
 

 

Aykut Erdoğdu • Cumhuriyet Halk Par6si Genel Başkan Yardımcısı

Ekonomi Bilgi Notu • 10 Mart 2020 • E.0113  
*Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir. 

*Bu dokümanları bir şekilde almak isteyenler de bu numarayı telefonlarına kaydederek içinde isim, soyisim, meslek ve şehir bilgilerinin yer aldığı bir WhatsApp 
mesajı gönderebilirler. Dokümanları email ortamında almak isterseniz; isim, soyisim, email adresi, meslek, şehir bilgilerinizi bu numaraya gönderebilirsiniz. 

İşsizlik	Rakamlarında	Yine	TÜİK	Oyunu…	
TÜİK’ten oyuna devam: Çalışma çağındaki nüfus 
artışına rağmen işgücüne katılım oranı düşüyor!  
İşsizlik oranı geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre 20 baz puan, 
bir önceki aya göre 40 baz puan artarak yüzde 13,7 oldu. 
Geçe sene 4 milyon 302 bin olan işsiz sayısı 92 bin kişi daha 
artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi.  
 

 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre ise işsizlik 
bir önceki aya göre 10 baz puan azalış kaydetmiş olsa da 
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 20 baz puan artarak yüzde 
13,1 oldu. Bu da geçen seneye göre 102 kişinin işsiz kalarak 
işsiz sayısının 4 milyon 267 bin kişiye yükseldiğini 
söylüyor. 
Geniş tanımlı işsiz sayısı: 8 milyon 172 bin kişi 
İşsizlik oranına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile 
mevsimlik çalışanları dahil ettiğimizde geçtiğimiz yılın 
Aralık ayında yüzde 19,6 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 
2019 sonunda yüzde 20,2’ye yükselirken işsiz sayısı 232 bin 
kişi artarak 6 milyon 984 bine yükseldi. Zamana bağlı eksik 
istihdam ve yetersiz istihdam da eklendiğinde geniş tanımlı 
işsiz sayısı 8 milyon 172 bin kişi olurken işsizliğin de yüzde 
23,6’ya yükseldiğini görmekteyiz. 
Çalışma çağındaki nüfus artıyor, işgücüne katılım oranı 
düşüyor! 
2018 sonunda 60 milyon 897 bin olan çalışma çağındaki 
nüfusa 890 bin kişi daha eklenerek 61 milyon 876 bine çıktı. 
Çalışma çağındaki nüfusa katılımdaki bu artışa karşılık 
işgücüne bunun sadece 95 bini dahil olmuş! Böyle olunca, 
işgücüne katılım oranı düştüğü gibi işsizlik rakamı da olması 
gerekenden daha düşük gerçekleşmekte. Nitekim işgücüne 
katılım oranı aylıkta 70 baz puan, yıllıkta 60 baz puan 
azalarak yüzde 51,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış 
veride ise bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 70 baz 
puan gerileyerek yüzde 52,4 oldu. 

Sanayi ve hizmet sektörleri istihdam yaratmaya devam 
ediyor  
Yıllık bazda bir önceki ay bin kişiye istihdam yaratan tarım 
dışı sektörler Aralık’ta 215 bin kişiye istihdam yarattı. 
Bunun 225 bini sanayi, 124 bini hizmetler sektöründe 
olurken inşaat sektöründe 134 kişilik azalış yaşandı. Aylık 
bazda ise Kasım’da 75 bin kişilik artışın olduğu tarım dışı 
sektörlerin istihdamı Aralık’ta 40 bin kişi azalış gösterdi. 
Sanayi ve hizmet sektörleri toplamda 65 bin kişilik azalış 
yaşarken, inşaat sektörü 25 bin kişilik artış kaydetti.  
Değişmeyen gerçek: Her 4 gençten 1’i işsiz…  
15-24 yaşları arasındaki genç nüfus 2019 sonu itibariyle 58 
bin azalarak 11 milyon 643 bin kişi oldu. Bu gençlerden 
işgücüne dahil olanların ise 82 bin kişi azalarak 4 milyon 
944 bine gerilediğini görmekteyiz. Buna göre 2018 Aralık 
ayında yüzde 24,5 olan genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 
25,0’e yükseldi. Diğer bir ifadeyle her 4 gençten 1’i işsiz.  
Kayıt dışı istihdam artıyor  
Türkiye’de çalışma çağındaki 31 milyon 330 bin kadının 10 
milyon 333 bininin istihdama dahil olduğunu dikkate 
aldığımızda kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 33,0 
olmakta. İşgücüne dahil olmayan 20 milyon 996 bin kadının 
ise 11 milyon 673 bini ev işleriyle meşgul. Öte yandan 
Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmayanların oranı 2018 yılında yüzde 33,4 iken bunun 
2019’da yüzde 34,5’e yükseldiğini görmekteyiz.  
 

 

Yeni Ekonomi Programında (YEP) 2019 yılında işsizlik gerçekleşme 
tahmini yüzde 12,9 olarak öngörülürken, yıl bunun 80 baz puan üzerinde 
yüzde 13,7 düzeyinden tamamlandı. Üstelik bu, çalışma çağındaki nüfus 
artışı- na karşılık işgücüne katılım oranının düşük kalmasına rağmen 
gerçekleşti. Rakamlarda dikkat çeken bir di- ğer husus ise kayıt dışı 
istihdamın bir önceki yıla göre artış kaydetmiş olması. 

2019 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 6 büyürken net 
ihracatın büyümeye katkısı negatif ol- muştu. Kredi destekli ve iç talep 
kaynaklı büyümenin sınırları olduğunu, bunun ise sürdürülebilir 
olmadığını belirtmiştik. Üretimin seyrinin bu bağlamda önemi artar- ken, 
işsizliğin 2020 yılında YEP’te öngörülen yüzde 11,8’lik hedefe ne kadar 
yakınsayacağı da kritik hale geldi. 

Öncü göstergeler ılımlı toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor olsa da 
küresel virüs salgını ihracat pazarlarımız üzerinden ekonomi üzerinde 
aşağı yönlü riskleri artır- makta. Bu nedenle sermaye girişinin ve 
yatırımların zayıf seyretme ihtimalinin yüksek olacağı böyle bir or- tamda 
istihdamdaki iyileşmenin öngörülenden daha uzun süreceğine dair 
düşüncemizi korumaya devam ediyoruz. 


