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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

TÜİK’in açıkladığı Covid-19 salgının tüm ekonomik 

faaliyetleri neredeyse durduğu Mart-Nisan-Mayıs 

dönemini kapsayan Nisan ayı istihdam verilerine göre 

işsizlik azalmış! Bir önceki ay yüzde 13.2 olan işsizlik 

Nisan’da büyük bir mucize! göstererek yüzde 12.8’e 

gerilemiş bulunuyor. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 196 

bin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi 

azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre ise işsizlik 

bir önceki aya göre 70 baz puan artarak yüzde 

13.8’e yükselirken işsiz sayısı bir önceki aya göre 76 bin 

kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi oldu.  

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki aya göre 64 bin 

kişi artarak 62 milyon 263 bine yükseldi. İstatistiklere 

yeni giren bu kişiler istihdama dahil olmadığı gibi 

mevcut işgücünün de bir önceki aya göre 196 bin kişi 

azalmış bulunuyor. Öyle ki Nisan ayındaki 25 milyon 

614 bin kişilik istihdam rakamı 2014 yılı düzeyinde. 

Özetle TÜİK, tıpkı önceki aylarda olduğu gibi istihdamı 

düşük tutarak işsizliği düşük göstermeyi beceriyor.  

TÜİK, 3 ay ve daha kısa süre için ücretsiz izne 

ayrılanları istihdam içerisinde değerlendiriliyor. 

Dolayısıyla İşkur’un Mayıs ayı verilerine göre Kısa 

Çalışma Ödeneği’nden 3 milyon 91 bin 402 kişi, nakdi 

ücret desteğinden ise 1 milyon 358 bin 375 kişi 

faydalanıyor. Bir başka ifadeyle “istihdamda görünen 

işsiz” sayısı 4 milyon 449 bin 777 kişi. 

Nisan döneminde iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 

ile mevsimlik çalışan 4 milyon 583 bin kişiyi mevcut 3 

milyon 775 bin işsize eklendiğinde geniş tanımlı işsiz 

sayısına ulaşılmaktadır. Geniş tanımlı işsiz sayısına 

zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdamdaki 1 milyon 

863 bin kişi de eklendiğinde en geniş tanımlı işsiz sayısı 

10 milyon 221 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 30.1’e 

yükselmektedir. 

Yıllık bazda bir önceki ay 1 milyon 131 bin kişilik 

istihdam azalışı yaşayan tarım dışı sektörler Nisan’da 

459 bin azalış kaydetti. Sanayi ve inşaat sektörü 

sırasıyla 97 bin ve 523 bin kişilik azalış yaşarken, hizmet 

sektörünün 161 bin kişiye istihdam yarattığını 

görmekteyiz. Aylık bazda bin kişiye istihdam 

yaratılırken, hizmet ve inşaat sektöründeki toplam 70 

kişilik azalışı 71 bin kişilik artışla sanayi sektörü telafi 

etmiş bulunuyor.  

Genç nüfustaki işsizlik Nisan’da yüzde 23.2’ye 

gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış seride yüzde 

25.3’e yükseldi. 

TÜİK, Covid-19 salgınının tüm ekonomik faaliyetleri 

neredeyse durduğu Mart-Nisan-Mayıs dönemini 

kapsayan Nisan ayı işsizlik rakamlarında yine bir mu-

cizeye! imza atarak işsizliğin düştüğünü duyurdu. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre sigor-

talı sayılarındaki gerilemeyi TÜİK’in anket verilerin-

deki detaylarla birlikte değerlendirdiğimizde Türki-

ye’nin işsizlikte vahim bir duruma doğru ilerlediğini 

görmekteyiz.  

Kayıtlı veya kayıtsız yeni istihdam yaratılamadığı 

gibi istihdamda ciddi kayıplar yaşanıyor. Palyatif 

çözümlerle ya da istatistiki oyunlarla da gerçeklerin 

üzeri örtülmeye çalışılıyor.  
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İşgücü İstatistikleri 
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 İstihdam 

Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat b ir iktisadi faaliyette bulunan 

kişiler ile işi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmasa da kendi hesabına ve işverenlere dahil olan 

kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm nüfusu ifade eder. 

Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan fertler; ancak 3 aydan kısa süre içinde işlerinin başına 

geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az % 50 ve daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda 

kabul edilmektedir.  

Yevmiyeli çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan fertler ise; işten uzak kaldıkları süre zarfında ücretlerinin en az 

%50 ve daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir.  

Referans haftası içinde "1 saat" bile çalışmamış olan ücretsiz aile işçileri ve yevmiyeliler istihdamda kabul edilmemektedir.  

Üretici kooperatifi üyeleri, bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol 

parası, cep harçlığı vb.) karşılığında çalışan çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam halinde olanlar kapsamına dahil edi lmektedir. 

İşgücü  

İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar. 

İşgücüne katılma oranı  

İşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. 

Kurumsal olmayan nüfus  

Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur. 

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus  

Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur. 

İstihdam Oranı  

İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. 

Zamana bağlı eksik istihdam  

Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalış-

mak istediğini belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir. 

Yetersiz istihdam  

Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla, referans haftasında istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için 

veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir. 

Kayıt Dışı İstihdam  

Referans haftasında yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlardır.  

İşsiz 

Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az bir ini kullanmış ve 2 hafta 

içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz nüfusu ifade eder. 

Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşit li eksikliklerini tamamla-

mak amacıyla bekleyenler de işsiz nüfus kapsamına dahildir. 

İşsizlik Oranı 

İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır. 

İşgücüne Dahil Olmayanlar  

İşsiz veya istihdamda bulunmayan 15 ve daha yukarı yaşta kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfustur.  

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar  

Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. İlk grupta daha önce iş aradığı halde bula-

mayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten iş bulma ümidi 

olmayanlar bulunmakta. İkinci grup ise mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi neden-

lerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olanları kapsamakta. 

Mevsimlik çalışanlar 
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