“Tam kapanma” yok, on milyonlar çalışmaya devam ediyor!
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Tam kapanma çalışanların ezici çoğunluğu için geçerli değil!
İstihdamın yaklaşık yüzde 61’i (16,4 milyon) kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.
İstihdamın yaklaşık yüzde 22’si (6 milyon) kapanmadan kısmen muaf sektörlerde.
Kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışanlar sadece yüzde 17 (4,4 milyon) civarında.

Hükümet 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü
saat 05.00’e kadar sürecek olan “tam” kapanma dönemine geçildiği açıkladı. Ancak DİSK
Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan tahminlere göre tam kapanma söz konusu
değil, on milyonlar çalışmaya devam edecek.
DİSK-AR tahminlerine göre 26,8 milyonluk istihdamın yaklaşık yüzde 61’i (16,4 milyon)
kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, istihdamın yaklaşık yüzde 22’si (6 milyon)
kapanmadan kısmen muaf sektörlerde ve yaklaşık yüzde 17’si (4,4 milyon) ise kapanma
kapsamındaki sektörlerde çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün tarihli genelgesine göre bu dönemde “tam”
kapanmadan muaf tutulan milyonlar yer alıyor. Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve
inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan
mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek.
Grafik: Sektörlere Göre Kapanma Kapsamı ve Muafiyetler
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Kaynak: İçişleri Bakanlığı Genelgesinden ve TÜİK HİA 2020 yıllık verilerinden DİSK-AR tarafından tahmin edilmiştir.

Genelge ekinde yer alan kapanmadan muaf olan işler ve sektörler 43 başlıkta sayılmaktadır.
Bu 43 başlıktaki muafiyetlerin kapsamındaki çalışanların sayısının tam olarak saptanması
sektörlerin iç dağılımına ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle zorluklar taşımaktadır. SGK
verilerinde yer alan sektörel dağılım verileri kayıtsızları içermediği için eksiktir. Bu nedenle
TÜİK’in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımını esas alarak bir tahmin yapmaya çalıştık.
Genelgede yer alan muafiyet listesi ile TÜİK faaliyet kolları istihdam verisini eşleştirmeye
çalışarak bir tahmin yapmaya çalıştık.
Tablo: Faaliyet Kollarına Göre Kapanma ve İstihdam
Faaliyet Kolu
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
İmalat
Madencilik ve taş ocakçılığı
İnşaat
Elektrik, gaz, buhar, su temini ve kanalizasyon
Kamu yönetimi ve savunma
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Toptan ve perakende ticaret
Finans ve sigorta faaliyetleri
Bilgi ve iletişim
Gayri-menkul faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Eğitim
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri
Toplam İstihdam
Kapanmadan muaf olanlar (çalışanlar)
Kapanmadan muaf olmayanlar (çalışmayanlar)
Kısmen muaf olanlar

İstihdam (Bin)
4.716
5.070
134
1.538
294
1.965
873
1.467
1.209
1.377
3.723
315
241
291
878
1.798
124
800
26.813
16.393
4.447
5.973

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Genelgesinden ve TÜİK HİA 2020 yıllık verilerinden DİSK-AR tarafından tahmin edilmiştir.
Açıklama: Yeşil renk kapanmadan muaf olan, kırmızı renk kapanmadan muaf olmayan, turuncu renk kapanmadan kısmen
muaf olan sektörleri göstermektedir.

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yıllık verilerini kullanarak yaptığımız hesaplamaya
göre istihdam edilen toplam 26 milyon 813 kişinin 16 milyon 393 bini "tam” kapanmadan muaf
sektörlerde çalışırken, 4 milyon 447 bini tam kapanmadan muaf olmayan sektörlerde çalışıyor.
5 milyon 973 bin kişi ise kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalışıyor. Böylece istihdamın
yüzde 61’i kapanma döneminde çalışırken, yüzde 17’si kapanmadan yararlanabiliyor.
Kapanmadan kısmen muaf olanlar ise yüzde 22 civarında. Böylece kısmen muaf olan
sektörlerde çalışanların bir bölümü de eklendiğinde kapanmadan muaf olan sektörlerde
çalışanlar istihdamın yaklaşık yüzde 70’i civarına yükselebiliyor.
Not: Hesaplamalar söz konusu genelgede belirtilen istisnaların TÜİK faaliyet kolları ile
eşleştirilme çalışmasına dayalı olup yaklaşık ve tahmini niteliktedir.

