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Mart İstihdam Verisi:  
Toparlama devam ediyor... 
 
Hilmi Yavaş  
Ekonomist 
Tel: +90 212 334 91 04 
E-mail: hyavas@sekeryatirim.com.tr 

 

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlara bakıldığında da Ocak ve Şubat'ta aylık 

0,1’er puan düşen işsizlik oranının Mart'ta da 0,2 puan gerileyerek %11,5'ye gerilediği 

görülüyor. Aralık 2016’da %11.9 ile işsizlik oranında tepe noktasını görmüştük.  

 Aynı dönemde işgücüne katılım oranı ise aylık 0,1 puan artışla %52,7'ye yükseldi. 

Haziran 2016’da bu oran %51,7 idi.  

 İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, sanayi sektöründe 95 bin kişilik nispeten 

güçlü bir artış yaşanırken; inşaat ve hizmetlerdeki sırasıyla 61 bin ve 64 bin kişilik 

artışların etkisiyle, tarım dışı istihdamda 220 bin kişilik artış sağlandı. Tarım istihdamı 

ise aylık 105 bin kişilik düşüş kaydetti.  

 Genel itibariyle istihdam yaratma hızı yıllık %5 büyüme ile uyumlu görünüyor. 

 Önümüzdeki dönemde işsizlik oranının istikrarlı bir şekilde gerilemesini bekliyoruz.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Makro Veri 
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İstihtam Büyümesi (3 aylık ortalama, % yıllıklandırılmış)

Sanayi Hizmet İnşaat (sağ eksen)
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UYARI NOTU:  
 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri 
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu 
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
 

Bu rapordaki veri, grafik ve tablolar güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş 
olup, burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır.  
Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından ŞEKER 

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Şeker Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen 
üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, 

kullanılamaz.  
 

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 

ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com 
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