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ŞUBAT 2020 DÖNEMİ İŞSİZLİK VERİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün yayımlanan işgücü piyasası istatistiklerine göre, 2020 yılı Şubat 

döneminde işsiz sayısı 4 milyon 228 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 15-24 yaş 

grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla yüzde 24,4 

olmuştur.  

Deva Partisi olarak açıklanan verilere ilişkin aşağıda yer alan değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz: 

-Yayımlanan işsizlik verileri Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsamakta olup, Özellikle Mart ayının ikinci yarısında 

görülmeye başlanan Koronavirüsü salgınının işgücü verileri üzerindeki etkisini tam olarak göstermemektedir.  

-İşsizlik ve diğer işgücü göstergeleri ile ilgili gerçekçi resim, önümüzdeki ay ve özellikle Temmuz ayında 

yayımlanacak istatistiklerde görülecektir. 

-İşsiz sayısı ve işsizlik oranı, istihdam arttığı için değil, iş bulma ümidini yitiren vatandaşlarımız işgücü piyasasından 

çıktığı için azalmıştır: 

-Bu yılın Şubat döneminde geçen yıla göre toplam istihdam 602 bin azalmıştır. Bunun neticesinde istihdam 

oranı yüzde 43,1’e gerilemiştir.  

-Bu yılın Şubat döneminde, geçen yıla göre işgücüne dâhil olmayanların sayısı 2 milyon 120 bin artış 

göstermiştir. Buna bağlı olarak 2019 yılında ortalama yüzde 52,9 olan işgücüne katılım oranı, 2020 Şubat 

döneminde yüzde 49,9’a gerilemiştir. 

-Özellikle iş bulma ümidi kalmadığı için işgücüne dâhil olmayanların sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 

gözlenen yüzde 78 oranındaki artış çarpıcıdır. 

-1 yıldan uzun süredir işsiz olanların sayısı, geçen yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak yüzde 25,3’e çıkmıştır. 

-Çalışmaya hazır olan ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan “Geniş İşsizlik Oranı” 

düşmemiş tam tersine yüzde 22,1’e yükselmiştir. 

-Genç işsizlik oranı (%24,4) yüksek seviyesini korumaktadır. Daha da endişe verici olan ise ne eğitimde ne de 

istihdamda olan gençlerin oranının 1,7 puan artarak yüzde 26,7’ye çıkmasıdır. 

-Öncü göstergeler, önümüzdeki dönemde yaklaşan işsizlik tehlikesinin boyutlarını çok açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır1: 

-İşgücü talebinde çok belirgin bir gerileme söz konusudur: 

-İŞKUR verilerine göre, geçen yılın Nisan ayında 200 bin olan açık iş sayısı yüzde 74 azalarak bu yılın Nisan 

ayında 52 bine düşmüştür. 

                                                   
1 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM), İŞKUR ve Kariyer.net verilerine dayalı 

olarak yaptığı analizden alınmıştır. 



     

                

 

-Geçen yılın Nisan ayında 122 bin olan işe yerleştirme sayısı bu yılın Nisan ayında 30 bine gerilemiştir. 

-Kariyer.net’te yayımlanan toplam iş ilanları geçen yılın Nisan ayında 60.015 iken yüzde 44 düşüşle bu yıl 

33.441’e gerilemiştir. 

-Yeni ilan sayısı da aynı dönemde yüzde 84 azalarak 19.000’den 3.096’ya düşmüştür. 

     -İnsanlarımızın ümidi kırıldıkça iş ilanlarına başvuruları da azalmaktadır. Şubat ayında 10 milyon 756 bin olan      

Kariyer.net’e başvuru sayısının Nisan ayında 4 milyon 400 bine düşmüş olması bunun önemli bir göstergesidir. 

          -Bu veriler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Parti programımızda da vurguladığımız gibi ekonomi     

politikalarının en temel hedefi, yaklaşan büyük işsizlik ve yoksulluk tehlikesini bertaraf etmek olmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 


