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

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2021 tarihi itibarıyla 

işgücü piyasasının yapısında meydana gelen 

değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için ILO tarafından 

benimsenen istihdam ve işsizliğin ölçümüne ilişkin tanım 

ve standartları kullanmaya başladığını duyurdu. 

Böylelikle Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) yeni tanım ve 

kavramlara uyumlu olarak yeniden tasarlanırken, 

üretilen tahminlerin kullanıcılar ile daha zamanlı bir 

şekilde paylaşılabilmesi amacıyla yayımlama 

yönteminde iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtildi. 

Buna göre beş ayrı çalışma türü tanımlandığı görülüyor: 

1. Kendi Tüketimi İçin Üretim: Kendi nihai kullanımı için 

üretilen ürün ve hizmetler. 

2. İstihdam: Ücret veya kar karşılığında gerçekleştirilen 

çalışmalar. 

3. Ücretsiz Staj: İşyerlerinde tecrübe veya beceri 

kazanmak amacıyla ücret karşılığı olmaksızın yapılan 

çalışmalar. 

4. Gönüllü Çalışma: Gönüllü olarak başkaları için ücret 

almadan yapılan çalışmalar. 

5. Diğer Çalışma Türleri: Bir mahkeme kararı ya da 

benzer başka bir otorite tarafından belirlenen ücretsiz 

toplum hizmeti, mahkumlarca yapılan ücretsiz 

çalışmalar, ücretsiz askerlik gibi çalışmalar. 

İstihdamdaki kişilerin ise iki gruba ayrıldığı açıklandı: 

1. İş başında olanlar: Referans döneminde en az bir saat 

çalışmış olanlar. 

2. İş başında olmayanlar: Referans döneminde herhangi 

bir nedenle geçici olarak işinden uzak olanlar. 

Kişinin işsiz olarak tanımlanabilmesi için aşağıda 

sıralanan üç koşulu birlikte sağlaması gerektiği belirtiliyor. 

Referans dönemde istihdamda olmayanlar: 

- Son 4 hafta içerisinde aktif bir iş arama kanalını 

kullanarak iş arayan, 

- İş bulduğu takdirde 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek 

durumda olan veya 

- İş bulmuş olduğu için iş aramayan ve üç ay içerisinde 

işe başlayacak kişilerden oluşur denilmektedir. 

İşsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli 

olmaması ve ülkeler arasındaki farklılıkların daha iyi 

ortaya konulabilmesi için TÜİK tarafından işgücü 

göstergelerine ek olarak yeni göstergeler tanımlandığını 

görmekteyiz. Bunlar: 

1. Zamana bağlı eksik istihdam dahil işsizlik 

2. Potansiyel işgücü dahil işsizlik 

3. Atıl işgücü 

Yeni dönemde mevsimsellikten arındırılmış rakamlar 

manşete taşınırken Ocak 2021’de işsiz sayısı bir önceki 

döneme göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı bu dönemde 0.4 yüzde puan gerileyerek 

yüzde 12.2’ye indi. Arındırılmamış işsizlik oranı ise 

geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre 0.7 yüzde puan 

azalarak yüzde 13.4’e geriledi.  

Genç nüfusta işsizlik oranı aylık bazda 0.7 yüzde puan 

azalışla yüzde 24.7’ye, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 

14.7’den yüzde 14.2’ye geriledi. 

Ekonomik faaliyet kollarına göre bakıldığında aylık 

bazda istihdam tarımda Ocak’ta 366 bin kişi, sanayide 

14 bin kişi ve hizmetlerde 451 bin kişi artarken, inşaat 

sektöründe 9 bin kişi azaldı. Böylece toplam istihdam 

822 bin kişi yükselirken, istihdam ve işgücüne katılım 

oranı bir önceki aya göre 1.2 yüzde puan artarak 

sırasıyla yüzde 43.8 ve yüzde 49.9’a çıktı. 

İşten Uzak Kalma Nedeni İşgücü Durumu

İşbaşında 

Olanlar  -
İstihdamda

Kısa Süreli İşten Uzak Kalma:

Resmi taitil veya senelik izin

Hastalık izni

Çalışma saati düzenlemesi

Yasal doğum izni

İş ile ilgili eğitim

Sezon dışındaki dönemde işle 

ilgili görev ve sorumluluklarını 

yerine getiriyorsa

İstihdamda

İstihdamda

İşten uzak kalma süresi 3 ay 

veya daha kısa ise

İstihdamda

İstihdamda

Sezon dışı dönem

Zorunlu olmayan, isteğe bağlı 

alınan doğum izni

Diğer nedenler
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Yıllık bazda ise istihdam tarımda Ocak’ta 199 bin kişi, 

artarken tarım dışı sektörlerde 354 bin kişi azaldı. 

Sanayide 337 bin kişi, inşaat sektöründe 27 bin kişi 

artmasına karşılık, pandeminin en fazla etkilediği 

hizmetler sektöründe 718 bin kişilik istihdam kaybı 

yaşandı. Böylece toplam istihdam 155 bin kişi azalış 

kaydetti. 

İşsizlik oranı gerilerken, devam eden işten çıkarma 

yasaklarının etkisiyle zamana bağlı eksik istihdamın bir 

önceki aya göre 1.9 yüzde puan artarak yüzde 19.7’ye 

yükseldiği görülüyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu 

oran yüzde 15.4 düzeyindeydi. 

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü bir önceki 

aya göre 771 bin kişi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 4 milyon 136 bin kişi artarak 10 milyon 401 bin kişiye 

yükseldi. Böylece geçtiğimiz yılın Ocak ayında yüzde 

21.2 olan işsizlik rakamı yüzde 29.1’e yükseldi. 

Yeni Ekonomi Programına göre 2021 yılında işsizliğin 

yüzde 12.9 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir.   
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 İşsizlik Oranı  Zamana bağlı eksik istihdam dahil işsizlerin oranı
 Atıl işgücü oranı  İşsiz ve potansiyel işgücünün oranı

Kurumsal Olmayan Nüfus İşgücü Durumu (bin kişi) Oca.21 Ara.20 Oca.20 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 63.236 63.140 62.015 96 1.221

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 31.927 32.869 30.642 -942 1.285

İşgücü 31.309 30.271 31.373 1.038 -64

İşgücü (mea) 31.567 30.746 31.933 821 -366

İstihdam Edilenler 27.115 26.327 26.953 788 162

İşsiz 4.194 3.944 4.420 250 -226

İşsiz (mea) 3.861 3.862 4.074 -1 -213

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 13,4 13,0 14,1 40 -70

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 12,2 12,6 12,8 -40 -60

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 2.358 1.444 411 913 1.946

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 19,7 17,8 15,4 190 430

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 4.183 4.324 1.780 -142 2.403

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 22,5 23,9 18,7 -140 380

İşsiz (Atıl İşgücü) 10.401 9.631 6.265 771 4.136

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 29,1 28,4 21,2 70 790


