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

İşkur’un yayımladığı verilere göre kayıtlı işsiz 

sayısı Ağustos’ta bir önceki aya göre 26.2 bin kişi 

artarak 3.35 milyon kişiye yükseldi.  

Ekonomideki normalleşmenin Haziran’da 

başlamasıyla azalış eğilimine giren kayıtlı işsiz 

sayısı böylece 4 ay sonra ilk kez yükselmiş oldu. 

Bir önceki yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 4.04 

milyon kişi iken son bir yılda 693.4 bin kişi 

azalırken, son 3 aydaki azalış 200 bin kişi oldu.  

Özel sektördeki açık iş verisi geçtiğimiz yılın 

Ağustos ayında 165.2 bin iken bu yılın aynı 

döneminde 52 bin azalışla 113.2 bine gerilerken, 

bir önceki aya göre 20.1 bin arttı.  

İşe yerleştirme sayılarına baktığımızda geçtiğimiz 

yılın Ağustos ayında özel sektörde 103.5 bin kişi 

işe yerleştirilirken bu yılın aynı döneminde bu 

rakamın 74.0 bine gerilediğini görmekteyiz. İşe 

yerleştirme rakamlarında bir önceki aya göre 

4.1 bin kişi azalış söz konusu. 

 

 

İş akdi feshinin geçici olarak yasaklanması, 

İşkur’un kısa çalışma ödeneğinden faydalanma 

şartlarını gevşetmesi ve ücretsiz izne ayrılanlara 

destek ödemesi bu süreçte belirleyici olurken, 

son olarak 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4857 

sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile 

çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 

2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldığını gördük. 

Ağustos bülteni henüz yayımladığı için Temmuz 

ayı İşkur bülteni 1.71 milyon kişinin kısa çalışma 

ödeneğinden, 1.90 milyon kişinin ise nakdi 

destek ödemesinden faydalandığını ortaya 

koymuştu. 

Hatırlatmak gerekirse TÜİK, Mayıs dönemi işsizlik 

oranını yüzde 12,9 olarak açıklamış, işsiz sayısı 

Nisan dönemine göre yüzde 1,4 oranında 

artarak 3.82 milyon kişi düzeyine çıkmıştı. Bu aynı 

zamanda bir önceki yıla göre yüzde 8’lik bir 

daralmaya karşılık geliyordu. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal 

Politikalar Araştırma Merkezi’ne göre Haziran 

2020 döneminde işsizliğin 0,1 puan artarak 

yüzde 13.0, tarım dışı işsizlik oranının 0,2 puan 

artarak yüzde 15.4 düzeyine çıkacağı tahmin 

ediliyor. Mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı 

işsizlik oranının ise 0,9 puan artarak yüzde 17.3 

seviyesine tırmanması bekleniyor. 

Sonuç olarak işten çıkartmaların 2 ay daha 

yasaklanmış olması, ücretsiz izine ayrılanlara 

İşkur destek ödemelerinin sürmesi, TÜİK verilerine 

göre 3 ay ve daha kısa süre için ücretsiz izne 

ayrılanların istihdam içerisinde değerlendirilmesi 

nedeniyle bir süre daha rakamlar “istihdamda 

görünen işsizleri” gizlemeye devam edecek. 

 

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPAM) 

Kaynak: TÜİK, İŞKUR, SPM 
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