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TÜİK verilerini göre Ocak ayında yüzde 13,8 olan işsizlik 

oranı Şubat’ta 20 baz puan azalarak yüzde 13,6’ya 

geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre ise 

işsizlik bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 

12,7’de yatay seyretti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 134 

bin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi 

azalarak 4 milyon 228 bine geriledi. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış verilere göre ise işsiz sayısı bir önceki aya göre 

67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi oldu. 

Geniş tanımlı işsizlik oranı %26.3 

İşsizlik oranına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile 

mevsimlik çalışanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı bir 

önceki aya göre 100 baz puan artarak yüzde 22,1 

olurken, işsiz sayısı 299 bin kişi artışla 7 milyon 576 bine 

yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam 

da eklendiğinde işsizlik oranı 150 baz puan artışla  yüzde 

24.8’den yüzde 26.3’e yükselirken, geniş tanımlı işsiz sayısı  

da 467 bin kişi  artarak 8 milyon 427 bin kişiye 

yükselmekte. 

Çalışma çağındaki nüfus artıyor, işgücüne katılım oranı 

düşüyor! 

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki aya göre 71 bin kişi 

daha artarak 62 milyon 88 bine yükseldi. Yeni gelen 71 

bin kişi istihdama dahil olmadığı gibi mevcut işgücünden 

bir önceki aya göre 647 bin kişinin de azaldığını 

görmekteyiz. Böylece bir yandan işgücüne katılım oranı 

gerilerken (110 baz puan-%49.9), işsiz sayısı da 

gerilemekte.  Mevsim etkisinden arındırılmış veride azalış 

100 baz puan ile 50.7 düzeyinde gerçekleşti. 

Sektörel dağılım zayıflığa işaret ediyor 

Yıllık bazda bir önceki ay 331 bin kişiye istihdam yaratan 

tarım dışı sektörler Şubat’ta 82 bin kişilik istihdam azalışı 

yaşadı. Sanayi sektörü 205 kişiye istihdam yaratmış 

olmasına rağmen inşaat sektöründe 108 bin, hizmetler 

sektöründe 179 bin kişilik azalış söz konusu. Aylık bazda ise 

Ocak’ta 78 bin kişilik azalışın yaşandığı tarım dışı 

sektörlerde Şubat’ta azalış 277 bin kişi oldu. Sanayide 56 

bin, hizmetlerde 194 bin ve inşaat sektöründe 28 bin kişilik 

azalış olduğu görülüyor. 

Ocak’ta yüzde 24.5 olan genç nüfustaki işsizlik oranı 

yüzde 24.4’e gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış seri 

de bir önceki aya göre 40 baz puan artarak yüzde 23.4’e 

yükseldi.  

Ocak döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 

bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki 

payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı da bir önceki 

aya göre 1.0, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 3.5 puan 

azalarak yüzde 30,0 oldu. 

TÜİK’in yayımlamış olduğu işgücü istatistikleri üç aylık 

dönemi, Ocak-Şubat-Mart aylarını, içerdiğinden Co-

vid-19 salgınının başladığı Mart ayı takip eden döne-

me ilişkin net durumu ortaya koymaktan uzaktır. Hazi-

ran’da açıklanacak Mart-Nisan-Mayıs dönemini kap-

sayan Mart ayı işsizlik rakamlarında işsizlikte gelmekte 

olan sert azalışı daha net görebileceğiz.  

Veriler ucundan Mart ayını da kapsadığından işsizlikte 

büyük kayıpların olacağına dair ilk izleri özellikler hiz-

metler sektöründe aylık bazda 194 bin kişilik azalıştan 

görmeye başladık. Karantina tedbirlerinin devreye 

alınmasıyla beraber ekonomik faaliyetler, özellikle hiz-

metler sektöründe ani bir duruş yaşarken, imalat sana-

yinde talep hızlı bir daralış kaydetti. 

Öncü olması açısından İşkur’un yayımlamış olduğu 

kayıtlı işsiz sayısı Nisan’da bir önceki aya göre hafifçe 

toparlamaya işaret ediyor. Bunda işten çıkartmaların 3 

ay boyunca yasaklanmış olmasının ve ücretsiz izne 

ayrılanlara İşkur destek ödemelerinin devreye alınma-

sının etkili olduğu anlaşılıyor. TÜİK verilerine göre 3 ay 

ve daha kısa süre için ücretsiz izine ayrılanlar istihdam 

içerisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla Kısa Çalışma 

Ödeneği’ndeki artış ve zorunlu ücretsiz izine çıkarılan-

ları “istihdamda görünen işsizler” olarak değerlendir-

menin daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 

İşkur’un yayımladığı özel sektördeki açık iş verisi geçti-

ğimiz yılın Nisan ayında 199.7 bin iken bu yılın aynı dö-

neminde 148 bin azalışla 52 bine geriledi. Bir önceki 

aya göre ise azalış 114.9 bin. İşkur’un işe yerleştirme 

sayıları da istihdamda gelmekte olan çöküşü haber 

vermekte. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında özel sektörde 

121.9 bin kişi işe yerleştirilirken bu yılın aynı döneminde 

bu rakam 29.4 bine gerilemiş vaziyette 

Sonuç olarak veriler istihdamda görünümün çok zayıf 

olduğunu söylüyor.  
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