
Aralık dönemi işsizlik oranı önceki yıla kıyasla 2,3 puan gerileye-
rek %10,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarımdışı işsizlik 
oranı ise  2,6 puan düşüşle %12,3 oldu. Genç nüfustaki işsizlik, 2016 
aralık dönemine göre 4,8 puanlık bir gerileme ile 19,2 olarak ger-
çekleşti.  Tarım, turizm ve inşaat gibi sektörlerin kış ve yaz aylarında 
istihdam seviyelerinin farklı olmasının etkisi ile mevsimsel etkilerin 
yoğun hissedildiği bir gösterge olan işsizlikte, mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarımdışı işsizlik oranı, %11,8’e gerileyerek yılın en dü-
şük seviyesine işaret etti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 
oranı, geçen yılın aralık ayında tarihi yüksek seviyeyi görmesinin 
ardından istikrarlı bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Ancak arın-
dırılmamış verilerle hesaplanan işsizlik oranındaki seviyeler henüz 
%10 olarak hesapladığımız yapısal işsizlik oranının üzerinde seyret-
meye devam ediyor. 
 
TÜİK’in mevsimsel etkilerden arındırarak açıkladığı düzeltilmiş işsiz-
lik verilerine göre aralık 2017 döneminde kasım 2017 dönemine 
göre tarımdışı istihdam 101 bin kişi artarak 23 milyon 343 bin kişi 
oldu. İşgücüne katılım oranı ise kasım ayındaki rekor seviyesini ko-
ruyarak %53,2 seviyesinde kaldı. İşgücünde 71 bin kişilik artış ger-
çekleşti. Aynı dönemde istihdamda 137 bin kişi artış yaşanırken işsiz 
sayısında da 67 bin kişi azalma gerçekleşti.  İşgücüne katılım oranla-
rı kadınlarda erkeklere göre halen çok düşük seviyelerde seyret-
meye devam ediyor. Ancak erkek işgününe katılımına kıyasla da-
ha istikrarlı bir artış ivmesine sahip. Erkeklerde (inşaat, turizm gibi 
sektörlerin öncülüğünde) mevsimsel hareketler yüksek oynaklığa 
neden oluyor. Aralık döneminde kadınlarda işgücüne katılım oranı 
%34,3 seviyesinde iken erkeklerde bu oran %72,4 oldu. 
 
2017 yılındaki güçlü büyüme patikasının bilhassa 3. çeyrekten sonra 
hissedilir hale gelmesi ile birlikte 2016 yılsonuna doğru hızlanan  
işsizlik oranındaki artış yılın sonunda yeniden hızını düşürdü. Mev-
sim etkilerinden arındırılmış verilere göre sektörel gelişmelere ba-
kıldığında, aralık döneminde toplam istihdam 137 bin kişi artarken, 
en fazla katkıyı 44 bin kişi ile sanayi ve yine 44 bin kişi ile inşaat 
sektörleri sağladı. Kış aylarında olunması tarım sektöründen gele-
cek katkıyı sınırladı.  Öte yandan arındırılmamış tarımdışı istihdam 
önceki yılın sonuna göre 1 milyon 365 bin kişi artarak, Ağustos ayın-
dan beri sürdürdüğü 1 milyon kişi üzerinde yıllık artışına devam 
ediyor.  
 
Önümüzdeki dönemde işsizlik oranı ile güçlü ilişkileri mevcut olan 
ekonomik büyüme, sanayi üretimi ve kapasite kulanım oranı gibi 
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makro göstergelerin yanı sıra Şubat 2017 döneminde başlatılan 
“istihdam seferberliği” programı kapsamında ilave istihdam sağ-
layan işverenlere yönelik desteğin devam edecek olmasının, 
işgücü piyasasını güçlü tutabileceğini değerlendiriyoruz.   
 
Arındırılmamış verilerle bakıldığında net bir şekilde görüleceği 
üzere mevsimsel bir döngü içerisinde trendini devam ettiren 
işsizlik oranında bu yıl döngüsel hareketi gereği yukarı gitmesi 
gerekirken bir miktar frene bastığını görüyoruz. Ancak altını çiz-
mekte fayda var ki işsizlik oranı 2012 ortasında başlattığı artış 
trendine devam ediyor ve bunun bir trend dönüşü olduğunu 
söylemek için henüz vakit var. 
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