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

İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişemeyerek Ocak’ta 

yüzde 11.4 oldu.  

15+ yaştaki nüfusun bir önceki aya göre 83 bin kişi 

artmasına rağmen işgücünün 22 bin, istihdam edilenlerin 

ise 43 bin kişi ile gerilediği görülüyor. Bir başka ifadeyle 

söyleyecek olursak istihdam oranı 20 baz puan azalarak 

yüzde 46.5’e, işgücüne katılım oranı 10 baz puan 

azalarak yüzde 52.6’ya geriledi. Bu da işsiz sayısının Aralık 

ayına göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bine 

yükselmesine neden oldu.  

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı 

bir önceki aya göre 10 baz puan artarak yüzde 15.7’ye 

yükselirken bu gruptaki işsiz sayısı 1 milyon 443 bin kişi oldu. 

Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da 10 baz 

puan artarak yüzde 19.0’a yükselirken, bu gruptaki işsiz 

sayısı 3 milyon 157 bin kişi oldu.  

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü oranı ise bir 

önceki aya göre 10 baz puan artarak yüzde 22.9 olurken, 

bu gruptaki işsiz sayısı 8 milyon 459 bin kişiye yükseldi. 

 

Arındırılmamış verilerde ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 

80 baz puan artarak yüzde 12.1’e, işsiz sayısı 263 bin kişi 

artarak 4 milyon 12 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 60 

baz puan azalarak yüzde 45.4’e, işgücüne katılım oranı 

ise 20 baz puan azalarak yüzde 51.7’ye geriledi. 

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde 

işsizlik oranı bir önceki aya göre 20 baz puan artarak 

yüzde 10.3’e yükselirken, kadınlarda 30 baz puan 

azalarak yüzde 13.6’ya geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı 

ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 

21.6’da yatay seyretti.  

TÜİK Ocak ayı bülteni ile işgücü istatistiklerinde bazı 

değişiklikler yaptı. Buna göre, diğer öncü verilerle uyumu 

zayıf olan ve belirgin revizyonlara uğrayan istihdamın 

sektörel dağılımına ilişkin verilere Ocak ayı bülteniyle 

birlikte yer vermemeye başladı. Söz konusu rakamlar 

çeyreklik ve yıllık bültenlerde yer alacak.  

Aylık bazda idari kayıtlara dayalı olarak istihdam 

verilerinin yanında işbaşında olanlar, haftalık toplam 

çalışılan saat ve haftalık ortalama fiili çalışma saati 

verilerini açıklamaya başladı.  

Ocak’ta istihdam 43 bin kişi gerilerken, işbaşında olan kişi 

sayısı 335 bin kişi azaldı. Böylece aralarındaki fark 1 milyon 

672 bin kişi oldu. Söz konusu dönemde haftalık ortalama 

fiili çalışma saati bir önceki aya göre 45.1 saatten 45.3 

saate yükseldi. 

İşgücü verileri ekonomik aktivitenin yıla Ilımlı bir 

yavaşlama ile başladığına işaret ediyor. Öncü veriler ve 

jeopolitik gelişmeler bu durumun daha da 

belirginleşeceğini düşündürüyor. Özellikle hizmetler 

sektörü istihdamının, özelinde turizmin bundan doğrudan 

etkileneceğini beklemekteyiz.  
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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) Oca.22 Ara.21 Oca.21 Aylık Değ. Yıllık Değ.

15+ Yaştaki Nüfus 64.256 64.173 63.236 83 1.020

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus 31.058 30.875 31.927 183 -869

İşgücü 33.197 33.298 31.309 -101 1.888

İşgücü (mea) 33.769 33.791 31.513 -22 2.256

İstihdam Edilenler 29.186 29.550 27.115 -364 2.071

İşsiz 4.012 3.749 4.194 263 -182

İşsiz (mea) 3.859 3.838 4.021 21 -162

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, %) 12,1 11,3 13,4 80 -130

İşsizlik Oranı (Dar Tanımlı, mea, %) 11,4 11,4 12,8 0 -140

Alternatif İşsizlik Oranları

İşsiz (Zamana Bağlı Eksik İstihdam) 1.443 1.445 2.130 -3 -688

İşsizlik Oranı (Zamana Bağlı Eksik İstihdam, %) 15,7 15,6 20,2 10 -450

İşsiz (Potansiyel İşgücü Dahil) 3.157 3.137 3.905 20 -748

İşsizlik Oranı (İşsiz ve Potansiyel İşgücü Dahil, %) 19,0 18,9 23,0 10 -400

İşsiz (Atıl İşgücü) 8.459 8.421 10.057 38 -1.598

İşsizlik Oranı (Atıl İşgücü, %) 22,9 22,8 29,6 10 -670


