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Bu sayıda: 

2017 Aralık ayı İşgücü, İstihdam ve Sigortalı İstatistikleri ile 

Birleşmiş Milletler’in 2018 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları değerlendirilmiştir. 
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2017 Aralık Dönemi İşgücü Göstergeleri: 

  

TÜİK, Kasım-Aralık-Ocak dönemini kapsayan 2017 Aralık ayı işgücü ve istihdam 

verilerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştır. Son bir yılda Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus 1 

milyon 149 bin kişi artarak 60 milyon 295 bin kişiye ulaşırken; işgücüne katılanların sayısı, 

aynı dönemde, 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişiye çıkmıştır. Bu gelişmeler 

sonucunda, işgücüne katılma oranı bu dönemde 0,8 puan artmış ve yüzde 52,4 olmuştur.  

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış serilerde ise işgücü, bir önceki aya göre, Aralık ’ta 71 

bin kişi artarak 32,1 milyona ulaşırken, işgücüne katılım oranı değişmemiş ve yüzde 53,2’de 

kalmıştır.    

 

İş gücüne dahil olmayan nüfusun son dört aydır kesintisiz arttığı dikkati çekmektedir. 

Aralık ayında da işgücüne dahil olmayanların sayısı son bir yılda 110 bin kişi artarak, 28 

milyon 716 bine ulaşmıştır. İşgücüne dâhil olmayanların en büyük bölümünü (yüzde 39) ise 

sayıları 11,2 milyona ulaşan “ev işleriyle meşgul olan kadınlar” oluşturmaktadır.  

 

 
Kaynak: TÜİK 
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Ev işleriyle meşgul oldukları için işgücüne dâhil olmayan kadınların sayısı 2015 

Temmuz ve 2017 Haziran ayları arasında, 24 ay boyunca sürekli gerilerken, 2017’nin ikinci 

yarısında bu eğilimin tersine döndüğü görülmektedir. 2017 Aralık ayı itibariyle ev işleriyle 

meşgul olan kadın sayısı son bir yılda 131 bin kişi artmıştır.     

 

Aralık Ayı İstihdam Göstergeleri: 

 

2017 Aralık ayında, istihdam edilenlerin sayısı önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 

619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi olmuştur. Son bir yılda yaratılan 1,6 milyon kişilik 

istihdamın sektörlere dağılımına bakıldığında ise istihdamdaki artışın ağırlıklı olarak hizmet 

sektöründen kaynaklandığı görülmektedir.  

 

Son bir yıldaki istihdam artışının yüzde 55’i (895 bin kişi) hizmet sektöründen 

gelmiştir. Yine son bir yılda yaratılan istihdamın yüzde 15’i (249 bin kişi) sanayi sektöründen; 

yüzde 14’ü (221 bin kişi) ise inşaat sektöründen gelmiştir. Aynı dönemde tarımda yaratılan 

istihdam ise 255 bin kişidir (yüzde 16). 

        Kaynak: TÜİK 

 

2017 Aralık döneminde hizmetler sektöründeki istihdam artışına en önemli katkı, 196 

bin kişi ile “idari ve destek hizmetleri faaliyetlerinden” gelmiştir. Bunu 189 bin kişilik istihdam 

artışıyla “insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri”, 126 bin kişilik istihdam artışıyla “kamu 

yönetimi ve savunma” faaliyetleri izlemiştir.  
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İstihdam artışının mesleklere dağılımına bakıldığında ilk dört meslek grubunun 

sırasıyla, “tesis ve makine operatörleri ve montajcılar (332 bin kişi)”, “nitelik gerektirmeyen 

işlerde çalışanlar (294 bin kişi)”, “sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar (264 bin kişi)” ile 

“hizmet ve satış elemanları (262 bin kişi)” olduğu görülmektedir.  

 

Yaratılan istihdamın nitelik ve kalitesi açısından önemli bir gösterge olan kayıt dışı 

istihdam rakamları ise istihdamda kalite sorununun giderek ağırlaştığını göstermektedir. 

Kayıt dışı istihdam 2017 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, 700 bin kişi 

artmıştır. Bu, mevcut seride en yüksek kayıt dışı istihdam artışıdır. Son bir yılda yaratılan 

her 100 istihdamın 43’ü kayıt dışındadır. Aralık 2017 itibariyle herhangi bir sosyal 

güvenceye sahip olmadan çalışanların sayısı 9,4 milyon kişiye ulaşmıştır.     

 
Kaynak: TÜİK 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu rakamlarına bakıldığında ise 2017’de aktif olarak 

sigortalananların toplam sayısında 1 milyon 148 bin kişilik bir artış olduğu anlaşılmaktadır.  
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 Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

Aktif sigortalı sayısındaki 1 milyon 148 bin kişilik artışın büyük kısmı 4/a kapsamındaki 

sigortalı sayısındaki artıştan kaynaklanmıştır. 4/a sigortalıların sayısı 2017’de 1 milyonun 

üzerinde artmış ve 16,4 milyona yaklaşmıştır. 

 

2016 yılında yapılan bir takım idari düzenlemelerle çırak, stajyer ve kursiyer sayıları 

aktif sigortalı sayılarında olağanüstü artışlara neden olmuştur. Özellikle 2017’nin ikinci 

yarısında belirginleşen bu eğilim 2017 yılsonu itibariyle normalleşmeye başlamıştır (bakınız 

Tablo.3). 

 

2017’de stajyer ve kursiyer sayısında 776 bin 710 kişilik artış yaşanmıştır. Aynı 

dönemde çırak sayısı ise 802 bin kişi gerilemiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, idari 

düzenlemelere bağlı olarak, 2016 Aralık ayında ilkin çırak olarak gösterdiği bazı sigortalıları 

2017’nin ilerleyen aylarında stajyer ve kursiyer grubuna aktardığı düşünülmektedir.  Nitekim 

2016 Aralık ayında, önceki aya göre, 747 bin kişi artarak 1 milyon sınırını aşan çırak sayısının 

2017’de aylar itibariyle gerilediği ve 2017 sonunda 368 bine indiği dikkati çekmektedir. Buna 

karşın, stajyer ve kursiyerlerin sayısı 2017’de 1 milyon sınırını aşmıştır.  

 

Aktif 4/a sigortalılar içerisinde uzun vadeli sigorta kapsamında değerlendirilebilecek 

ve iş hukuku bakımından işçi statüsünde olanların izlendiği zorunlu sigortalıların sayısı ise 

2017’de 1 milyon 61 bin kişi artarak 14,5 milyona yaklaşmıştır.  

 

 

 

 



 5 

Tablo 3. 4/a Kapsamındaki Aktif Sigortalıların Alt Detayları 

 
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, kendi hesaplamamız 
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Aralık Ayı İşsizlik Göstergeleri: 

 

2017 Aralık ayında işsiz sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre, 581 bin kişi azalarak 3 

milyon 291 bine gerilemiştir. Aynı dönemde işsizlik oranı ise 2,3 puan azalmış ve yüzde 10,4 

olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan 

gerilemiş ve yüzde 9,9 olmuştur.  

 

 
Kaynak: TÜİK 

 

2017’de sağlanan olağanüstü istihdam teşviklerine ve yüzde 7 civarında büyüme 

beklentisine rağmen işsizlik oranı çift hanelerde kalmıştır. Diğer taraftan, 2017 Aralık ayında 

iş bulmaktan ümidini kesen ya da herhangi başka bir nedenle iş aramaktan vazgeçen fakat “iş 

bulsam çalışırım” diyenlerin de hesaba katıldığı “geniş tanımlı işsiz” sayısı ise 5 milyon 624 

bin olmuştur. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşmiştir. 
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Kaynak: TÜİK 

 

2017 Aralık ayında genç işsizlik (15-24 yaş) oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre, 4,8 

puan azalarak yüzde 19,2’ye gerilemiştir. Genç işsizliği nispeten gerilemekle beraber halen 

çok yüksektir.  

 

Diğer yandan, 15-29 yaş arasındaki gençlerimizin yaklaşık 4,8 milyonunun “ne 

eğitimde ne de istihdamda” olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle 15-29 yaş grubundaki 

her 100 gencimizden 26’sı boş gezmektedir. Bu, Türkiye’nin en önemli ekonomik ve sosyal 

yaralarından biri olmaya devam etmektedir. 
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Tablo 4. Özet İşgücü ve İstihdam Göstergeleri 

 
Kaynak: TÜİK 
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Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu 2018 

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı, “2018 Dünya Mutluluk 

Raporu’nu” yayımlamıştır. Rapora göre 2015-2017 dönemini kapsayan Dünya Mutluluk 

Endeksi’ne göre en mutlu ülke Finlandiya olmuş, Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, 

İzlanda ve İsviçre izlemiştir. Geçen yılki raporda 155 ülke içerisinde 69. sırada olan Türkiye, 

2018’de 5 sıra gerileyerek 156 ülke içerisinde 74. sıraya düşmüştür.  

 

Dünya Mutluluk Endeksi kişi başına gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, 

yaşamda seçimlerini özgürce yapabilme, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi faktörler dikkate 

alınarak hesaplanmaktadır.  

 

Bu çerçevede 2015-2017 dönemini kapsayan 2018 Dünya Mutluluk Raporu’nda göre 

kişi başına düşen gelir sıralamasında Türkiye 45. sırada yer almaktadır. Aynı dönemde sağlıklı 

yaşam beklentisi kriterinde Türkiye 64. sıradadır. Sosyal destek kriterine göre 58. Sırada yer 

alan Türkiye, bir diğer kriter olan yaşamda seçimlerini özgürce yapabilme kriterinde ise 123. 

sıradadır. Türkiye, cömertlik kriterinde 80. sırada yer alırken, yolsuzluk algısının en düşük 

olduğu ülkeler sıralamasında 49. sıradadır. 

 

Raporun veri setinde, 2015-2017 dönemine ait ortalama verinin yanı sıra, alt 

endekslerde tek yıllara ait verilere de ulaşılabilmektedir. Buna göre Türkiye’nin son üç yılda 

özellikle “yaşamda seçimleri özgürce yapabilme” konusunda giderek gerilediği 

görülmektedir. Bu alt endekste 2015 yılında 140 ülke içerisinde 106. sıradayken, 2017 yılı 

itibariyle 117. sıraya düşmüştür. Yine cömertlik konusunda Türkiye’nin son iki yılda 57 sıra 

kaybettiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 5. Yıllar İtibariyle Mutluluk Endeksi’nin Alt Detaylarında Türkiye’nin Durumu(*) 

 
Kaynak: Birleşmiş Milletler 

(*) Tabloda alt endekslerin yıllık değerleri ve Türkiye’nin her bir alt endekste incelenen ülkeler arasındaki sırası 

gösterilmektedir. Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri sütunlarında yer alan rakam (Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri/İncelenen 

Toplam Ülke Sayısı) şeklindedir. 

 

 

 

 

 

 


