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

Temmuz 2021’de işsiz sayısı bir önceki aya göre 506 bin kişi 

artarak 3 milyon 902 bin kişi olurken, işsizlik oranı 140 baz 

puan artarak yüzde 12.0’ye yükseldi. İşgücüne katılma 

oranı yüzde 51.2’ye, istihdam oranı yüzde 45.1’e yükseldi. 

Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak işgücü (mea) 631 

bin kişi artarken, istihdam 125 bin kişi artışla bunun 

gerisinde kalmış ve işsiz sayısı 506 kişi artmıştır. 

Arındırılmamış verilerde ise işsizlik oranı Temmuz’da bir 

önceki aya göre 170 baz puan artarak yüzde 12.1’e, işsiz 

sayısı ise 623 bin kişi artarak 4 milyon 3 bin kişiye yükseldi. 

İstihdam oranının yüzde 45.9’dan yüzde 45.8’a gerilerken, 

işgücüne katılım oranı yüzde 51.2’den yüzde 52.1’e 

yükseldi. 

Ekonomik faaliyet kollarına göre bakıldığında aylık bazda 

hizmet sektöründe istihdam 454 bin kişi artarken, sanayi 

sektöründe 287 bin, inşaat sektöründe 60 bin kişilik azalış 

kaydetti. Böylece bir önceki ay 433 bin kişilik istihdam 

artışının yaşandığı tarım dışı sektörlerde Temmuz’da artış 

107 bin kişiye geriledi. Haziran’da 151 bin kişi artış 

kaydeden tarım sektöründe ise istihdam 17 bin kişi ile sınırlı 

kaldı. Böylece toplamda istihdam Temmuz’da 124 bin kişi 

artış gösterirken, bir önceki ay bu rakam 584 bin kişi 

düzeyindeydi. 

Yıllık bazda ise istihdam hizmet sektöründe 1 milyon 543 

bin, inşaat sektöründe 106 bin ve sanayi sektöründe 665 

bin kişi ile tarım dışı sektörlerde toplamda 2 milyon 314 bin 

kişi artış kaydetti ve tarım dışı işsizlik bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 310 baz puan azalarak yüzde 13.9’a 

geriledi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 97 bin kişi artan 

tarım istihdamı ise bu yılın aynı döneminde 38 bin kişi 

yükseldi. 

Sosyal güvelik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 

toplam çalışanlar içerisindeki payını gösteren kayıt dışı 

çalışanların oranı bir önceki aya göre 20 baz puan 

artarak yüzde 29.7’ye yükselirken, tarım dışı sektörlerde bu 

oran 10 baz puan artışla yüzde 17.4 olarak kaydedildi. 

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde 

işsizlik oranı bir önceki aya göre 190 baz puan artarak 

yüzde 10.8’e, kadınlarda 20 baz puan artarak yüzde 

14.4’e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki 

aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23.1’de yatay 

seyretti. 

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı 

bir önceki aya göre 170 baz puan artarak yüzde 16.3’e 

yükselirken bu gruptaki işsiz sayısı 1 milyon 417 bin kişi oldu. 

Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 

19.6’ya yükselirken, bu gruptaki işsiz sayısı 3 milyon 102 bin 

kişi oldu.  

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü bir önceki aya 

göre 257 bin kişi artarak 8 milyon 421 bin kişiye, işsizlik 

oranı ise 120 baz puan artarak yüzde 23.6’ya yükseldi. 

İşgücü göstergelerindeki büyük dalgalanma sürüyor. Bir 

önceki ay pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin etkisiyle 

yüzde12.7’den yüzde 10.6’ya hızlı düşen işsizlik rakamının, 

kısa çalışma ödeneği uygulaması ve işten çıkarma 

yasağının sona erdiği Temmuz ayında yüzde12.0’ye hızlı 

yükseldiğini görmekteyiz. 
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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) Tem.21 Haz.21 Tem.20 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 63.744 63.659 62.626 85 1.118

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 30.534 31.053 31.098 -519 -564

İşgücü 33.209 32.607 31.528 602 1.681

İşgücü (mea) 32.632 32.001 30.828 631 1.804

İstihdam Edilenler 29.206 29.227 26.940 -21 2.266

Tarım 5.360 5.271 5.513 89 -153

Tarım Dışı 23.846 23.955 21.428 -109 2.418

İşsiz 4.003 3.380 4.588 623 -585

İşsiz (mea) 3.902 3.396 4.449 506 -547

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 12,1 10,4 14,6 170 -250

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 12 10,6 14,4 140 -240

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 1.417 1.381 1.213 36 204

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 16,3 14,6 18,4 170 -210

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 3.102 3.387 3.278 -285 -176

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 19,6 18,8 22,6 80 -300

İşsiz (Atıl İşgücü) 8.421 8.163 8.940 257 -520

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 23,6 22,4 26,2 120 -260


