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Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan Kasım ayı istihdam 

verilerine göre işsizlik arındırılmamış seride bir önceki aya göre 

20 baz puan artarak yüzde 12.9’a yükselirken, arındırılmış seri 

değişim göstermeyerek yüzde 12.9’da yatay seyretti. Dar 

tanımlı işsiz sayısı arındırılmamış veride değişim göstermeyerek 

4 milyon 5 bin kişide kalırken, arındırılmış veride 8 bin kişi 

azalarak 4 milyon 6 bin kişiye geriledi.  

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde arındırılmış veride işsizlik oranı 

yüzde 13.2, arındırılmamış veride ise yüzde 13.3 düzeyindeydi. 

Her ne kadar TÜİK yıl gerçekleşmesini önümüzdeki aya 

açıklayacak olsa da yıllık bazda işsizliğin hangi düzeyde 

olduğunu Şubat-Mayıs-Ağustos-Kasım aylarının ortalamasına 

bakarak görmekteyiz. Rakamlar gerek arındırılmış gerek 

arındırılmamış seride 2019 yılında yüzde 13.7 olan işsizliğin, 

pandeminin tüm iktisadi faaliyeti etkilediği 2020 yılında 50 baz 

puan gerileyerek yüzde 13.2’ye gerilediğini söylüyor. Bu da 

geçtiğimiz yıl 4 milyon 461 bin olan işsiz sayısının 398 bin kişi 

azalarak 4 milyon 63 bin kişiye gerilediği anlamına geliyor. 

İnanmak isteyenler için “mucize” her yerde.   

Kasım ayında istihdam oranı yüzde 42.9’a, işgücüne katılma 

oranı yüzde 49.3’e gerilerken, 2019 yılında yüzde 45.7 olan 

istihdam oranının yüzde 43.0’e, yüzde 53.0 olan işgücüne 

katılma oranının ise yüzde 49.4’e gerilediğini görmekteyiz. 

Geçtiğimiz yıl boyunca yazdığımız raporlarda dile getirdiğimiz 

durumu yinelemekte fayda var: 2019 yılından 2020 yılına nüfus 

1 milyon 105 bin kişi artarken, işgücü tam tersi 1 milyon 678 bin 

kişi azalmış bulunuyor. İstihdam edilenlerdeki azalış ise 1 

milyon 272 bin kişi. İşten çıkarma yasaklarının da Türkiye’deki 

işsizliğin gerçek boyutunu gizlemeye devam ettiği dikkate 

alındığında işsizliğin nasıl gerilediği daha net anlaşılabilir. 

Raporu yazdığımız an itibariyle TÜİK 15+ Yaştaki Nüfusun 

İşgücü Durumuna ilişkin tabloyu hala güncellememişti. O 

nedenle 15-64 Yaş Grubundaki Nüfusun İşgücü Durumu 

verilerini kullanarak alternatif işsizlik oranlarını hesaplamak 

durumunda kaldık. 

Alternatif işsizlik oranlarına baktığımızda işsiz sayısına (4 milyon 

5 bin) iş bulma ümidi olmayan ve iş aramayıp çalışmaya hazır 

olanları (4 milyon 832 bin) dahil ettiğimizde geniş tanımlı işsiz 

sayısı 8 milyon 837 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 24.6’ya 

yükselmektedir. Bu rakama zamana bağlı eksik ve yetersiz 

istihdamdaki 2 milyon 238 bin kişi de eklendiğinde en geniş 

tanımlı işsiz sayısına ulaşmaktayız ki bu durumda Kasım’da işsiz 

sayısı 11 milyon 177 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 31.0’e 

yükselmektedir.  

İşsizlikteki vahim duruma bir başka şekilde de bakabiliriz. TÜİK 

istihdamda olup işbaşında olmayanların verilerini de 

açıklamaktadır. Bu rakamlar, istihdam ilişkisi devam eden ve 

üç ay içinde işlerine döneceğini düşünenler ile işbaşında 

olmayıp gelirinin en az yarısını elde edenlere karşılık 

gelmektedir. Veriden hareketle ILO’nun pandemi nedeniyle 

çalışılmayan süreyi eşdeğer tam zamanlı istihdama 

dönüştürerek iş kaybı hesabı için kullandığı metodolojiyi 

Türkiye için uyguladığımızda çalışma süresinde meydana 

gelen toplam işgücü kaybını ve tam zamanlı istihdam kaybını 

bulabilmekteyiz. 
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Kurumsal Olmayan Nüfus İşgücü Durumu                (bin kişi) Kas.20 Eki.20 Kas.19 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 63.024 62.935 61.840 89 1.184

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 31.953 31.483 29.363 470 2.590

İşgücü 31.071 31.452 32.477 -381 -1.406

İstihdam Edilenler 27.066 27.447 28.169 -381 -1.103

İşsiz 4.005 4.005 4.308 0 -303

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) U-3 12,9 12,7 13,3 20 -40

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) U-3 12,9 12,9 13,2 0 -30

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Geniş Tanımlı, İş Bulma Ümidi Olmayan) U-4 5.679 5.516 5.023 163 656

İşsizlik Oranı (Geniş Tanımlı, İş Bulma Ümidi Olmayan, %) U-4 17,3 16,7 15,1 61 221

İşsiz (Geniş Tanımlı, Çalışmaya Hazır) U-5 8.837 8.353 6.534 484 2.303

İşsizlik Oranı (Geniş Tanımlı, Çalışmaya Hazır, %) U-5 24,6 23,3 18,8 128 579

İşsiz (Geniş Tanımlı, Eksik ve Yetersiz İstihdam) U-6 11.177 10.513 7.677 664 3.500

İşsizlik Oranı (Geniş Tanımlı, Eksik ve Yetersiz İstihdam, %) U-6 31,0 29,3 22,1 174 898
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Kasım döneminde meydana gelen eşdeğer iş kaybı 2 milyon 

829 bin olarak gerçekleşti. Bu durumda revize edilmiş geniş 

tanımlı işsiz sayısı (tam zamanlı istihdam kaybı dahil) 11 milyon 

768 bin kişiye yükselmektedir. İşgücü de benzer şekilde revize 

edildiğinde rakam 36 milyon 5 bin kişiye çıkmaktadır. Geniş 

işgücüne göre revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik (istihdam 

kaybı dahil) oranı bu hesaplamaya göre yüzde 32.7 

olmaktadır. Karşılaştırma yapmak açısından TÜİK verilerine 

göre 11.17 milyon, İLO metodolojisine göre düzenlendiğinde 

11.77 milyon geniş tanımlı işsiz bulunurken, işsizlik oranı TÜİK 

verisine göre yüzde 31.0, İLO metodolojisine göre yüzde 32.7 

düzeyindedir.    

Kasım döneminde tarım dışı sektörlerin istihdamı yıllıkta 753 bin 

kişi azalırken bunun 756 bini hizmet, 91 bini sanayi 

sektöründeki gerilemeden kaynaklanırken; inşaat sektöründe 

ise 94 bin kişilik artış yaşanmıştır. Aylık olarak 

değerlendirdiğimizde ise tarım dışı sektörlerde 38 bin kişilik 

istihdam artışı olurken bunun 83 bini sanayi sektörü kaynaklı 

gerçekleşirken, hizmet sektörü istihdamı 38 bin, inşaat sektörü 

istihdamı ise 6 bin kişi gerilemiştir. 2019 yılında 23.02 milyon 

kişiye istihdam sağlan tarım dışı sektörlerde istihdam 2020 

yılında 22.13 milyon kişiye gerilerken hizmetler sektörü 811 bin 

kişi ile en fazla kaybın yaşandığı sektör oldu. 

Tarım sektörüne baktığımızda ise istihdam Kasım’da bir önceki 

aya göre 62 bin kişi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 365 

bin kişi geriledi. 

Bir başlık da kamu istihdamı için açmak gerekiyor. 2011-2015 

döneminde özel sektörün yarattığı istihdam ile kamunun 

yaratmış olduğu istihdam aynı şekilde hareket ederken 2017 

yılı 3. çeyrekte itibaren istihdamdaki artışta kamunun öne 

çıktığını görmüştük. Örneğin 2019 yılının ilk çeyreğinde, tarım 

dışı sektörlerde kaydedilen 536 bin kişilik istihdam kaybının 803 

bini kamu tarafından telafi edilmişti.  

2020 yılı son çeyrek itibariyle kamu istihdamı geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 147 bin kişi artarak 4 milyon 792 bin kişi 

oldu. Bu ise önceki özel -tarım dışı- sektördeki 730 bin kişilik 

istihdam kaybını telafi etmeye yetmedi. Bunu bir başka 

şekilde de ifade etmek istersek toplam istihdam 1 milyon 103 

bin kişi azalırken, kamu istihdamı 147 bin kişi artmıştır, 

dolayısıyla özel sektör istihdamı 1 milyon 250 kişi azalmıştır. 

İktisadi faaliyet kollarına göre incelediğimizde ise konaklama 

ve yiyecek hizmeti faaliyetleri en fazla istihdam azalışının 

yaşandığı sektör olurken, onu tarım ve imalat sanayinin 

izlediğini görmekteyiz. 

Kasım döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 

bağlı olmadan çalışanların sayısı bir önceki aya göre 490 bin 

kişi azalarak 8 milyon 29 bin kişiye geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı 

ayında bu rakam 9 milyon 521 bin kişiydi. Bu rakamın toplam 

çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 

Kasım’da bir önceki aya göre 137 baz puan azalarak yüzde 

29.7 oldu.  

Son olarak 15-24 yaş arasındaki genç nüfusun işgücü 

durumuna baktığımızda 11 milyon 764 bin gencin 4 milyon 

663 bini işgücünde olup bunun 3 milyon 478 bini istihdam 

içerisindedir. Yani genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 25.4 

düzeyindedir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 

24.5 idi. Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç nüfus 

geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre 252 bin kişi artarak 3 milyon 

187 bin kişiye yükselmiştir.  

Sonuç olarak Yeni Ekonomi Programına göre 2020 yılında 

işsizliğin yüzde 13.8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin 

edilmişti. Hedefin altında kalındığı için bu durum başarı olarak 

nitelendirilebilir ama geçtiğimiz yıl devreye alınan ve hala 

sürmekte olan işten çıkarma yasakları dikkate alındığında 

gerçeklerin hiç de öyle olmadığı görülmektedir. 2021 yılında 

işgücü piyasasındaki toparlanmanın kolay olmayacağını 

düşünmekteyiz.  
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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 

Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir. 


