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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   71 

R. TARİHİ:  17.09.2019 

Gündem: İşsizlik, Bütçe, ANKARA Zirvesi, Aramco ve Saldırlar. 

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2019 İŞSİZLİK ORANI %13,0 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ   

 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,8 puanlık 

artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,4 oldu: Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre istihdam 802 

bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,4 oldu. 

 

İşgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti: Önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi 

artarak 32 milyon 766 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,3 olarak 

gerçekleşti.  

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Haziran 2018, Haziran 2019 

 
 

Kayıt dışı çalışanların oranı %35,2 olarak gerçekleşti 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,6, işsizlik oranı %13,9 oldu 

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %52,9 olarak gerçekleşti. 

Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 

70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı. 

 



2 
 

İŞSİZLİKTE İNŞAAT ETKİSİ 

TÜRKİYE’de işsizlik oranı haziran döneminde yüzde 13 ile yeniden yükseliş trendine geçti. 

İşsizlik oranındaki artış inşaat, tarım ve ticaretteki istihdam kaybından kaynaklandı. Özellikle 

inşaatta 493 bin kişi işsiz kaldı. 

Öğretmen atamaları sayesinde eğitimdeki 179 bin, turizmdeki 105 bin yeni istihdam 

da işsizlik oranını azaltmaya yetmedi. 

AYLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANI % 

 

Haziranda geçen yıla göre inşaat sektöründe istihdam kaybı 493 bin kişi. İnşatta daralma 

istihdamı da oldukça olumsuz etkiliyor. 

    TEMEL İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ              İSTİHDAMIN DEĞİŞİM GÖSTERGESİ 
    (HAZİRAN, BİN KİŞİ)                                                     (HAZİRAN, BİN KİŞİ) 
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BÜTÇE 576 MİLYON LİRA FAZLA VERDİ 

BÜTÇE DENGESİ 
2019 YILI GERÇEKLEŞMESİ (Milyon TL) 

 
Bütçe (Hedef) 

Ağustos 
(Ay İçi) 

Ağustos 
(Kümülatif) 

Bütçe Geliri 880.359 94.288 590.706 

Bütçe Gideri 960.976 93.712 658.812 

Bütçe Dengesi -80.616 11.442 1.223 

                    hmb.gov.tr 

FAİZ DIŞI DENGE %366 ARTTI 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bütçe 

dengesi ağustosta 576 milyon lira fazla verdi.  

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ 

Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 artarak 94.3 milyar TL 

oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 23.2 oranında artarak 93.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ağustosta 

vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 oranında artarak 66.6 milyar TL oldu. Faiz hariç 

bütçe giderleri ise yüzde 22.1 oranında artarak 82.8 milyar TL olarak belirlendi.  

ANKARA ZİRVESİ SONUÇLARI: 

Ankara’da dün (16 Eylül 2019) Astana süreci çerçevesinde Beşinci Zirve; Türkiye, Rusya ve İran 

Cumhurbaşkanları’nın bir araya gelmeleriyle gerçekleştirildi. Sonuçlar şu ana başlıklarda 

toparlanabilir: 

1) ANAYASA KOMİTESİ İÇİN FİNALE DOĞRU: 

Liderlerin açıklamalarında komiteye katılacak delegelerin isim listesi konusundaki pürüzlerin 

tümüyle çözüme kavuştuğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, anayasa komitesi toplandığında 

kararların ne şekilde alınacağı, örneğin oylamalarda karar yeterlik sayısının ne olacağı gibi usul 

konularında kat edilmesi gereken biraz daha mesafe olduğu anlaşılıyor. 

2) İDLİB’DE TSK GÖZLEM NOKTALARINA DEVAM 

Metinde Türkiye’nin İdlib’deki askeri gözlem noktalarının güvenliği konusunda alınacak somut 

önlemlerden söz edilmesi, Rusya’nın Türkiye’nin buradaki askeri varlığına herhangi bir zarar 

gelmeyeceği hususunda verdiği kuvvetli bir güvence olarak görülmektedir. 

3) RUSYA KISITLI HAREKATTA ISRARLI 
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Rusya lideri Vladimir Putin’in “Terör tehdidini yok etmek için Suriye ordusuna kısıtlı harekatlarda 

destek vereceğiz. Çünkü mutabakatlarımız terör örgütlerini kapsamamaktadır” şeklindeki sözleri, 

Esad ordusunun topyekun olmasa da kısıtlı bir çerçevedeki askeri operasyonlarının Rusya 

desteğinde süreceğini gösteriyor.  

4) FIRAT’IN DOĞUSUNDA ABD’YE TAVIR 

Üç ülke, PYD/YPG kontrolündeki özerk yönetime ve onu destekleyen ABD’ye karşı açık bir tavır 

alıyor. 

5) RUSYA FIRAT’IN DOĞUSUNDA ESAD’I GÖRMEK İSTİYOR 

Türkiye; Suriye’de DEAŞ tehdidi ortadan kalkmıştır. En büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı 

YPG’dir” diyor. Rusya, Kuzeydoğu bölgesindeki durum bizi endişelendiriyor. Çünkü IŞİD (DEAŞ) 

hücreleri aktif hale geliyor, diyor ve farklı bir tutum sergiliyor. Putin’in “İstikrarın sağlanması 

bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geçmesiyle mümkün olacaktır” diyerek, Esad rejiminin 

bir an önce Fırat’ın doğusunda egemenliğini tesis etmesini istediğini gösteriyor. 

6) İRAN ANKARA İLE ŞAM ARASINDA NORMALLEŞME BEKLENTİSİNDE 

İran, Suriye ile Türkiye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı’nın yeniden hayata 

geçirilerek Ankara ile Esad rejimi arasındaki normalleşme beklediğini ifade ediyor. Putin de aynı 

görüşte.  

7) ERDOĞAN’DAN FIRAT’IN GÜNEYİNE DOĞRU BARIŞ KORİDORU 

Türkiye, Fırat’ın doğusunda sınır boyunca oluşturulacak ‘güvenli bölge’ye yerleştirilmesi 

tasarlanan Suriyeli mülteci sayısının üç milyona çıkabileceğini ifade ederek mülteci dönüşünü 

hızlandırmak istemektedir.  

SAUDİ ARAMCO, DÜNYANIN EN KÂRLI ŞİRKETİ 

Saudi Aramco, 2017’nin ilk yarısında 33,8 milyar dolar kâr elde ederek dünyanın en kârlı şirketi. 

 

https://www.dunya.com/uploads/content/dsagvdsfjpg_6LlXy.jpg?v=1523629322
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Hisselerinin yüzde 5'ini halka arz edeceğini açıklayan Aramco'nun 100 milyar dolarla rekor 

seviyede sermaye toplayabileceği belirtiliyor. Suudi yetkililer, halka arz sonrasında Aramco'nun 

piyasa değerinin 2 trilyon dolara ulaşacağını söylüyor. 

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI 

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı sonrasında Petrol üretimi günlük 5 milyon 

varil azaldı. 

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 

04.00'te SİHA’larla saldırı düzenlendi. Yemenli Husiler saldırıyı üstlendi.  

Yemen'deki İran destekli Husiler, SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. 

Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu. 

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırılar, ülkenin 

petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açtı. 

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ve günlük 9,8 milyon varil petrol üreten Suudi 

Arabistan'ın ham petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açtı. 

Bu miktar küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ederken, arz kesintisi nedeniyle 

petrol fiyatlarında yüzde 20'ye yakın artış görüldü. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent 

türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 19 artışla 60,22 dolardan 71,62 dolara kadar tırmanarak 22 

Mayıs'tan bu yanaki en yüksek seviyeye tırmandı. 

Suudi Arabistan tarafından bugün itibarıyla petroldeki arz kesintisinin ortalama günlük 2 milyon 

varilinin telafi edilebileceği ancak üretimin tam kapasiteye ulaşmasının haftalar alabileceği 

bildirildi. Suudi Arabistan tam üretim kapasitesine ulaşana kadar petrol fiyatlarının 65 doların 

üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

Orta Doğu'da gerginlik tırmandı 

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden önce petrol fiyatlarının düşük olmasını isteyen ABD 

Başkanı Donald Trump ise, saldırının ardından ülkesinin stratejik petrol stoklarını açarak küresel 

piyasadaki arz eksikliğini gidermeyi ve Suudi Arabistan'a destek vermeyi teklif etti. 

Aramco'nun IPO'su riskte 

Suudi borsası Tadawul bünyesinde kasım ayında yapılması planlanan Saudi Aramco'nun ilk halka 

arzına (IPO) ilişkin yatırımcıların saldırı sonrası daha tedirgin davranacağı öngörülüyor. 

Aramco'nun yüzde 5'inin halka arz edilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. 

Bunun gerçekleşmesi durumunda piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkacak Aramco'nun dünyanın 

halka açık en değerli firması olacağı tahmin ediliyor. 

 

https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201909151040171779-suudi-arabistanda-petrol-tesislerine-drone-ile-saldiri-petrol-uretimi-gunluk-5-milyon-varil-azaldi/
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201909151040171779-suudi-arabistanda-petrol-tesislerine-drone-ile-saldiri-petrol-uretimi-gunluk-5-milyon-varil-azaldi/

