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

Haziran 2021’de işsiz sayısı bir önceki aya göre 823 bin kişi 

azalarak 3 milyon 399 bin kişi olurken, işsizlik oranı 250 baz 

puan azalarak yüzde 10.6’ya geriledi. İşgücüne katılma oranı 

yüzde 50.2’ye gerilerken, istihdam oranı yüzde 44.9’a 

yükseldi. 

Arındırılmamış verilerde ise işsizlik oranı Haziran’da bir önceki 

aya göre 200 baz puan azalarak yüzde 10.4’e, işsiz sayısı ise 

562 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişiye geriledi. İstihdam 

oranının yüzde 43.8’den yüzde 45.9’a, işgücüne katılım 

oranının yüzde 50.0’den yüzde 51.2’ye yükseldiğini 

görmekteyiz. 

Ekonomik faaliyet kollarına göre bakıldığında aylık bazda 

hizmet sektöründe istihdam 10 bin, sanayi sektöründe 348 bin 

kişi artış kaydederken, inşaat sektöründe 16 bin kişilik azalış 

yaşandı. Böylece bir önceki ay 98 bin kişilik istihdam artışının 

yaşandığı tarım dışı sektörlerde Haziran’da artış 440 bin kişi 

oldu. Mayıs’ta 160 bin kişi azalış kaydeden tarım sektöründe 

ise istihdam 163 bin kişi arttı. Böylece toplamda istihdam 

Haziran’da 603 bin kişi artış gösterdi. 

Yıllık bazda ise istihdam hizmet sektöründe 924 bin, inşaat 

sektöründe 258 bin ve sanayi sektöründe 818 bin kişi ile tarım 

dışı sektörlerde toplamda 2 bin kişi artış kaydetti ve tarım dışı 

işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 320 baz puan 

azalarak yüzde 12.3 oldu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında 249 

bin kişi azalan tarım istihdamı ise bu yılın aynı döneminde 106 

bin kişi arttı. 

Sosyal güvelik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam 

çalışanlar içerisindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların 

oranı bir önceki aya göre 160 baz puan artarak yüzde 29.5’e 

yükselirken, tarım dışı sektörlerde bu oran 170 baz puan 

artışla yüzde 17.3 olarak kaydedildi. 

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde işsizlik 

oranı bir önceki aya göre 310 baz puan azalarak yüzde 

9.0’a, kadınlarda 120 baz puan azalarak yüzde 14.1’ye 

geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 20 

baz puan azalarak yüzde 22.7 oldu. 

Zamana bağlı eksik istihdam bir önceki aya göre 460 baz 

puan azalarak yüzde 14.6’ya gerilerken bu gruptaki işsiz sayısı 

1 milyon 271 bin kişi oldu. Potansiyel işgücü ve işsizlerin 

bütünleşik oranı yüzde 18.8’e gerilerken, bu gruptaki işsiz 

sayısı 3 milyon 219 bin kişi oldu.  

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünün 

toplamından oluşan atıl işgücü bir önceki aya göre 2 milyon 

222 bin kişi azalarak 7 milyon 889 bin kişiye, işsizlik oranı ise 470 

baz puan azalarak yüzde 22.4’e geriledi. 

Sonuç olarak Haziran ayında pandemi tedbirlerinin 

gevşetilmesi ve turizm sektörünün verdiği destek ile istihdam 

artarken işsizlik rakamı gerilemiştir. Bunu işgücünün (mea) 222 

bin kişi azalıp, istihdamın 602 bin kişi artmasıyla işsiz sayısının 

824 kişi azalmasından görmekteyiz. 

Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak çalışmak isteyenlerin 

azalması (dolayısıyla işgücüne dahil olmayan nüfus 309 bin 

kişi artmıştır) doğal olarak işsiz sayısının da azalmasına neden 

olmuştur. Üstelik bu durum çalışma çağındaki nüfusun 87 bin 

kişi artmasına rağmen yaşanmıştır. İşgücüne dahil olmayan 

sayısının artması, bu kadar insana miras kaldığını ya da 

piyangodan para çıktığını düşündürmektedir. 

Hem çalışma çağındaki nüfusun hem işgücüne dahil 

olmayan nüfusun artmasını daha önceki raporlarımızda “Bir 

TÜİK Mucizesi: İşsizlik Düşüyor!” başlığıyla eleştirmiştik.  

Kısa çalışma ödeneği uygulaması ve işten çıkarma yasağı 

Temmuz ayında sona ermiş bulunuyor. Bunun işgücü 

istatistiklerine yansımasını 10 Eylül’de açıklanacak 

rakamlarda daha net olarak göreceğimizi belirtmek isteriz.  
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İşsizlik Göstergeleri (mea, yıllık, %)

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

Kurumsal Olmayan Nüfus İşgücü Durumu (bin kişi) Haz.21 May.21 Haz.20 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 63.659 63.572 62.525 87 1.134

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 31.053 31.789 31.629 -736 -576

İşgücü 32.607 31.783 30.896 824 1.711

İşgücü (mea) 31.984 32.206 30.541 -222 1.443

İstihdam Edilenler 29.227 27.841 26.869 1.386 2.358

Tarım 5.271 4.895 5.183 376 88

Tarım Dışı 23.955 22.946 21.685 1.009 2.270

İşsiz 3.380 3.942 4.028 -562 -648

İşsiz (mea) 3.399 4.222 4.059 -823 -660

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 10,4 12,4 13,0 -200 -260

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 10,6 13,1 13,3 -250 -270

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 1.271 2.160 1.224 -890 46

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 14,6 19,2 17,0 -460 -240

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 3.219 3.728 3.728 -509 -509

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 18,8 21,6 22,4 -280 -360

İşsiz (Atıl İşgücü) 7.889 10.111 9.011 -2.222 -1.122

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 22,4 27,1 25,7 -470 -330


