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2019 yılı Aralık ayında yüzde 13,7 olan işsizlik oranı bu yılın 

ilk ayında 10 baz puan artarak yüzde 13,8’e yükseldi. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre ise işsizlik bir 

önceki aya göre 40 baz puan azalarak yüzde 12,6’ya 

geriledi. Bir önceki aya göre işsiz sayısı 32 bin kişi azalarak 

4 milyon 362 bine gerilerken, mevsimsel etkilerden 

arındırılmış verilere göre 155 bin kişi azalışla 4 milyon 60 bin 

kişiye geriledi. 

Geniş tanımlı işsizlik oranı %24,8 

İşsizlik oranına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile 

mevsimlik çalışanları dahil ettiğimizde işsizlik oranının bir 

önceki aya göre 90 baz puan artarak yüzde 21,1’e ve işsiz 

sayısının 293 bin kişi artışla 7 milyon 277 bine yükseldiğini 

görmekteyiz. Zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz 

istihdam da eklendiğinde işsizlik oranı 120 baz puan artışla  

yüzde 23,6’dan yüzde 24,8’e yükselirken, geniş tanımlı işsiz 

sayısı 392 bin kişi  artarak 8 milyon 564 bin kişi oldu 

Çalışma çağındaki nüfus artmaya, işgücüne katılım oranı 

düşmeye devam ediyor 

2019 sonunda 61 milyon 876 bin olan çalışma çağındaki 

nüfus bu yılın ilk ayında 141 bin kişi daha artarak 62 milyon 

18 bine yükseldi. Bu 141 bin kişi istihdama dahil olmadığı 

gibi mevcut işgücünden bir önceki aya göre 423 bin 

kişinin azalması işgücüne katılım oranının da 80 baz puan 

düşerek yüzde 51’e gerilemesine neden olmuş durumda.  

Mevsim etkisinden arındırılmış veride ise aylıkta bu azalış 

50 baz puan ile 51,8 düzeyinde gerçekleşti. 

Sektörel dağılım zayıflığa işaret ediyor 

Yıllık bazda bir önceki ay 214 bin kişiye istihdam yaratan 

tarım dışı sektörlerde Ocak’ta 579 bin kişilik istihdam azalışı 

olduğunu görmekteyiz. Bunun 175 bini sanayi, 542 bini 

inşaat sektöründe olurken, hizmetler sektöründe 138 bin 

kişilik artış söz konusu. Aylık bazda ise Aralık’ta 40 bin kişilik 

azalışın yaşandığı tarım dışı sektörlerde Ocak’ta 194 bin 

kişilik azalış oldu. Sanayide 82 bin, hizmetlerde 65 bin ve 

inşaat sektöründe 47 bin kişilik azalış olduğu görülüyor. 

 

2019 Aralık ayında yüzde 25,0 olan genç nüfustaki işsizlik 

oranı yüzde 24,5’e gerilerken, mevsim etkisinden 

arındırılmış seri de bir önceki aya göre 90 baz puan 

azalarak yüzde 22,9’a geriledi.  

Ocak döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 

bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki 

payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı da bir önceki 

aya göre 1,3, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2,2 puan 

azalarak yüzde 31,0 oldu. 
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Ocak ayı işsizlik verileri Covid-19 salgınının etkilerini yan-

sıtmaktan uzak olup Şubat ayında da benzer bir eğilimi 

görmeyi beklemekteyiz. Mart ayından itibaren ise bu 

eğilimin terse döneceği anlaşılıyor. 

İşkur’un yayımlamış olduğu kayıtlı işsiz sayısı Mart’ta bir 

önceki aya göre 223 bin kişi artarak 3 milyon 675 bin 

kişiye yükselirken 8 ay sonra ilk defa artış kaydetti. Geç-

tiğimiz yılın Haziran ayında zirveye çıkan kayıtlı işsiz sayı-

sı o tarihten sonra kademeli olarak bu yılın Şubat ayına 

kadar gerilemişti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 

oranı da benzer bir seyir izleyerek 2019 Temmuz ayında 

yüzde 14,1 düzeyini gördükten sonra Ocak ayı itibariyle 

yüzde 12,6’ya kadar geriledi. 

İşsizlikte gördüğümüz gerileme işgücüne katılım oranın-

daki düşüşten kaynaklanırken, Mart ayından itibaren 

salgın nedeniyle iktisadi faaliyetteki duraksamanın istih-

dama yansımalarının sert kayıplar şeklinde olacağını 

beklemekteyiz.  

Nitekim Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) özellikle 

hizmetler endeksinde istihdam kaybının ilk işaretlerini 

Mart ayı itibariyle verdi. Hizmet sektörünün istihdamda 

belirleyiciliği dikkate alındığında ve sonrasında benzer 

bir eğilimin imalat sanayine de yansıması halinde işsizlik 

oranının hızla yükseleceğini söyleyebiliriz.  

Öte yandan hükümetin bu konuda atmış olduğu 

adımlar ve aldığı önlemlerin kayıpları ne kadar telafi 

edebileceğini ise salgının kontrol altına alınma hızı be-

lirleyecektir. 


