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

Aralık ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 10 baz 

puan düşerek yüzde 11.2 oldu. İşgücü 238 bin kişi 

artarken, istihdam artışı 236 bin kişi ile bunun altında 

gerçekleşti. Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak 

istihdam oranı 30 baz puan artarak yüzde 47.0’ye, 

işgücüne katılım oranı ise 30 baz puan artarak yüzde 

52.9’a yükseldi. Böylece işsiz sayısı kasım ayına göre 2 bin 

kişi artarak 3 milyon 794 bin oldu.  

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı 

bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 15.4’e kalırken 

bu gruptaki işsiz sayısı 1 milyon 432 bin kişi oldu. Potansiyel 

işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise 50 baz puan 

artarak yüzde 18.7’ye yükselirken, bu gruptaki işsiz sayısı 3 

milyon 139 bin kişi oldu.  

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü oranı ise bir 

önceki aya göre 50 baz puan artarak yüzde 22.6 olurken, 

bu gruptaki işsiz sayısı 8 milyon 365 bin kişiye yükseldi. 

Tarım dışı işlerde, sosyal güvenlik kapsamında ve tam 

zamanlı çalışan kişilere atfen kullanılan Eğreti Olmayan 

İstihdam oranının ise yüzde 28.3 olduğunu 

hesaplamaktayım. 

Arındırılmamış verilerde ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 

40 baz puan artarak yüzde 11.3’e, işsiz sayısı 98 bin kişi 

artarak 3 milyon 749 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 40 

baz puan azalarak yüzde 46.0’ya, işgücüne katılım oranı 

ise 20 baz puan azalarak yüzde 51.9’a geriledi. 

Ekonomik faaliyet kollarına göre bakıldığında aylık bazda 

hizmet ve sanayi sektöründe istihdam bir önceki aya göre 

33 bin kişi artış kaydederek sırasıyla 134 bin ve 108 bin 

kişiye yükselirken, inşaat sektöründe 5 bin kişilik azalarak 5 

bin kişiye geriledi. Böylece kasım ayında 186 bin kişilik 

yükselişin yaşandığı tarım dışı sektörlerde istihdam aralık 

ayında 247 bin kişi düzeyinde gerçekleşti. Tarım 

sektöründe ise bir önceki aya göre 51 bin kişilik azalış 

yaşandı. Böylelikle toplam istihdam aralık ayında 236 bin 

kişilik artış göstermiş oldu. 

Yıllık bazda ise istihdam sanayi sektöründe 692 bin, hizmet 

sektöründe 2 milyon 11 bin, inşaat sektöründe 155 bin kişi 

ile tarım dışı sektörlerde toplamda 2 milyon 858 bin kişi, 

tarımda 231 bin kişi artış kaydetti. Tarım dışı işsizlik bir 

önceki aya göre 30 baz puan azalarak yüzde 12.8 oldu.  

Sosyal güvelik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 

toplam çalışanlar içerisindeki payını gösteren kayıt dışı 

çalışanların oranı ise bir önceki aya göre 120 baz puan 

azalarak yüzde 27.8’e gerilerken, tarım dışı sektörlerde bu 

oran 40 baz puan artışla yüzde 18.3 oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde 

işsizlik oranı bir önceki aya göre 20 baz puan artarak 

yüzde 9.9’a yükselirken, kadınlarda 50 baz puan azalarak 

yüzde 13.8’e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir 

önceki aya göre 160 baz puan azalarak yüzde 20.8 

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) Ara.21 Kas.21 Ara.20 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 64.173 64.089 63.140 84 1.033

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 30.875 30.691 32.869 184 -1.994

İşgücü 33.298 33.398 30.271 -100 3.027

İşgücü (mea) 33.935 33.697 31.006 238 2.929

İstihdam Edilenler 29.550 29.746 26.327 -196 3.223

Tarım 4.301 4.843 4.125 -542 176

Tarım Dışı 25.248 24.903 22.202 345 3.046

İşsiz 3.749 3.651 3.944 98 -195

İşsiz (mea) 3.794 3.792 3.953 2 -159

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 11,3 10,9 13,0 40 -170

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 11,2 11,3 12,7 -10 -150

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 1.432 1.492 1.475 -60 -43

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 15,4 15,4 17,9 0 -250

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 3.139 2.968 4.324 171 -1.185

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 18,7 18,2 23,9 50 -520

İşsiz (Atıl İşgücü) 8.365 8.252 9.752 113 -1.387

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 22,6 22,1 28,4 50 -580


