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

Eylül’de işsizlik oranı bir önceki aya göre 30 baz puan 

düşerek yüzde 11.5’e geriledi. İşgücünün 356 bin kişi 

artmasına karşılık, istihdam edilenlerin bunun üzerinde 

artış göstererek 663 bin kişi olması sonucunda işsiz sayısı 

Ağustos’a göre 70 bin kişi gerileyerek 3 milyon794 bin 

kişi oldu. Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak 

istihdam oranı 60 baz puan artarak yüzde 45.8’e, 

işgücüne katılım oranı 50 baz puan artarak yüzde 

51.7’ye yükseldi. 

Arındırılmamış verilerde ise işsizlik oranı bir önceki aya 

göre 90 baz puan azalarak yüzde 11.1’e, işsiz sayısı 265 

bin kişi azalarak 3 milyon 754 bin kişiye geriledi. 

İstihdam oranı yüzde 46.2’den yüzde 47.2’ye, 

işgücüne katılım oranı yüzde 52.5’ten yüzde 53.0’e 

yükseldi. 

Ekonomik faaliyet kollarına göre bakıldığında aylık 

bazda hizmet sektöründe istihdam 175 bin, sanayi 

sektöründe 218 bin, inşaat sektöründe 13 bin kişilik artış 

kaydetti. Böylece bir önceki ay 37 bin kişilik istihdam 

azalışının yaşandığı tarım dışı sektörlerde Eylül’de 406 

bin kişilik artış gerçekleşti. Tarım sektöründe ise bir 

önceki ay 23 bin olan istihdam 21 bin kişi olarak 

gerçekleşti. Böylece toplam istihdam Eylül’de 427 bin 

kişilik artış gösterdi. 

Yıllık bazda ise istihdam sanayi sektöründe 792 bin, 

hizmet sektöründe 1 milyon 104 bin, inşaat sektöründe 

206 bin kişi ile tarım dışı sektörlerde toplamda 2 milyon 

102 bin kişi artış kaydetti ve tarım dışı işsizlik bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 120 baz puan azalarak 

yüzde 13.0’e geriledi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında 241 

bin kişi azalan tarım istihdamı ise bu yılın aynı 

döneminde 142 bin kişi arttı. 

Sosyal güvelik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 

toplam çalışanlar içerisindeki payını gösteren kayıt dışı 

çalışanların oranı bir önceki aya göre 90 baz puan 

azalarak yüzde 30.5’e gerilerken, tarım dışı sektörlerde 

bu oran 10 baz puan azalışla yüzde 18.6 oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde 

işsizlik oranı bir önceki aya göre 40 baz puan azalarak 

yüzde 10.0’a, kadınlarda 20 baz puan azalarak yüzde 

14.6’ya geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir 

önceki aya göre 90 baz puan gerileyerek yüzde 21.5 

oldu. 

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik 

oranı bir önceki aya göre 20 baz puan artarak yüzde 

15.2’ye yükselirken bu gruptaki işsiz sayısı 1 milyon 229 

bin kişi oldu. Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik 

oranı ise 40 baz puan düşerek yüzde 18.5’e gerilerken, 

bu gruptaki işsiz sayısı 2 milyon 846 bin kişi oldu.  

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü bir önceki 

aya göre 148 bin kişi artarak 7 milyon 870 bin kişiye, 

işsizlik oranı ise 20 baz puan artarak yüzde 21.9’a 

yükseldi. 
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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) Eyl.21 Ağu.21 Eyl.20 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 63.918 63.831 62.834 87 1.084

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 30.020 30.330 31.289 -310 -1.269

İşgücü 33.898 33.500 31.546 398 2.352

İşgücü (mea) 33.048 32.692 30.965 356 2.083

İstihdam Edilenler 30.144 29.481 27.645 663 2.499

Tarım 5.431 5.503 5.223 -72 208

Tarım Dışı 24.713 23.977 22.422 736 2.291

İşsiz 3.754 4.019 3.901 -265 -147

İşsiz (mea) 3.794 3.864 3.954 -70 -160

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 11,1 12,0 12,4 -90 -130

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 11,5 11,8 12,8 -30 -130

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 1.229 1.006 1.146 223 83

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 15,2 15,0 16,0 20 -80

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 2.846 2.851 3.626 -5 -779

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 18,5 18,9 21,4 -40 -290

İşsiz (Atıl İşgücü) 7.870 7.721 8.726 148 -856

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 21,9 21,7 24,3 20 -240


