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

Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 

değişmeyerek yüzde 11.2’de yatay seyretti. İşgücü 267 

bin kişi artarken, istihdam artışı 228 bin kişi ile bunun 

altında gerçekleşti. Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak 

istihdam oranı 30 baz puan artarak yüzde 46.6’ya, 

işgücüne katılım oranı ise 40 baz puan artarak yüzde 

52.5’e yükseldi. Böylece işsiz sayısı Ekim’e göre 39 bin kişi 

artarak 3 milyon 777 bin oldu.  

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı 

bir önceki aya göre 30 baz puan azalarak yüzde 15.4’e 

gerilerken bu gruptaki işsiz sayısı 1 milyon 402 bin kişi oldu. 

Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise 50 baz 

puan azalarak yüzde 18.2’ye gerilerken, bu gruptaki işsiz 

sayısı 2 milyon 866 bin kişi oldu.  

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü oranı ise bir 

önceki aya göre 70 baz puan azalarak yüzde 22.1 

olurken, bu gruptaki işsiz sayısı 8 milyon 45 bin kişiye 

geriledi. 

Tarım dışı işlerde, sosyal güvenlik kapsamında ve tam 

zamanlı çalışan kişilere atfen kullanılan Eğreti Olmayan 

İstihdam oranının ise yüzde 28.1 olduğunu 

hesaplamaktayım. 

Arındırılmamış verilerde ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 

20 baz puan artarak yüzde 10.9’a, işsiz sayısı 28 bin kişi 

artarak 3 milyon 651 bin kişiye yükseldi. İstihdam ve 

işgücüne katılım oranları 80 baz puan azalarak sırasıyla 

yüzde 46.4 ve yüzde 52.1’e getirdi. 

Ekonomik faaliyet kollarına göre bakıldığında aylık bazda 

hizmet sektöründe istihdam bir önceki aya göre 110 bin 

kişi azalış kaydederek 96 bin kişiye gerilerken, sanayi 

sektöründe 131 bin kişi artarak 73 bine, inşaat sektöründe 

14 bin kişilik artarak 10 bin kişiye yükseldi. Böylece ekimde 

144 bin kişilik yükselişin yaşandığı tarım dışı sektörlerde 

istihdam kasımda 179 bin kişi düzeyinde gerçekleşti. Tarım 

sektöründe ise bir önceki ay 36 bin olan istihdam 49 bin 

kişiye yükseldi. Böylelikle toplam istihdam kasımda 228 bin 

kişilik artış göstermiş oldu. 

Yıllık bazda ise istihdam sanayi sektöründe 817 bin, hizmet 

sektöründe 1 milyon 405 bin, inşaat sektöründe 180 bin kişi 

ile tarım dışı sektörlerde toplamda 2 milyon 402 bin kişi 

artış kaydederken, tarım dışı işsizlik bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 13.1 oldu. 

Geçtiğimiz yılın kasım ayında 268 bin kişi azalan tarım 

istihdamı ise bu yılın aynı döneminde 299 bin kişi arttı. 

Sosyal güvelik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 

toplam çalışanlar içerisindeki payını gösteren kayıt dışı 

çalışanların oranı ise bir önceki aya göre 50 baz puan 

azalarak yüzde 29.0’e gerilerken, tarım dışı sektörlerde bu 

oran 20 baz puan azalışla yüzde 17.9 oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde 

işsizlik oranı bir önceki aya göre 30 baz puan azalarak 

yüzde 9.6’ya gerilerken, kadınlarda 60 baz puan artarak 

yüzde 14.5’e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir 

önceki aya göre 170 baz puan artarak yüzde 22.3 

düzeyinde gerçekleşti.  
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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) Kas.21 Eki.21 Kas.20 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 64.089 64.002 63.039 87 1.050

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 30.691 30.162 32.351 529 -1.660

İşgücü 33.398 33.840 30.688 -442 2.710

İşgücü (mea) 33.632 33.365 31.216 267 2.416

İstihdam Edilenler 29.746 30.217 26.728 -471 3.018

Tarım 4.843 5.167 4.382 -324 461

Tarım Dışı 24.903 25.050 22.347 -147 2.556

İşsiz 3.651 3.623 3.960 28 -309

İşsiz (mea) 3.777 3.738 4.061 39 -284

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 10,9 10,7 12,9 20 -200

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 11,2 11,2 13,0 0 -180

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 1.402 1.690 1.257 -288 145

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 15,4 15,7 17,0 -30 -160

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 2.866 3.327 4.024 -462 -1.158

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 18,2 18,7 23,0 -50 -480

İşsiz (Atıl İşgücü) 8.045 8.755 9.342 -710 -1.297

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 22,1 22,8 26,5 -70 -440


