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Makro Not: İşsizlik oranında (m.a.) geri çekilme sürüyor; ancak istihdam yaratma ivmesi
yavaşlıyor...
2016 Aralık’ta %11,9 ile Mart 2010’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra, teşviklerin ve güçlenen ekonomik aktivitenin
etkisiyle kademeli geri çekilmeye başlayan işsizlik oranı (m.a.), Nisan’da %11,3 ile son 7 ayın en düşüğünde. Mevsimsellikten
rındırılmamış işsizlik oranı ise; aynı dönemde %11,7’den %10,5’e geriledi; Haziran 2016’dan bu yana en düşük seviyede. Ortalama
istihdam artışı ise ilk çeyrekte ortalama 161 bin kişi iken, Nisan’da 81 bin kişi ile sınırlı kaldı. İşgücündeki artışın 21 bin kişi ile sınırlı
kalması, işsizlik oranının gerilemesinde etkili oldu. Tarım sektöründeki istihdam azalışı, işsizlik oranını yukarı çekerken, diğer sektörler
istihdama pozitif katkı yaptı ve işsizlik oranının gerilemesinde etkili oldu.
İstihdam üretme hızında Nisan ayında görülen ivme kaybı, Mayıs ayında sanayi üretiminde görülen aylık bazda %1,5’luk daralma
(m.a.) ve kredi artış hızında görülen normalizsyon, işsizlik oranındaki gerilemenin önümüzdeki aylarda yavaşlamasına neden
olabilir.
*****
İşsizlik Oranı: Nisan’da işsizlik oranı %11,5’ten %11,3’e geriledi; son 4 aydır aralıksız geriliyor. Tarımdışı işsizlik oranı da %13,6’dan
%13,4’e gerilerken, son 9 ayın en düşüğünde. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüksek seyrini sürdürüyor; %21,9’da.
İşgücü: İlk çeyrekte ortalama ayda 138 bin kişi artan işgücü, Nisan’da 21 bin kişi ile sınırlı artış kaydetti. İşgücüne katılım oranı ise
geçtiğimiz ay gördüğü rekor yüksek seviyeden (%52,7) geriledi; %52,6’da.
İşsiz: İşsiz sayısındaki gerileme 4. Aya taşındı; Nisan’da işsiz kişi sayısı 60 bin azalırken, toplamda son 4 ayda işsiz sayısı 134 bin kişi
azalmış oldu. İşsiz sayısı 3,55 milyon kişi ile Eylül’den bu yana en düşük seviyede.
İstihdam: Nisan’da istihdam 81 bin kişi artış kaydetti.Toplam istihdam 27,9 milyon kişide. Sektörler bazında bakıldığında;
● Hizmet: Hizmetler sektörü, istihdama en fazla katkı yapan sektör olmaya devam ediyor. Nisan’da hizmetler sektörü istihdamı
76 bin kişi artarken, hizmetler sektörü çalışan sayısı ilk defa 15 milyonu aştı. Turizmde başlayan toparlanma önümüzdeki aylarda
bu sektörün istihdamına ek katkı sağlayabilir.
● İnşaat: Nisan’da 17 bin kişi ile istihdama sınırlı katkı yaptı; önceki 2 ayda ortalama 63 bin kişi katkı yapmış idi.
● Sanayi: Sanayiden de istihdama katkı sınırlı; 26 bin kişi. Mayıs’ta sanayi üretiminde görülen ivme kaybı, istihdama da olumsuz
yansıyabilir.
● Tarım: Tarım sektörü işsizlik oranını yeniden olumsuz etkiliyor; Mart’taki 106 bin kişilik istihdam kaybının ardından, Nisan’da da
39 bin kişilik istihdam kaybı görüldü.
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi
konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,
hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank
TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile
ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne
nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak
ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu
rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında
alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
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