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TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

SUNU  
 

 

 

Türkiye  Kurumu ( KUR), ulusal istihdam politikas n n olu turulmas , istihdam n korunmas  ve 
geli tirilmesi ile i sizli in önlenmesi faaliyetlerinde rol alan i gücü piyasas n n en önemli aktörlerinden 
biridir. Kurumumuz hem aktif hem de pasif istihdam politikalar  do rultusunda i gücü ve i verene 
yönelik birçok kamusal hizmet sunmaktad r. sizlik sigortas  i lemlerini yürüten, i gücü piyasas  
verilerini yerel ve ulusal bazda derleyen, analiz eden, yorumlayan, i gücünün istihdam edilebilirli ini 
art rmaya yönelik i gücü yeti tirme, mesleki e itim ve i gücü uyum programlar  geli tirerek 
uygulanmas  konusunda önemli görevler icra eden, üstlendi i yasal, yönetsel ve sosyal sorumlulu un 
bilinciyle faaliyetlerini özveri ile sürdüren KUR, i gücü piyasas  analizleri arac l yla Kuruma 
eri emeyen birçok i verenle yüz yüze görü erek i gücü taleplerini derlemektedir. gücü piyasas  
analizlerinin etkin bir ekilde yap labilmesi sadece KUR için de il sosyal politikayla ilgilenen tüm ki i 
ve kurumlar için sa l kl  öngörü ve planlama yap lmas  aç s ndan önemli ve gereklidir. 

Bu noktadan hareketle 2013 y l  May s-Haziran aylar nda Genel Müdürlü ümüz ve Türkiye statistik 
Kurumu (TÜ K) i birli i ile belirlenen 10 ve daha fazla ki i istihdam eden 100 bin 852 i yeriyle, kurum 
personelimiz görü me gerçekle tirmeye çal m t r. Bu kapsamda ula lan i yeri say s  87 bin 719’dur. 
Türkiye Geneli ve il düzeyinde çal an say s , aç k i , temininde güçlük çekilen meslekler ile geçmi  ve 
gelecek dönem istihdam e ilimlerine dair bilgiler derlenmi , i verenin eleman ihtiyac  an nda 
kar lanmaya çal lm t r. Ayr ca i gücü yeti tirme kurslar n n da yap lan çal ma sonucunda tespit 
edilen ihtiyaca göre aç lmas  planlanmaktad r.  
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Bu çerçevede, haz rlanan bu Rapor 2013 y l  I. Dönem “Türkiye gücü Piyasas  Analizi” hem i gücü 
arz na ili kin e ilimler hakk nda baz  de erlendirmeleri hem de gücü Piyasas  ve statistik Dairesi 
Ba kanl m z sorumlulu unda ve Kurum personelimiz vas tas yla gerçekle tirilen talep ara t rmas n n 
sonuçlar na dair bilgileri kapsamaktad r. Bu vesileyle Türkiye gücü Piyasas  Analizi çal mas n n tüm 
kullan c lara faydal  ve hay rl  olmas n  diler, bu çal man n ortaya ç kmas nda zaman n  ay rarak bilgi 
formumuzu dolduran tüm i verenlerimize eme i geçen Kurum çal anlar m za ve sosyal 
payda lar m za te ekkür ederim.  Birçok yönüyle geli tirilmeyi bekleyen bu gücü Piyasas  Talep 
Ara t rmas , KUR l Müdürlüklerinde çal anlar n yüzyüze ziyaret ve veri giri leri ile derlenmi tir. 
Türkiye için ilkleri içeren bu çal man n alan uygulamas  s ras nda, Nev ehir l Müdürlü ümüzde büyük 
emeklerle çal an görev karde imiz Say n Salih ERTOSUN’u elim bir trafik kazas  sonucu yitirdik. 
Merhumun an s na ve görev a k na sayg  duyaca m z  ifade eder, tekrar Allah’tan kendisine rahmet, 
kederli ailesine sab r dileriz.      

 

 

Dr. Nusret YAZICI 

                                                                                                                     Genel Müdür
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TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

G R  
 

Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü, son y llarda sürekli geli tirerek gerçekle tirdi i i gücü 
piyasas  analizi çal malar na “2013 I. Dönem gücü Piyasas  Analizi Raporunu” eklemi  
bulunmaktad r. gücü arz  ve talebinin temel e ilimlerini içeren çal ma bu iki yönü bir arada 
içermesiyle özgün bir çal mad r. Çal man n analizinde arz verilerine ili kin olarak Eylül 2013’te en 
güncel olan veriler, talep verilerine ili kin olarak da KUR’un May s-Haziran döneminde 
gerçekle tirdi i ara t rman n sonuçlar  kullan lm t r. 

Çal man n birinci bölümünde Dünya gücü Piyasas nda son ekonomik krizle birlikte ortaya 
ç kan olumsuz tablonun izlekleri özetle sunulmu  ve Türkiye’nin bu olumsuz tablo içerisindeki olumlu 
ve olumsuz konumlar na de inilmi tir.  Dünya i gücü piyasas  görünümleri sunulduktan sonra birinci 
bölüm kapsam nda Türkiye gücü Piyasas n n görünümüne de inilmi tir. Be eri sermaye birikimine 
yans malar n  yorumlayabilmek amac yla son on y lda gerçekle en ekonomik büyüme ve artan ki i 
ba na gelirin e ilimleri özetle sunulduktan sonra nüfus ve nüfus hareketlili i olarak göç verilerine 
de inilmi tir. gücü arz n n Türkiye için en önemli veri kayna  olan TÜ K’in hanehalk  i gücü anketi 
May s dönemi sonuçlar  birçok aç dan Türkiye geneli için yorumlanarak bölgesel i gücü piyasas  
görünümü de özetle sunulmu tur. SGK kapsam nda i yeri ve sigortal  kay tlar  yine May s itibariyle 
sektör, il ve i yeri büyüklü ü esas nda aç klanm t r. gücü arz n n göstergeleri anlam nda TÜ K ve 
SGK verilerinden sonra Türkiye’nin istihdam kurumu olan KUR’un kay tl  i gücü verileri ba vuru, aç k 
i , i e yerle tirme, mesleki e itim ve i sizlik ödene i boyutlar  ile irdelenmi tir. Bu gücü arz na ili kin 
temel veriler özelikle cinsiyet, ya  ve e itim görünümleri ba lamlar yla sunulmu tur 

Çal man n özgün ve kamuoyuna ilk kez sunulan sonuçlar  içeren k sm  ikinci bölümü olup 
i gücü piyasas nda talep boyutu verilerini içermektedir. Bu veriler KUR taraf ndan 15 May s-30 
Haziran 2013 tarihleri aras nda özel kesimde, 10+ istihdaml  oldu u varsay larak seçilen 100.852 
i yerine uygulanan gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  yeri Bilgi Formundan elde edilmi tir. Bu 
kapsamda 74 ilde tam say m ve 7 büyük ilde örneklem yap lan ara t rmada 87.719 i yerine ula larak 
i yerlerinin mevcut istihdam na, aç k i lerine, temininde güçlük çektikleri mesleklerine ve gelecek 
dönem istihdamlar na ili kin veri derlenmi tir. Özellikle potansiyel istihdam olarak ifade edilen aç k i  
oranlar na ili kin görünümün gelecek dönemlerde ilgi oda  olaca  imdiden ifade edilebilir.  

Türkiye gücü Piyasas  Analizi çal malar , KUR taraf ndan 2007 y l ndan bu yana 
gerçekle tirilmektedir. Ancak yukar da belirtilen kapsamda bir raporlama ikinci kez yap lmaktad r. Bu 
raporlama y lda bir kere sadece Türkiye için de il 81 il için de ayr  ayr  yap larak kamuoyunun bilgisine 
www.iskur.gov.tr adresi üzerinden sunulmaktad r. Ba ta Ankara Üniversitesi Ö retim Üyesi, Profesör 
Doktor Sn. Gülay Toksöz olmak üzere önceki raporlar m z  inceleyerek görü lerini sunan tüm ki i, 
kurum ve kurulu lara te ekkür eder, ele tirilerini bekledi imizi ifade ederiz. 
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YÖNET C  ÖZET   
 

 Dünya genelinde 2007 y l nda ba layan ekonomik krizin i gücü piyasas nda olumsuz etkileri birçok 
ülkede devam etmektedir. 2013 y l  için dünyadaki i siz say s  201 milyon olaca  öngörülürken 
i sizlik oran n n yüzde 6 civar nda gerçekle mesi tahmin edilmektedir. sizlik oran , 2012 y l  için 
ABD’de yüzde 8,1, OECD’de yüzde 8, AB’de ise yüzde 10 civar ndad r. Ayn  dönem için Türkiye 

sizlik oran  yüzde 9,2 olarak aç klanm t r.  
 spanya ve Yunanistan AB üyesi olup da genel i sizlik oran  yüzde 25’i a an ülkelerdir. Türkiye 

i sizlik oran  2009 y l nda son 10 y l n en yüksek oran  yüzde 14’e ç km  ancak iki y l içerisinde kriz 
öncesi seviyelere gerilemi tir. 

 Türkiye için 2010 y l ndan itibaren ba layan kriz öncesi duruma gitme yönündeki olumlu e ilim 
yakla k 30 ay devam ettikten sonra Eylül 2012’den itibaren olumsuz yöne evrilmi  ve yakla k 11 
dönemdir hem i siz say s  hem de i sizlik oran  art  göstermektedir.   

 sizlikle mücadelede bilinen en etkin yol ekonomik büyümedir. stihdam dostu büyüme 
politikalar  dünyan n gündeminde olup istihdams z büyümenin sürdürülebilir olmad  ifade 
edilmektedir. Ancak ifade edilmesi gereken bir durum istihdams z büyüme kadar büyümesiz 
istihdam n da sürdürülebilir olmad d r.  

 2011 y l nda Türkiye Ekonomisi IMF’in yüzde 7,5’lik tahmininin üzerinde yüzde 8,8 oran nda 
büyüme gösterirken, 2012 y l nda Türkiye ekonomisi yüzde 2,2 oran nda büyümü tür. 2013 y l n n 
ikinci çeyre inde ise Türkiye ekonomisi yüzde 4,4 oran nda büyüme kaydetmi tir. Kalk nma 
Bakanl  taraf ndan haz rlanan Orta Vadeli Programa göre ise Türkiye’nin 2013 y l nda yüzde 4, 
2014 ve 2015 y l nda ise yüzde 5 oran nda büyümesi hedeflenmektedir. 

 Türkiye, istikrarl  ekonomik büyümeyle birlikte kamu maliyesinde de geli me kaydetmi tir; AB 
tan ml  genel yönetim nominal borç stoku 2002-2012 y llar  aras ndaki on y l içinde yüzde 74’ten 
Maastricht kriteri olan yüzde 60’ n çok alt na, yüzde 36,1’e gerilemi  ve Türkiye 24 AB ülkesinden 
daha dü ük oranlara sahip olmu tur. 

 Türkiye ekonomisinde ya anan kayda de er geli meler, ihracat ve turizm gelirlerine de yans m , 
2002 y l nda 36 milyar ABD dolar  olarak gerçekle en ihracat, 2012 y l  sonunda 153 milyar ABD 
dolar na yükselmi , turizm geliri ise 2002 y l nda 8,5 milyar ABD dolar yken 2012 y l nda 25 milyar 
ABD dolar n  a m t r. 

 Türkiye’de 2004-2012 y llar  aras nda i gücüne kat lma oranlar  aç s ndan de erlendirme 
yap ld nda 2004 y l  i gücüne kat lma oran  yüzde 46,3 (22 milyon 16 bin ki i) iken 2012 y l  
sonunda i gücüne kat lma oran  yüzde 50,0 (27 milyon 339 bin ki i)’ye yükselmi tir. Ara t rman n 
yap ld  2013 y l  May s dönemi verilerine göre ise i gücüne kat lma oran  yüzde 51,6 olarak 
gerçekle mi tir. 

 2004 y l nda istihdam oran  yüzde 41,3 (19 milyon 632 bin ki i) iken 2012 y l  sonunda yüzde  
45,4’e (24 milyon 821 bin ki i) yükselmi tir. Ara t rman n yap ld  2013 May s dönemi verilerine 
göre ise istihdam oran  yüzde 47,1 (26 milyon 130 bin ki i) olarak gerçekle mi tir. 

 2004 y l nda yüzde 50,1 olan kay td  istihdam oran  uygulanan politikalar, etkin denetim ve 
te vikler neticesinde yüzde 39‘a gerilemi tir. Ara t rman n yap ld  2013 May s dönemi verilerine 
göre ise kay td  istihdam oran  azalmaya devam ederek yüzde 37,7’ye gerilemi tir. 

 15 May s-30 Haziran döneminde yap lan çal mada 5.595.354 ki i çal t  tespit edilmi tir. 
Bunlar n 4.303.018’i erkek 1.292.336’s  kad n çal anlard r. Bu rakamlar  oran eklinde ifade 
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edecek olursak çal anlar n yüzde 77’si erkek yüzde 23’ü kad n çal and r. Çal anlar n yüzde 36’s  
malat sektöründe çal maktad r. Bunlar nda yüzde 78’i erkek yüzde 22’si kad nd r. E itim ve nsan 

Sa l  ve Sosyal Hizmetler Faaliyetleri sektörlerinde kad n erkek çal an oranlar  birbirine çok 
yak nd r. Di er sektörler de çal an say lar  erkek a rl kl d r. 

 Çal anlar n meslek gruplar na göre da l m na bak lacak olursa yüzde 18’ini Nitelik Gerektirmeyen 
Meslekler olu turmaktad r. Bu meslek grubunun da yüzde 75’i erkek yüzde 25’i kad nd r. 
Çal anlar n ço unlu u Sanatkarlar ve lgili lerde Çal anlar, Tesis ve Makine Operatörleri ve 
Montajc lar ve Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerden olu maktad r. Büro Hizmetlerinde Çal an 
Elemanlar ve Profesyonel Meslek Mensuplar  meslek gruplar nda erkek ve kad n çal an say lar  
oranlar  birbirine yak nd r.  

 Ara t rma kapsam ndaki 183 bin 667 i yerinin 52 bin 668 tanesinde 258 bin 81 aç k i  oldu u tespit 
edilmi tir. Ara t rma kapsam ndaki i yerlerinin yakla k yüzde 29’unda aç k i  oldu u 
görülmektedir. Türkiye geneli Aç k  oran  yüzde 4,4’tür. Bu demektir ki her 100 ki ilik çal ma 
kapasitesine sahip i yerinde 95,6’l k dolu kadro 4,4’lük bo  kadro bulunmaktad r. Aç k  Oran n n 
sektörlere göre da l m na bakt m zda yüzde 5,6’l k bir oran ile en yüksek iki sektör Konaklama 
ve Yiyecek Hizmetleri Faaliyetleri ve Di er Hizmet Faaliyetleri sektörleridir. Meslek gruplar na göre 
da l m nda ise yüzde 5,8 ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lar meslek grubu en fazla 
aç k i  oran na sahiptir. 

 Aç k lerin Aranma Kanallar na bak lacak olursa yüzde 62,5 ile Akraba-E  Dost birinci s rada yüzde 
47,7 ile KUR ikinci s rada yer almaktad r.  ve Meslek Dan manlar n n göreve ba lamas  ile 

KUR’un i gücü piyasas ndaki a rl  artm t r. 
 yerlerinden gelen cevaplara göre 2.713 farkl  meslekte 340.950 ki inin temininde güçlük çekildi i 

görülmü tür. Temininde güçlük çekilen mesleklere sektörler itibariyle bak ld nda ilk s rada 
134.403 ki ilik ihtiyaçla malat sektörü, ikinci s rada ise 61.834 ki ilik ihtiyaçla Toptan ve 
Perakende Ticaret sektörü yer almaktad r. En fazla temininde güçlük çekilen meslek grubu toplam 
içerisinde yüzde 29,8’lik oran yla Sanatkârlar ve lgili lerde Çal anlar, yüzde 24,2’lik oran  ile 
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lard r. 

 Teminde güçlük çekilme nedenlerine bak ld nda ilk s ray  yüzde 58,9 ile Beceriye/Niteli e Sahip 
Eleman Bulunamamas  ikinci s ray  yüzde 53,3 ile  Tecrübesine Sahip Eleman Yok, üçüncü s ray  
ise yüzde 47,7 ile Bu Meslekte Eleman Yok almaktad r. 

 Gelecek dönem beklentilerine bak lacak olursa k sa ve uzun dönemde de istihdamda art  
beklenmektedir. 31 Aral k itibariyle Net stihdam De i im Oran  yüzde 4,7 30 Haziran itibariyle Net 
stihdam De i im Oran  yüzde 4,8’dir. 31 Aral k Net stihdam De i im Oranlar nda yüzde 7 ile en 

çok dari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektöründe, 30 Haziran Net stihdam De i im Oranlar nda 
yüzde 9,2 ile Di er Hizmet Faaliyetleri sektöründe art  beklenmektedir.  

 Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü 2007 y l ndan beri gerçekle tirdi i gücü Piyasas  Analizlerini, 
kapsamlar n  geni leterek uygulamaya devam edecektir. 2013 y l  Türkiye gücü Piyasas  Analizi 
kapsam nda okudu unuz I. Dönem Raporu ayn  içerik ve kapsamlarda 81 il ayr  ayr  haz rlanm t r. 
Belirtilen il i gücü piyasa analizi raporlar na www.iskur.gov.tr adresinden eri ilebilir.   

 Türkiye geneli için 2013 y l n n ikinci dönem çal malar  kapsam nda 15-29 Kas m 2013 tarihlerinde 
11.540 örneklem kapsam  olan bir ara t rma yürütülmü tür. Bu kapsamda haz rlanacak Türkiye 
Geneli gücü Piyasas  2. Dönem Raporu, Ocak-2014 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmu  
olacakt r.  
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B R NC  BÖLÜM 

 GÜCÜ P YASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 

1.1.DÜNYA GÜCÜ P YASASI 
 

Dünya genelinde önemli bir tart ma ba l  “sürdürülebilir kalk nmad r.” Sürdürülebilir 
kalk nma; herkes için e it f rsatlar içeren, e itsizlikleri azaltan, temel ya am standartlar n  yükselten, 
ekonomik/sosyal ve be eri kalk nmay  kapsayan, sürekli/kapsay c  ve e itleyici ekonomik büyümeyi 
içerir. Birle mi  Milletler (BM) bünyesinde gerçekle tirilen 2015 Sonras  Büyüme Ve stihdam 
Gündemi tart malar  sonucu olu turulan raporda, istihdam ve kapsay c  büyümenin, sürdürülebilir bir 
kalk nman n merkezinde oldu u ifade edilmektedir. Sürdürülebilir kalk nma olgusu, do al 
kaynaklar  tüketirken, gelecek ku aklar n da gereksinimlerini dikkate alarak sahip ç kan, 
ekonomi ile eko-sistem aras ndaki dengeyi koruyan, çevresel aç dan sürdürülebilir nitelikte 
olan bir ekonomik kalk nmad r.1 

 nsan onuruna yak r i lerin hem yoksullu u azaltmada hem de sayg n bir toplumsall a 
eri mede en önemli araç oldu u göz önünde bulundurularak temel politikalar n bu konuya öncelik 
vermesi gerekmektedir. Sadece mevcut i sizler ve eksik istihdamdakiler için de il, i gücü piyasas na 
yeni kat lacaklar için de 2016-30 y llar  aras nda y ll k ortalama 470 milyon yeni sayg n i in (decent 
work2) olu turulmas  gerekti i tahmin edilmektedir. Mevcut durumda dünya i gücü piyasas n n 
önemli sorunlarla kar  kar ya oldu u görülmektedir. Geli mekte olan ülkelerde, özellikle de Güney 
Asya ve Alt-Sahra Afrika’s nda, kay td l k ve hukuki korumas zl k çal anlar n ço unu olumsuz 
etkilemektedir.  Dünyan n genelinde istihdamda olmak yoksullu un bitmesini garantilememekte olup 
her üç çal andan birinin ailesiyle birlikte yoksul oldu u görülmektedir. Kad n i gücünün daha 
olumsuz ko ullarda çal t , sosyal koruman n henüz yeterince sa lanmad , i  sa l  ve güvenli i 
için zorunlu olan önlemlerin yeterince önemsenmedi i görülmektedir. “Ne i te ne okulda” olan 
gençlerin, niteli i dü ük ya l  ve engellilerin, göçmenlerin, genel olarak kad nlar n i  bulma, 
istihdamda kalma süreçleri yap sal sorunlar bar nd rmaktad r. LO 2015 y l na kadar yakla k 7 milyon 
ki inin de mevcut i sizlere dahil olaca n  öngörmektedir.   

Üzerinden be  y l geçmesine ra men, son dünya ekonomik krizinin olumsuz etkileri nedeniyle 
i gücü piyasas nda olu an olumsuz e ilim hala kriz öncesi duruma döndürülememi tir. OECD 
genelinde de yüksek olan i sizlik oranlar  baz  üye ülkelerde tarihte görülmemi  oranlara yükselmi tir. 
OECD genelinde yakla k 48 milyon olan i siz ki i say s  dünya genelinde 200 milyon civar ndad r. 
OECD ülkelerindeki i sizlerin 16 milyonu, dünya genelindeki i sizlerin ise yakla k 30 milyonu kriz 
döneminde i siz kalm t r. Birçok ülkede, hükümetler için öncelikli konular; istihdam, i sizli in 
azalt lmas  ve kapsay c  ekonomik büyümedir. sizli in yüksek oranlarda yap salla t  bu ülkelerde, 
i e yeniden döndürme maliyetleri sürekli yükseldi i gibi, uzun süreli i sizlik nedeniyle be eri sermaye 
kay plar n n ya anma olas l n n da artt  görülmektedir. 

                                                           
 

1 Aktaran: YIKMAZ, R. F., Sürdürülebilir Kalk nman n Ölçülmesi, T.C. DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel 
Müdürlü ü, s.3, ubat 2011.  
2 “Sayg n i  veya insan onuruna yak r i  olarak ifade edilmektedir.” 
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OECD’nin 2013 y l  stihdam Görünüm Raporu’na göre kriz döneminde üye ülkelerden ikisinde 
(Yunanistan ve spanya) yüzde 18’den fazla artan i sizlik oran , baz  üye ülkelerde ( rlanda, talya, 
Slovenya, Portekiz) yüzde 5-10 aral nda art  göstermi tir. Üye olan alt  (Yunanistan, talya, 
Hollanda, Polonya, Portekiz, spanya) Avrupa Birli i ülkesinde i sizlik oranlar n n 2014 y l nda da 
artaca  öngörülmektedir.  Aralar nda Türkiye’nin de oldu u baz  üye ülkelerde ise kriz dönemindeki 
art a ra men kriz öncesi oranlara dönülmü tür.  Reel ekonomik büyümenin çok dü ük oranlarda 
öngörüldü ü OECD ülkelerinde, “mali kemer s kma politikalar ” birçok ülkede uygulanmaya devam 
edecektir. Gelir da l m nda e itsizli in derinle ece i ifade edilen raporda, gençlerin ve niteliksiz 
i gücünün i  bulma ans n n azalaca , “ne i te ne okulda” olmayan gençlerin artaca  
belirtilmektedir. Görece ya l  i gücünün, gelir kayb n  önleyebilmek amac yla kriz sürecinde ve 
sonras nda emeklilik kararlar n  erteleme e ilimde oldu u i gücü piyasas nda aktif i gücü piyasas  
politikalar n n grup odakl  yap lmas n n önemi gittikçe artacakt r.  
 

Tablo 1: Dünyada gücü Piyasas  E ilimleri 

 
Dünya OECD Türkiye 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 

Ekonomik Büyüme 4,7 5,2 3,0 -0,7 5,1 3,9 3,2 1,4 2,2  

Nüfus  (Milyon) 6.122 6.661 6.739 6.817 6.895 6.974 7.010 1.246 75,6  

gücüne Kat lma Oran  ( KO)  65,2 64,8 64,6 64,3 64,1 64,1 64,1 73,8 50,0 

    Kad n KO (% ) 52 52 51,7 51,4 51,2 51,1 51,1 64,6 29,5  

    Erkek KO (% ) 78,6 77,6 77,5 77,3 77,1 77,1 77,1 83,3 71,0  

stihdam Art  Oran  (%) 1,8 1,7 1,1 0,4 1,4 1,5 1,3 1,5 2,9  

stihdam Oran  (% ) 61,2 61,3 61 60,3 60,3 60,3 60,3 65,1 45,4  

   Kad n stihdam Oran  (% ) 48,6 49 48,7 48,1 47,9 47,9 47,9 57,2 26,3  

   Erkek stihdam Oran  (% ) 73,8 73,6 73,3 72,6 72,6 72,7 72,7 73,2 65,0 

stihdam Da l m  (% ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

   Tar m   40,5 35,5 35 35 34 33,3 33,5 5,0 24,5  

   Sanayi 20,4 22,1 22,1 21,8 22,1 22,6 22,5 22,1 26  

   Hizmetler 39,1 42,4 42,9 43,2 43,9 44,1 44,0 72,9 49,5  

siz Say s  (Milyon) 174.9  169.0 175.7  198.4  194.6  193.1 195.4  47,9 2.5  

    Kad n  72.9  71.8  73.7  81.4 81.7  81.1 82.7 21,4  0.8 

    Erkek  102.0  97.2 102.0  117.0 113.0  112.0  114.6  26,5 1.6 

    Genç (15-24) 72.8 70.4 71.0  76.2  74.7 73.2  72.9 12,0 0.7  

sizlik oran  (% ) 6,3 5,4 5,6 6,2 6 5,9 6,0 8,0 9,2  

    Kad n  6,6 5,7 5,8 6,4 6,3 6,2 6,2 8,1 10,8  

    Erkek  6,1 5,2 5,4 6,1 5,8 5,7 5,7 7,9 8,5  

    Genç  12,7 11,6 11,8 12,8 12,6 12,4 12,6 16,8 17,5  

Kaynak: LO, IMF, OECD, UN, TÜ K   

Küresel stihdam E ilimleri raporlar na göre 2012 y l nda dünya i sizlik oran  yakla k yüzde 6 
düzeyinde gerçekle mi  olup ayn  oran n 2013 y l nda da azalmayaca  öngörülmektedir. Önceki 
y llara benzer bir ekilde 2012 y l nda da kad n i sizlik oran  (yüzde 6,2) erkek i sizlik oran ndan (yüzde 
5,7) daha yüksek gerçekle mi tir. Gençlerde i sizlik oran  dünya genel ortalamas  olarak yüzde 12,6 
düzeyinde, Avrupa Birli i ve Geli mi  ekonomilerde yakla k yüzde 17/18 düzeyinde, Ortado u ve 
Kuzey Afrika’da yüzde 24-28 düzeyinde gerçekle mi tir. 2012 y l  için 195,4 milyon i sizin yakla k 83 
milyonunun kad n ve 73 milyonunun genç oldu u belirtilmi tir. Gereken önlemler al namaz ise 2017 
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y l na gelindi inde i siz say s n n 2007 y l na göre 40 milyondan fazla artabilece i ILO’nun 
projeksiyonlar  aras ndad r. 

 MF’nin 2013 Ekim ay nda aç klad  Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’na göre ekonomik 
büyümenin 2013 y l nda dünya genelinde 2,9 oran nda gerçekle mesi beklenmektedir. Bu rapora göre 
2013 y l nda i sizlik oranlar  AB genelinde k smen artmaya devam edecektir. Euro Bölgesinde bulunan 
8 ülkede (GRK, talya, spanya, Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Finlandiya, Slovenya) ve AB üyesi di er 
2 ülkede (H rvatistan, Çek Cumhuriyeti) negatif büyüme olaca  tahmin edilmektedir. Genel i sizlik 
oranlar  yüzde 25’i a an ülkelere Yunanistan ve spanya’dan sonra S rbistan’ n da 2013 y l  içerisinde 
dahil olaca  öngörülmektedir. sizlik oran n n AB-28 içerisinde yüzde 15’in üzerinde oldu u ülke 
say s nda art  olaca  söylenebilir. AB genelinde i sizlik oran  2013 y l n n Ocak-A ustos verilerine 
göre 10,9 oran nda gerçekle mi tir. Bu veriler dikkate al nd nda 10 ülkenin ( spanya, Yunanistan, 
Portekiz, H rvatistan, GRK, Slovakya, rlanda, Bulgaristan, Litvanya, talya) i sizlik oran  bu de erin 
üzerinde gerçekle mi tir. Türkiye’nin de üyesi oldu u OECD kapsam nda, i gücü piyasas n n temel 
e ilimlerine bak ld nda ise; istihdam n Türkiye’deki sektörel da l m nda tar m n a rl  (Türkiye’de 
yüzde 24,5, OECD’de yüzde 5) ve kad n i gücüne kat l m oran n n dü üklü ü dikkat çekici boyuttad r. 
Genel olarak AB i sizlik oranlar n n alt nda bir seyir gösteren Türkiye i sizlik oranlar  OECD genel 
i sizlik oran  ortalamalar n n üzerinde bir seyir göstermektedir. 

2012 ve 2013 y l na ili kin i sizlik oranlar n n dünya genelindeki seyri incelenecek olursa, 
Türkiye’nin Euro bölgesi ülkelerinden ve geli mi  ülkelerden ayr t  görülecektir. Euro Bölgesindeki 
ülkelerin mevcut durumlar  ve yap sal farkl l klar  nedeniyle i gücü piyasalar na ili kin dinamiklerin 
ülkeden ülkeye farkl la mas yla birlikte i sizlik oranlar  artmaya devam etmektedir. AB-28 düzeyindeki 
i sizlik oran  2007 y l na göre 2012 y l nda 3,3 puanl k art  göstermi tir. AB-28 genelinde 2011 y l nda 
art  göstermeyen i sizlik oran  2012 y l nda yeniden artmaya ba lam  olup 2013 y l nda da herhangi 
bir azal  öngörülmemektedir.  OECD üyesi ülkelerdeki i sizlik oran  ise a a  yönlü bir seyir izleyerek 
2009 ve 2010 y l ndaki i sizlik oranlar n n alt nda inerek 2011-2012 y llar nda yüzde 8 olarak 
gerçekle mi tir. Ancak 2007 y l na göre i sizlik oran  halen 2,4 puan daha yüksektir.  

ABD’de i sizlik oranlar n n seyri azal  yönünde ancak 2007 y l ndaki oran n 3,5 puan 
üzerindedir. Krizin ABD i sizlik oranlar  üzerindeki olumsuz etkisi, AB-28 ve OECD ülkeleri genelinden 
çok daha fazla olmu tur. Avrupa’da makroekonomik krizin devam etmesi buradaki i sizlik oranlar n n 
dü ürülmesini engellemektedir. Türkiye’deki i sizlik oran n n seyrine bak lacak olursa, 2011 y l  
sonunda 2007 y l ndaki oran yakalanm t r. 2007 y l  i sizlik oranlar  ile 2012 y l  i sizlik oranlar  
kar la t r ld nda sadece Almanya, Avusturya, Türkiye ve Malta’da i sizlik oran  2007 y l na göre 
2012 y l nda daha dü ük gerçekle mi tir. Tablo 2’deki di er ülkelerde ise i sizlik oranlar nda art  
görülmü tür. Hatta ngiltere, rlanda, spanya ve talya’da i sizlik oranlar  2007 y l ndan beri sürekli 
artm t r. Türkiye’nin kriz öncesi seviyeye dönü ü birçok ülkeden daha h zl  olmu tur. 2013 y l  
genelinde Türkiye için aç klanan i sizlik oran  AB-28 genelindeki i sizlik oran n n alt nda 
gerçekle ecektir. Ancak Türkiye i sizlik oranlar n n da 2007 y l ndan sonraki e ilimleri incelendi inde 
2010 y l ndan itibaren ba layan kriz öncesi duruma gitme yönündeki olumlu e ilim yakla k 30 ay 
devam ettikten sonra Eylül 2012’den itibaren olumsuz yöne evrilmi tir. Yakla k 11 dönemdir hem 
i siz say s  hem de i sizlik oran  art  gösterme e iliminde olmu tur. Bu durum 2013 y l  i sizlik 
oran n n 2012 y l ndan biraz daha fazla olabilme ihtimalini artt rmaktad r. 
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Yukar da aç kland  üzere dünya genelinde ve bölgeler baz nda i gücü piyasas n n olumsuz 
e ilimler içerdi i ve krizin i gücü piyasas ndaki etkilerinin daha uzun vadeli hissedildi i görülmektedir. 
Bu ba lamda i gücü piyasas na ili kin kamu müdahalelerinin kriz öncesi dönemlerden farkl  bir 
yakla mla ele al nmas  gerekti i görülmelidir. Gelinen a amada i gücü piyasas  üzerinde daha derin 
ve h zl  analizlerin yap lmas  bir zorunluluk halini alm t r. Ekonomide verimlilik ve büyümenin 
süreklili inin sa lanabilmesi için i gücü piyasas nda uygulanan politikalar n da dikkatlice seçilmesi 
gerekmektedir. Be eri sermaye yat r m  olarak ifade edilen e itim programlar n n ihtiyaca uygun 
ekilde planlan p uygulanamamas , te vik politikalar n n sa l kl  belirlenememesi temelde i gücü 

piyasas n n gerekti i ekilde analiz edil(e)memesinin sonuçlar d r. gücü piyasas  analizleri yoluyla 
i gücünün dinamikleri, arz  ve talebi, arac  kurumlar  analiz edilerek var olan sorunlara daha h zl  
çözüm önerileri olu turulabilir.     

 

Tablo 2: Dünyada sizlik Oranlar  (2003-2013) 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
spanya 11,4 10,9 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0 26,2 

Yunanistan 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 27,6* 
Portekiz 7,1 7,5 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9 16,5 
H rvatistan 14,1 13,8 12,8 11,4 9,6 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9 16,9 
Letonya 11,3 11,2 9,6 7,3 6,5 8,0 18,2 19,8 16,2 15,0 11,4* 
rlanda 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,6 

Slovakya 17,7 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,0 
Litvanya 12,4 11,3 8,0 5,2 3,8 5,3 13,6 18,0 15,4 13,4 12,3 
Bulgaristan 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0 
GRK 4,1 4,6 5,3 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 16,9 
EURO Alan  (17) 9,0 9,3 9,2 8,5 7,6 7,6 9,6 10,1 10,1 11,4 12,0 
Macaristan 5,8 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 10,2* 
talya 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 

AB28 9,1 9,3 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,5 10,9 
Estonya 10,1 9,7 7,9 5,9 4,6 5,5 13,8 16,9 12,5 10,2 7,9* 
Fransa 8,9 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2 11,0 
Polonya 19,8 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 
Slovenya 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,4 
Türkiye ** ** 9,2 8,7 8,8 9,7 12,5 10,7 8,8 8,1 ** 
ABD 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,3 
ngiltere 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 7,6* 

Finlandiya 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,0 
Belçika 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,7 
Danimarka 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5 6,6 
Romanya 6,8 8,0 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 7,5 
Almanya 9,8 10,5 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,2 
Hollanda 4,2 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 7,0 
Lüksemburg 3,8 5,0 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,8 
Avusturya 4,3 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9 
Japonya 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 5,1 5,1 4,6 4,3 3,8* 
Norveç 4,2 4,3 4,5 3,4 2,5 2,5 3,2 3,6 3,3 3,2 3,6* 

KAYNAK: EUROSTAT A ustos Ay  verileri, * Temmuz ay  i sizlik oranlar d r. **EUROSTAT veri aç klamam t r.  
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1.1. 1.2 TÜRK YE GÜCÜ P YASASI  

1.2.1. Ekonomik Göstergeler  

Ülke genelinde üretilen hâs la, ki i ba na dü en milli gelir, büyüme h z , özel ve kamu sektörü 
yat r mlar n n hacmi ve seyri, cari aç k, borç stoku, d  ticaret ve enflasyon gibi ekonomik de i kenler 
ülkenin sosyo-ekonomik yap s n  ortaya koymakta ve dolay s yla ülkenin i gücü piyasas n  etkileyen 
temel unsurlar n ba nda gelmektedir.  

sizlik Türkiye’nin ve dünyan n birçok ülkesinde en önemli sorun olarak gündemin ilk 
s ralar nda yer almaktad r. Geli mi lik fark  gözetmeksizin hemen her ülke, i sizlik ve neden oldu u 
sosyal sorunlarla art k daha s k kar la maktad r. sizlikle mücadelede bilinen en etkin yol ekonomik 
büyümedir4. stihdam dostu büyüme politikalar  dünyan n gündeminde olup istihdams z büyümenin 
sürdürülebilir olmad  ifade edilmektedir. Ancak ifade edilmesi gereken bir durum istihdams z 
büyüme kadar büyümesiz istihdam n da sürdürülebilir olmad d r.  

 
Grafik 1: Y ll k Büyüme Oranlar  

 
Kaynak: TUIK, *: Kalk nma Bakanl  OVP tahminleri 

2009 y l nda kriz dolay s yla gerçekle en daralmadan sonra dünya genelindeki olumsuz 
ekonomik görünüme ra men Türkiye ekonomisi reel olarak büyümü tür.  2011 y l nda Türkiye 
Ekonomisi IMF’in yüzde  7,5’lik tahmininin üzerinde yüzde  8,8 oran nda büyüme gösterirken, 2012 
y l nda Türkiye ekonomisi yüzde  2,2 oran nda büyümü tür. 2013 y l n n ikinci çeyre inde ise Türkiye 
ekonomisi yüzde  4,4 oran nda büyüme kaydetmi tir. Kalk nma Bakanl  taraf ndan haz rlanan Orta 
Vadeli Programa göre ise Türkiye’nin 2013 y l nda yüzde 4, 2014 ve 2015 y l nda ise yüzde  5 oran nda 
büyümesi hedeflenmektedir.  

Türkiye, küresel ekonomik krizden en h zl  ç kan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik 
belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biridir. 2002-2012 döneminde ortalama büyüme oran  yüzde 
5,2 olmu tur. stihdamla ekonomik büyüme aras ndaki nedensellik ili kisi tek yönlü de ildir. Yani 

                                                           
 

4 Dokuzuncu Kalk nma Plan , gücü Piyasas , Özel htisas Komisyon Raporu s.1 
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sadece ekonomik büyüme istihdam yaratmaz; istihdam da ekonomik büyümeyi art r r. stihdam 
ekonomik, sosyal ve politik istikrar n en önemli unsurudur.  Yine ayn  dönem için ki i ba na dü en 
gayrisafi hâs lan n izledi i seyre bak ld nda söz konusu y llar aras nda ki i ba na dü en hâs lan n 
yakla k 3 kat artt  görülmektedir. Küresel krizin y k c  etkileri nedeniyle 2009 ve 2010 y llar nda 
gerileyen ki i ba na dü en gayrisafi hâs la, iktisadi faaliyetteki h zl  toparlanman n etkisiyle 2011 y l  
sonunda kriz öncesindeki seviyenin üzerine ç km  ve 10 bin 466, 2012 y l  sonu itibariyle ise 10 bin 
504 Amerikan dolar  olarak gerçekle mi tir. Ki i ba na dü en hâs lan n önümüzdeki dönemde olumlu 
ekonomik ortam n etkisiyle yükselmeye devam etmesi ve 2015 y l  sonunda 12 bin 859 Amerikan 
dolar  seviyesine ula mas  beklenmektedir. 

 
Grafik 2: Ki i Ba na Dü en GSY H (ABD Dolar ) 

Kaynak: TÜ K, *: Kalk nma Bakanl  OVP tahminleri 
 

Son 10 y lda Türkiye ekonomisi, Avrupa Birli ine üyelik sürecinin de etkisiyle büyük bir 
dönü üm gerçekle tirmi  ve pek çok alanda yap sal reformlar hayata geçirilmi tir. Türkiye, istikrarl  
ekonomik büyümeyle birlikte kamu maliyesinde de geli me kaydetmi tir; AB tan ml  genel yönetim 
nominal borç stoku 2002-2012 y llar  aras ndaki on y l içinde yüzde 74’ten Maastricht kriteri olan 
yüzde 60’ n çok alt na, yüzde  36,1’e gerilemi  ve Türkiye 24 AB ülkesinden daha dü ük oranlara sahip 
olmu tur. Benzer ekilde, bütçe aç  2002-2012 y llar  aras nda yüzde 10'dan yüzde 3’ün alt na 
gerileyerek AB-Maastricht kriterlerinin bütçe dengesi için öngördü ü ilkeye uyum sa lamaya 
ba lam t r. 2012 y l nda merkezi bütçe aç n n GSYH’ye oran  yüzde 2 olmu tur. 

Türkiye ekonomisinde ya anan kayda de er geli meler, ihracat ve turizm gelirlerine de 
yans m , 2002 y l nda 36 milyar ABD dolar  olarak gerçekle en ihracat, 2012 y l  sonunda 153 milyar 
ABD dolar na yükselmi , turizm geliri ise 2002 y l nda 8,5 milyar ABD dolar yken 2012 y l nda 25 milyar 
ABD dolar n  a m t r. Türkiye, böylesine k sa bir sürede sergiledi i performans sayesinde, küresel 
ölçekte s ra d  bir “yükselen ekonomi” haline gelmi , sat n alma gücü paritesine göre GSY H 
s ralamas nda, 2012 y l nda AB üyesi ülkelerle k yasland nda 6. büyük ekonomi, dünyan n ise 16. 
büyük ekonomisi konumuna yükselmi tir. 
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1.2.2. Nüfus Göstergeleri 

Her geçen gün daha da derinle en ve çok eksenli hale gelen küreselle me süreci, ülkelere 
büyüme ve geli me yönünde önemli f rsatlar sunmaktad r5.  Nüfus bu küresel düzen içerisinde önemli 
stratejik kaynaklardan olup be eri sermaye boyutuyla ülkelerin geli mi lik göstergelerinden biridir. 
Nüfusun sadece artmas  de il, insan onuruna yak r hayat standartlar na kavu turulmas  da geli mi  
ülkelerin öncelikleri aras ndad r. Geride kalan on y lda, küreselle me sürecinin büyüme ve geli me 
yönünde sundu u önemli f rsatlardan yararlan larak kararl l kla izlenen ekonomi politikalar n n ve 
hayata geçirilen yap sal reformlar n etkisiyle Türkiye hem makroekonomik istikrar n  sa lam  hem de 
ekonomik ve sosyal alanda dikkate de er bir dönü ümden geçmi tir. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
alanda geçirdi i dikkate de er dönü üm sürecinde nüfus verilerindeki e ilimlerde de kritik de i imler 
olmu tur.  

1.2.2.1.Nüfus Verileri 

2012 y l  sonu itibariyle Türkiye’de nüfusun yap s na bak lacak olursa, ülke genelinde nüfusun 
2011 y l na k yasla 903 bin 115 ki i art  göstererek 75 milyon 627 bin 384 ki iye ula t  görülecektir. 
Adrese dayal  nüfus kay t sisteminin hayata geçirildi i 2007 y l ndan 2012 y l n n sonuna kadar Türkiye 
nüfusu yüzde  7,1’lik art  göstermi tir. Söz konusu tarihler aras nda Türkiye’deki erkek nüfus yüzde  
7,3 düzeyinde artarken kad n nüfus yüzde  7,0 düzeyinde art  göstermi tir. Ya  gruplar  itibariyle 
2007 y l ndan 2012 y l n n sonuna kadar nüfusun izlemi  oldu u seyre bak lacak olursa; 0-14 ya  
grubundaki nüfusun yüzde  1,2, 15-64 ya  grubundaki nüfusun yüzde  8,8 ve 65 ve daha yukar  ya taki 
ki ilerin yer ald  ya  grubundaki nüfusun yüzde  13,6 art  göstermi  oldu u görülecektir.  

 

Grafik 3: 2012 Y l  Türkiye Geneli Nüfus Piramidi 

 
Kaynak: TÜ K, ADNKS Sonuçlar  

Y lsonu itibariyle nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler yüzde 49,8’ini de kad nlar olu turmaktad r. 
Ülke genelindeki erkek nüfus 2011 y l  sonuna k yasla 2012 y l  sonunda yüzde 2,5’lik bir art  

                                                           
 

5 Onuncu Kalk nma Plan , sayfa 5 
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göstermi  ve 37 milyon 956 bin 168 ki i olarak gerçekle mi tir. Kad n nüfus ise bir önceki y la k yasla 
2012 y l  sonunda yüzde 1,3’lük bir art  göstererek 37 milyon 671 bin 216 olmu tur. 2012 y l  sonu 
itibariyle erkeklerin yo unlukta oldu u ya  gruplar  s ras yla; 10-14, 15-19 ve 30-34’tür. Kad nlar n 
yo unlukta oldu u ya  gruplar  ise s ras yla; 10-14, 25-29 ve 30-34’tür.  

2012 y l  sonu itibariyle Türkiye’nin y ll k nüfus art  h z  bir önceki y la göre 0,15 puan 
gerileyerek yüzde 1,2 olarak gerçekle mi tir. Ayr ca, 81 ilin 66’s nda nüfus bir önceki y la göre 
artarken, 15 ilde nüfus bir önceki y la k yasla azalm t r. Di er taraftan, 81 ilin 32’sinde y ll k nüfus 
art  h z  bir önceki y la k yasla artarken 49’unda bir önceki y la k yasla azalm t r.  Y lsonu itibariyle 
toplam nüfusun yüzde 18,3’ü (13.854.740 ki i) stanbul’da ya amaktad r. stanbul’u s ras yla; yüzde 
6,6 (4.965.542 ki i) ile Ankara, yüzde 5,3 (4.005.459 ki i) ile zmir, yüzde 3,6 (2.688.171 ki i) ile Bursa, 
yüzde 2,8 (2.125.635 ki i) ile Adana takip etmektedir. Türkiye genelinde en az nüfusa sahip olan 
Bayburt ilinde ya ayan ki i say s  ise 75.797’dir.  

Türkiye nüfusunun yüzde 25’i (18.851.179 ki i) 0-14 ya  grubunda, yüzde 68’i (51.088.202 
ki i) 15-64 ya  grubunda yüzde 7’si ise (5.682.003 ki i) 65 ve daha yukar  ya  grubunda 
bulunmaktad r. Bir önceki y la k yasla 2012 y l nda 0-14 ya  grubundaki nüfus 29.396 ki i azal  
gösterirken, 15-64 ya  grubundaki nüfus 741.233 ki i ve 65 ve daha yukar  ya lardaki nüfus ise 
191.288 ki i art  göstermi tir. 

Nüfus yo unlu u olarak nitelendirilen “bir kilometrekareye dü en ki i say s ” 2012 y l nda bir 
önceki y la k yasla 1 ki i artarak Türkiye genelinde 98 ki i olarak gerçekle mi tir. Nüfus yo unlu u, 
iller düzeyinde 12 ile 2.666 ki i aras nda de i mektedir. stanbul ilinde bir kilometrekareye 2.666 ki i 
dü erken, Kocaeli’nde bir kilometrekareye 453, zmir’de 333 ki i, Gaziantep’te 264 ki i ve Bursa’da 
258 ki i dü mektedir. Nüfus yo unlu unun en az oldu u il 12 ki i ile Tunceli’dir. Yüzölçümü 
büyüklü üne göre ilk s rada yer alan Konya’n n nüfus yo unlu u 53, yüzölçümü en küçük olan 
Yalova’n n nüfus yo unlu u ise 250 olmu tur. 
 
Grafik 4: Seçilmi  Y llar tibariyle Ya  Ba ml l k Oran  

 
Kaynak: TÜ K, ADNKS Sonuçlar  

Yukar daki grafikte, seçilmi  y llar itibariyle ya  ba ml l k oranlar  yer almaktad r. Ya  
ba ml l k oranlar ndaki de i ime bak ld nda, çal abilir nüfus üzerindeki ba ml l k etkisinin zaman 
içerisinde azald  görülmektedir. 1985 y l nda çal ma ça ndaki her 100 ki iye 70’in üzerinde ki i 
dü erken, günümüzde 50’nin alt nda ki i dü mektedir. 1985’ten günümüze kadar geçen sürede genel 
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ba ml l k oran n n izledi i seyir, önümüzdeki dönemlerde genel ba ml l k oran n n dü meye devam 
edece i eklinde yorumlanabilir. Di er taraftan, genel ba ml l k oran n n bile enlerinden biri olan 
ya l  ba ml l k oran  1985 y l nda yüzde 7,2 iken 2012 y l  sonu itibariyle 3,9 puan art  göstererek 
yüzde 11,1’e yükselmi tir.  

Genel ba ml l k oran n n di er bile eni olan çocuk ba ml l k oran n n durumuna bak ld nda, 
söz konusu oran n n 1985 y l nda yüzde 64,6 iken 2012 y l nda yakla k olarak yar  yar ya azalarak 
yüzde 37’ye geriledi i görülmektedir. 2025 y l  sonras  için yap lan nüfus projeksiyonlar , azalma 
e ilimi gösteren genel ba ml l k oran n n -ya l  nüfusun toplam nüfus içindeki pay n n daha da 
artmas  sonucu- dengelenece ini ve ilerleyen dönemde art  e ilimi içerisine girece ine i aret 
etmektedir. 

 

Grafik 5: Türkiye’de Ortanca Ya  

   
Kaynak: TÜ K, ADNKS Sonuçlar  

Ortanca ya ; nüfusu olu turan ki ilerin ya lar , küçükten büyü e do ru s raland nda ortada 
kalan ki inin ya d r. Buna göre, nüfusun yar s  söz konusu ya tan küçük, di er yar s  da bu ya tan 
büyüktür. Bu tan mdan hareket ile 2012 y l  sonunda Türkiye’ye bak ld nda, ortanca ya n 30,1 
oldu u görülecektir. Bir önceki y la k yasla, 2012 y l  sonunda kad nlarda ortanca ya  0,4 art  
göstererek 30,7 olurken erkeklerde 0,4 art  göstererek 29,5 olmu tur. 

2012 y l  sonu itibariyle ya  gruplar  itibariyle e itim düzeylerine göre nüfusumuzun 
durumuna bak lacak olursa; 6-13 ya  aras ndaki ki ilerin yüzde 99’u okuma yazma bilen fakat bir okul 
bitirmeyen kategorisinde yer almakta oldu u görülecektir. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve 
toplam nüfusun ortalama e itim y l n  art ran ve okulla ma oran ndaki bölgesel farkl l klar  da 
azaltmas  beklenen yeni Kanun ile birlikte uygulanmakta olan 8 y ll k kesintisiz zorunlu e itim yerine, 
12 y ll k zorunlu kademeli e itim getirilmi tir. Yap lan sistem de i ikli i ile ilkö retim ça  6-13 ya  
olarak de i tirilmi  ve Eylül ay  sonu itibar yla 5 ya n  doldurmu , 6 ya na girmi  çocuklar n 
ilkö retime ba lamalar na imkân tan nm t r. Böylece 5 ya n  doldurup 6 ya na girmi  ve 12 y ll k 
zorunlu kademeli e itime ba layan çocuklar, en erken 17-18 ya lar nda mezun olabilmektedirler. Bu 
çerçevede 6-13 ya  aral ndaki nüfusumuzun yüzde 99’unun okuma yazma bilen fakat bir okul 
bitirmeyen kategorisinde yer almas  son derece ola and r.  
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14-17 ya  aral ndaki nüfusun yüzde 86’s  ilkö retim mezunu iken yüzde 11,8’i okuma yazma 
bilen fakat bir okul bitirmeyen ve yüzde 0,4’ü okuma yazma bilmeyen kategorisinde yer almaktad r.  
18-21 ya  aral ndaki nüfusun yüzde 45’i lise veya dengi okul mezunu, yüzde 42,7’si ilkö retim 
mezunu, yüzde 7,3’ü okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, yüzde 2,5’i yüksekokul veya 
fakülte mezunu ve yüzde 1’i de okuma yazma bilmeyendir. 18-21 Ya  grubunda yer alan erkeklerin ve 
kad nlar n e itim düzeyleri kar la t r ld nda çe itli e itim düzeyleri itibariyle dikkat çekici 
farkl l klar n söz konusu oldu u görülmektedir. Söz konusu ya  aral nda yer alan erkeklerin yüzde 
46,6’s , kad nlar n ise yüzde 38,6’s  ilkö retim mezunudur. Di er taraftan, yine ayn  ya  grubu 
içerisinde yer alan erkeklerin yüzde 5,5’i okuma yazma bildi i halde bir okul bitirmemi  iken 
kad nlarda bu oran yüzde 9,1’e yükselmektedir.  
 
Tablo 3: Türkiye’de Ya  Gruplar  ve E itim Düzeyine Göre Nüfusun Da l m  (2012) 

  

Okuma 
yazma 

bilmeyen 

Okuma 
yazma bilen 

fakat bir 
okul 

bitirmeyen 

lkokul 
mezunu 

lkö retim 
mezunu 

Ortaokul 
veya dengi 

okul 
mezunu 

Lise veya 
dengi okul 

mezunu 

Yüksekokul 
veya 

fakülte 
mezunu 

Yüksek 
lisans 

mezunu 

Doktora 
mezunu 

Bilinmeyen Toplam 

'6-13' 2.768 9.948.458 0 58.593 0 0 0 0 0 20.517 10.030.33
6

'14-17' 11.474 609.034 0 4.422.003 0 87.235 0 0 0 20.553 5.150.299 

'18-21' 50.453 361.958 0 2.129.795 0 2.245.517 124.434 0 0 76.953 4.989.110 

'22-24' 60.982 259.911 0 1.103.637 0 1.525.015 643.188 1.433 7 117.514 3.711.687 

'25-29' 104.872 259.530 1.056.868 1.236.103 69.254 1.899.608 1.264.150 45.393 955 292.687 6.229.420 

'30-34' 112.946 194.382 1.693.428 924.310 447.285 1.763.447 1.052.963 105.098 11.119 206.778 6.511.756 

'35-39' 93.272 140.502 1.793.764 861.948 454.608 1.325.217 798.985 77.917 22.558 136.542 5.705.313 

'40-44' 102.558 145.660 1.749.673 793.105 500.103 971.300 585.709 65.139 25.885 103.798 5.042.930 

'45-49' 143.230 187.098 1.882.888 615.682 448.288 795.894 430.060 46.577 22.313 110.425 4.682.455 

'50-54' 180.251 220.725 1.867.731 314.411 314.056 646.340 320.810 27.487 14.118 119.388 4.025.317 

'55-59' 256.864 294.759 1.705.695 137.436 247.463 374.969 294.199 18.912 9.043 128.974 3.468.314 

'60-64' 305.440 323.048 1.298.241 47.868 158.823 207.816 187.294 12.987 6.545 112.802 2.660.864 

'65 +' 1.363.647 1.113.269 2.171.740 25.014 210.119 254.472 211.395 15.798 10.076 294.048 5.669.578 

Toplam 2.788.757 14.058.334 15.220.028 12.669.905 2.849.999 12.096.830 5.913.187 416.741 122.619 1.740.979 67.877.379 

Kaynak: TÜ K, ADNKS Sonuçlar  

22-24 ya  aral ndaki Türkiye nüfusunun e itim düzeyine bak ld nda; bu ya  grubunda yer 
alanlar n yüzde 41,1’inin lise veya dengi okul mezunu oldu u, yüzde 29,7’sinin ilkö retim mezunu 
oldu u, yüzde 17,3’ünün yüksekokul veya fakülte mezunu oldu u, yüzde 7’sinin okuma yazma bilip, 
bir okul bitirmedi i, yüzde 2,6’s n n ilkokul mezunu oldu u, ve yüzde  1,6’s n n da okuma yazma 
bilmedi i görülmektedir. Söz konusu ya  aral ndaki erkeklerin yüzde 30,3’ü, kad nlar n ise yüzde 
29,1’i ilkö retim mezunudur. 22-24 Ya  grubundaki erkekler ve kad nlar aras nda ilkö retim mezunu 
olanlar n oran  birbirlerine yak n düzeylerde iken lise veya dengi okul mezuniyeti aç s ndan görünüm 
erkeklerin lehine farkl la maktad r. 22-24 Ya  grubunda yer alan erkeklerin yüzde 45,1’i lise veya 
dengi okul mezunu iken kad nlar n yüzde 36,9’u lise veya dengi okul mezunudur. Yüksekokul veya 
fakülte mezuniyeti aç s ndan ilgili ya  grubundaki kad nlar n ve erkeklerin durumuna bak ld nda; 
erkeklerin yüzde 16’s n n, kad nlar n ise yüzde 18,7’sinin yüksekokul veya fakülte mezunu oldu u 
görülmektedir.   
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Buraya kadar ele al nan ya  gruplar  itibariyle e itim düzeylerine ili kin aç klamalardan da 
anla laca  üzere ya  ilerledikçe e itim düzeyi artmakta ve çe itlenmektedir. 25-29 ya  aral ndaki 
nüfusun yüzde 30,5’i lise veya dengi okul mezunu, yüzde 20,3’ü fakülte veya yüksekokul mezunu, 
yüzde 19,8’i ilkö retim mezunu, yüzde 17’si ilkokul mezunu, yüzde 4,2’si okuma yazma bilen fakat bir 
okul bitirmeyen, yüzde 1,1’i ortaokul veya dengi okul mezunu, yüzde 1,7’si okuma yazma bilmeyen ve 
yüzde 0,7’si de yüksek lisans mezunudur. 25-29 Ya  grubunda yer alan erkeklerin yüzde 10,4’ü ilkokul 
mezunu iken kad nlar n yüzde 23,8’i ilkokul mezunudur. lgili ya  grubunda ilkokul mezunu kad nlar ile 
ilkokul mezunu erkekler aras nda ciddi bir oransal fark bulunmaktad r. Bu ciddi oransal fark, ayn  ya  
grubunda yer alan erkekler ve kad nlar aras nda farkl  e itim düzeylerinde bu seviyede olmasa da 
varl n  sürdürmektedir. 25-29 Ya  aral ndaki erkeklerin yüzde 22,1’i ilkö retim mezunu iken 
kad nlar n yüzde 17,5’i ilkö retim mezunudur. Di er taraftan, söz konusu ya  grubu içerisinde 
erkeklerin yüzde 34,3’ü, kad nlar n ise yüzde 26,5’i lise veya dengi okul mezunudur. Yüksekö retim 
aç s ndan 25-29 ya  aral ndaki erkeklerin ve kad nlar n durumu kar la t r ld nda erkeklerde ve 
kad nlarda yüksekokul veya fakülte mezuniyeti oran n n birbirine yak n seviyelerde seyretti i 
görülmektedir.  

30-34 ya  aral ndaki nüfusun ise yüzde 27,1’i lise veya dengi okul mezunu, yüzde 26’s  
ilkokul mezunu, yüzde 16,2’si yüksekokul veya fakülte mezunu, yüzde 14,2’si ilkö retim mezunu, 
yüzde 6,9’u ortaokul veya dengi okul mezunu, yüzde 3’ü okuma yazma bilen fakat bir okul 
bitirmeyen, yüzde 1,7’si okuma yazma bilmeyen, yüzde 1,6’s  yüksek lisans mezunu ve yüzde 0,2’si de 
doktora mezunudur. Buna ek olarak, söz konusu ya  grubunda yer alan erkekler a rl kl  olarak lise 
veya dengi okul mezunudur. 30-34 Ya  aral ndaki erkeklerin yüzde 31,1’i lise veya dengi okul 
mezunu, yüzde 18,5’i ilkokul mezunu, yüzde 17,4’ü yüksekokul veya fakülte mezunu ve yüzde  17’si 
de ilkö retim mezunudur. lgili ya  grubu itibariyle kad nlardaki duruma bak ld nda; kad nlar n yüzde 
33,7’sinin ilkokul mezunu, yüzde 22,9’unun lise veya dengi okul mezunu, yüzde 15’inin yüksekokul 
veya fakülte mezunu ve yüzde 11,3’ünün de ilkö retim mezunu oldu u görülecektir. 22-24 ile 25-29 
ya  gruplar nda ilgili ya  grubu itibariyle erkeklerin ve kad nlar n a rl kl  olarak sahip olduklar  e itim 
düzeylerinin s ralamas n n birbirine paralel biçimde seyretti i görülmektedir. Ancak 30-34 ya  grubu 
itibariyle cinsiyetler itibariyle a rl kl  olan e itim düzeylerinin s ralamas n n farkl la t  
görülmektedir. 30-34 ya  grubundaki erkeklerin a rl kl  olarak sahip olduklar  ilk iki e itim düzeyi; lise 
veya dengi okul mezuniyeti ile ilkokul mezuniyeti iken kad nlar n a rl kl  olarak sahip olduklar  ilk iki 
e itim düzeyi ise ilkokul mezuniyeti ile lise veya dengi okul mezuniyetidir.   

35-39 ya  aral ndakilerin e itim durumlar  incelendi inde, yüzde 58,6’s n n lise alt  e itim 
düzeyine sahip oldu u, yüzde 39’unun da lise ve üstünde e itim düzeyine sahip oldu u 
görülmektedir6.   Söz konusu ya  grubundakilerin yüzde 23,2’si lise veya dengi okul mezunu, yüzde 
14’ü yüksekokul veya fakülte mezunu, yüzde 1,4’ü yüksek lisans mezunu ve yüzde 0,4’ü de doktora 
mezunudur. lgili ya  grubunda lise alt nda e itime sahip olanlar aras nda en büyük pay yüzde 31,4 ile 
ilkokul mezunlar na aittir.  

                                                           
 

6 TÜ K verilerine göre ya  gruplar nda e itim düzeyi bilinmeyenler de yer almaktad r. Bu yüzde n lise alt  e itime 
sahip olanlar ile lise ve üstü e itime sahip olanlar n oransal toplam  100 say s n  vermemektedir 
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40-44 ya  aral ndaki nüfusun e itim düzeyine bak lacak olursa lise alt  e itime sahip 
olanlar n yüzde 65,3’e yükseldi i, lise ve üstü e itime sahip olanlar n ise yüzde 32,7’ye geriledi i 
görülecektir. Söz konusu ya  grubunda, lise ve üstü e itime sahip olanlar aras nda en yüksek paylar 
yüzde 19,3 ile lise veya dengi okul mezunlar  ile yüzde 11,6 ile yüksekokul veya fakülte mezunlar na 
aittir. Di er taraftan, yine ayn  ya  grubu içerisinde lise alt  e itime sahip olanlar aras nda öne ç kan 
e itim düzeyleri ise yüzde 34,7 ile ilkokul mezuniyeti ve yüzde 15,7 ile ilkö retim mezuniyetidir. 45-49 
ya  aras ndaki bireylerde lise alt  e itime sahip olanlar n oran  yüzde 70’e yükselirken, lise ve üstü 
e itime sahip olanlar n oran  yüzde 27,7’ye gerilemi tir. Söz konusu ya  grubu içerisindekilerde lise ve 
üstü e itime sahip olanlarda yüzde 17 ile lise veya dengi okul mezuniyeti öne ç karken, lise alt  e itim 
düzeyleri aras nda ise yüzde 40,2 ile ilkokul mezuniyeti öne ç kmaktad r.  

50-54 ya  aral ndaki bireylerin yüzde 72’si lise alt  e itim düzeyine sahip iken yüzde 25,1’i 
lise ve üstü e itim düzeyine sahiptir. lgili ya  grubu içerisindekilerde lise ve üstü e itime sahip olanlar 
aras nda yüzde 16,1 ile lise veya dengi okul mezuniyeti öne ç karken, lise alt  e itime sahip olanlar 
aras nda ise yüzde 46,4 ile ilkokul mezuniyeti öne ç kmaktad r. 55-59 ya  aral ndaki bireyler 
aras nda lise alt  e itim düzeyine sahip olanlar n oran  yüzde 76,2 iken lise ve üstü e itim düzeyine 
sahip olanlar n oran  yüzde 20,1’dir. lgili ya  grubundaki bireyler içerisinde lise ve üstü e itime sahip 
olanlar aras nda yüzde 10,8 ile lise veya dengi okul mezuniyeti öne ç karken, lise alt  e itime sahip 
olanlar aras nda ise yüzde 49,2 ile ilkokul mezuniyeti öne ç kmaktad r.  60-64 ya  aral ndaki 
bireylerde lise alt  e itime sahip olanlar yüzde 80,2; lise ve üstü e itime sahip olanlar ise yüzde 
15,6’d r. Söz konusu ya  grubundaki bireyler içerisinde lise ve üstü e itime sahip olanlar aras nda 
yüzde 7,8 ile lise veya dengi okul mezuniyeti öne ç karken, lise alt  e itime sahip olanlar aras nda ise 
yüzde 48,8 ile ilkokul mezuniyeti öne ç kmaktad r.  Son olarak 65 ve üzeri ya taki bireylerin e itim 
durumuna bak lacak olursa bu ki ilerin yüzde 86,1’inin lise alt  e itime sahip oldu u, yüzde 8,7’sinin 
ise lise ve üstü e itime sahip oldu u görülecektir.  

Ya  gruplar  itibariyle okuma yazma bilmeyenlerin oran n n en yüksek oldu u iki ya  grubu 60-
64 ile 65 ve üzeri ya ta olanlard r. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 60’  60-64 ve 65+ ya  
gruplar nda yer almaktad r. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin yüzde 72’si 6-13 ya  
grubunda yer almaktad r.  lkokul mezunlar n n ön plana ç kt  ilk üç ya  grubu; 65+, 45-49 ve 50-
54’tür.  lkö retim mezunlar n n yüzde 35’i 14-17 ya  grubunda iken yüzde 17’si de 18-21 ya  
grubundad r. Ortaokul veya dengi okul mezunlar n n a rl kta oldu u ya  gruplar  ise 35-39 ile 40-
44’tür. Ortaokul veya dengi okul mezunlar n n yüzde 33,5’i ad  geçen iki ya  grubunda yer almaktad r. 
Lise veya dengi okul mezunlar n n yüzde 18,6’s  18-21 ya  grubunda iken yüzde 15,7’si de 25-29 ya  
grubundad r. Ba ka bir deyi le, lise veya dengi okul mezunlar n n yüzde 34,3’ü 18-21 ve 25-29 ya  
grubunda yer almaktad r. Yüksekokul veya fakülte mezunlar n n yakla k yüzde 40’  25-29 ve 30-34 
ya  gruplar nda yer almaktad r. Yüksek lisans mezunlar n n yakla k yüzde 60’  ise 30-34, 35-39 ve 40-
44 ya  gruplar ndad r. Doktora mezunlar n n ise yüzde 21’i 40-44 ya  grubunda, yüzde 36’s  35-39 ya  
grubunda ile 45-49 ya  gruplar nda bulunmaktad r. Ya  gruplar  itibariyle lise ve üstü e itim düzeyine 
sahip olanlar n oran n n lise alt  e itime sahip olanlar n oran n  geçti i iki ya  grubu; 22-24 ve 25-
29’dur. 30-34 ya  grubu ve bundan sonraki ya  gruplar nda, lise alt  e itime sahip olanlar n oran  lise 
ve üstü e itime sahip olanlar n oran n  geçmektedir. 30-34 ya  grubundakilerde lise alt  e itime sahip 
olanlar n oran  yüzde 51,8 iken 65+ ya  grubunda bu oran yüzde 86’ya ula maktad r. 2012 y l  sonu 
itibariyle ülke genelindeki nüfusun yüzde 70,1’i lise alt  e itime sahipken yüzde 27,3’ü de lise ve üstü 
e itim düzeyine sahiptir.   
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1.2.2.2. Y ll k Nüfus Art  

2006 Y l nda ‰ 12,2 olan Türkiye’nin y ll k nüfus art  h z , 2012 y l  sonu itibariyle ‰ 12’ye 
gerilemi tir. Onuncu kalk nma plan  çerçevesinde yap lan projeksiyonlar, y ll k nüfus art  h z n n 2018 
y l nda ‰ 10,8’e kadar gerileyebilece ini ortaya koymaktad r. llerin y ll k nüfus art  h z na 
bak ld nda, nüfus art  h z n n en yüksek oldu u ilin ‰ 39,8 ile Çank r  oldu u görülmektedir. Y ll k 
nüfus art  h z  aç s ndan Çank r  ilini ‰ 37,1 ile Ordu, ‰ 28,4 ile Van, ‰ 28,3 ile Hakkâri ve ‰ 26,7 
ile Tekirda  ili izlemektedir. 

2011 Y l na k yasla 2012 y l nda y ll k nüfus art  h z n n en yüksek oldu u ilk üç ile ili kin 
s ralama de i mi tir. 2011 Y l nda y ll k nüfus art n n en yüksek oldu u iller; ‰ 103,5 ile Tunceli, ‰ 
79,8 ile Hakkâri ve ‰ 62,8 ile rnak’t r. 2012 Y l nda söz konusu illerin y ll k nüfus art  h zlar  önceki 
y la k yasla gerilemi  ancak Türkiye ortalamas n n üzerindeki seyrini korumu tur. 2012 Y l nda 
Tunceli’nin y ll k nüfus art  ‰ 14,2, Hakkâri’nin y ll k nüfus art  ‰ 28,3 ve rnak’ n y ll k nüfus art  
h z  ise ‰ 19,4 olmu tur. 2012 Y l nda y ll k nüfus art n n en yüksek oldu u ilk üç ilin 2011 y l ndaki 
durumu incelendi inde söz konusu illerin ciddi bir de i im geçirdikleri görülmektedir. öyle ki, 2011 
y l nda Çank r , Ordu ve Van illerinin negatif olan y ll k nüfus art  h zlar  2012 y l nda pozitife 
dönmü tür. 2011 Y l nda Van ilinin y ll k nüfus art  h z   -‰ 12,5 iken 2012 y l nda ‰ 28,4’e 
yükselmi tir. Benzer biçimde, 2011 y l nda Ordu ilinin –‰ 6,7 olan y ll k nüfus art  h z  2012 y l nda 
‰ 37,1’e, 2011 y l nda Çank r  ilin –‰ 10,4 olan y ll k nüfus art  h z  2012 y l nda ‰ 39,8’e 
yükselmi tir.  

Di er taraftan, 2012 y l nda en dü ük y ll k nüfus art na sahip olan ilk üç ise Çorum, 
Zonguldak ve Bayburt olarak s ralanm t r. 2012 Y l nda y ll k nüfus art  h z , Çorum ilinde –‰ 8,6, 
Zonguldak ilinde  –‰ 9,6 ve Bayburt ilinde –‰ 12,2 olarak gerçekle mi tir. 2011 Y l  ile 
k yasland ndan 2012 y l nda y ll k nüfus art  h z  en dü ük olan ilk üç de i iklik göstermi tir. 2011 
Y l nda y ll k nüfus art  h z n n en dü ük oldu u ilk üç s ras yla; Bilecik, Isparta ve Kütahya’d r. 2011 
Y l nda y ll k nüfus art  h z , Bilecik’te –‰ 100,4, Isparta’da –‰ 86,3 ve Kütahya’da –‰ 45,4 olarak 
gerçekle mi tir. 2012 Y l nda ise Bilecik, Isparta ve Kütahya illerinin y ll k nüfus art  h zlar  negatiften 
pozitife dönmü tür. 2012 Y l nda y ll k nüfus art  h z , Bilecik ilinde ‰ 1,3, Isparta ilinde ‰ 13,1 ve 
Kütahya ilinde ‰ 16,1 düzeyinde gerçekle mi tir. 2012 Y l nda y ll k nüfus art  h z n n en yüksek 
oldu u ilin 2011 y l ndaki durumuna bak ld nda Bayburt ili aç s ndan ilginç bir tablo ile 
kar la lmaktad r. Bayburt ilinin y ll k nüfus art  h z  2011 y l nda ‰ 30,6 iken 2012 y l nda pozitiften 
negatife dönmü  ve -‰ 12,2 olarak gerçekle mi tir. Buna kar l k, 2011 Y l na k yasla 2012 y l nda 
Çorum ve Zonguldak illerinde Bayburt ilindeki gibi yap sal bir dönü üm görülmemektedir. Çorum 
ilinin 2011 y l nda –‰ 1,5 olan y ll k nüfus art  h z  2012 y l nda –‰ 8,6 seviyesine gerilemi tir. 
Zonguldak ilinin 2011 y l nda –‰ 11,8 olan y ll k nüfus art  h z  2012 y l nda bir parça art  göstererek 
–‰ 9,6 olarak gerçekle mi tir. 



19

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

1.2.2.3. Net Göç H z  

Göç kavram , en basit haliyle ülke nüfusunun belirli bir dönemde kendi iradeleriyle yer 
de i tirme hareketi7  olarak tan mlan yor olsa da, esas nda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, 
siyasi yap s  ile do rudan ba lant l  olan ve bu hususlar  farkl  ba lamlarda etkileyen sosyal bir olay 
olarak dü ünülmelidir. Göç, temel olarak iç göç ve d  göç olmak üzere iki ayr  konuya ayr larak ele 
al nmaktad r. çgöç; ülke s n rlar  içerisindeki bölge, kent ve köy gibi yerle im alanlar  aras nda8  yer 
de i tirme hareketi olarak, d  göç ise ülke içerisindeki yerle iklerin ülke s n rlar n  a arak farkl  
ülkelerde bulunan yerle im alanlar na göç etmeleri olarak tan mlanmaktad r. Bu çal ma kapsam nda 
içgöçe ili kin olarak net göç h z  konusunda de erlendirmelerde bulunulacakt r.   
 
Tablo 4: Bölgeler Baz nda Göç De i kenleri, 2012 

  

ADNKS 2012 
Nüfusu 

Ald  Göç Verdi i Göç Net Göç Net Göç H z  

TR1 stanbul 13.854.740 384.535 354.074 30.461 2,2 

TR2 Bat  Marmara 3.247.669 109.328 84.276 25.052 7,7 

TR3 Ege 9.779.502 195.844 170.489 25.355 2,6 

TR4 Do u Marmara 7.058.367 199.705 162.615 37.090 5,3 

TR5 Bat  Anadolu 7.253.247 203.992 177.798 26.194 3,6 

TR6 Akdeniz 9.611.007 196.401 206.925 -10.524 -1,1 

TR7 Orta Anadolu 3.853.025 101.268 117.130 -15.862 -4,1 

TR8 Bat  Karadeniz 4.483.603 143.423 157.816 -14.393 -3,2 

TR9 Do u Karadeniz 2.545.274 105.109 86.614 18.495 7,3 

TRA Kuzeydo u Anadolu 2.226.155 63.300 97.734 -34.434 -15,4 

TRB Ortado u Anadolu 3.756.322 112.229 139.320 -27.091 -7,2 

TRC Güneydo u Anadolu 7.958.473 127.740 188.083 -60.343 -7,6 

Kaynak: TÜ K, ADNKS Sonuçlar  

statistiki bölge birimleri s n flamas  Düzey 1 itibariyle 2012 y l  sonunda 12 bölge baz nda 
içgöç konusunda ortaya ç kan geli melere yönelik özet bilgiler Tablo-4’te yer almaktad r.  

2012 Y l  sonu itibariyle bölgelerin net göç h zlar  incelendi inde; en yüksek net göç h z na 
sahip olan bölgenin ‰ 7,7 ile Bat  Marmara oldu u görülmektedir. Net göç h z n n di er bölgelere 
k yasla daha yüksek olu u di er iki bölge ise ‰ 7,3 ile Do u Karadeniz ve ‰ 5,3 ile Do u 
Marmara’d r. Buna kar l k, net göç h z n n en dü ük oldu u bölgeler ise -‰15,4 ile Kuzeydo u 
Anadolu, -‰ 7,6 ile Güneydo u Anadolu ve -‰ 7,2 ile Ortado u Anadolu’dur.  

2011 y l na k yasla net göç h z n n en yüksek oldu u üç bölgeden ikisi 2012 y l nda de i mi tir. 
2011 Y l nda, net göç h z n n en yüksek oldu u bölgeler; ‰ 9 ile stanbul, ‰ 7,1 ile Bat  Anadolu ve ‰ 
6,2 ile Do u Marmara’d r. 2012 Y l nda stanbul bölgesinin net göç h z  geçen y la k yasla 6,8 puan 

                                                           
 

7 Tekeli, 1998:9 
8 Üner, 1972: 77 
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gerileyerek ‰ 2,2 olarak gerçekle irken Bat  Anadolu bölgesinin net göç h z  ise geçen y la k yasla 3,5 
puan gerileyerek ‰ 3,6 olarak gerçekle mi tir. stanbul bölgesine ili kin net göç h z nda görülen 
yava lama oldukça dikkat çekicidir. Ayr ca geçen y la k yasla stanbul bölgesine olan net göç 2012 
y l nda yüzde 75’lik bir azal  göstermi tir. Bu iki önemli veri Türkiye’de 2012 y l ndaki içgöçün stanbul 
bölgesinden Ege, Do u Karadeniz ve Bat  Marmara bölgelerine yöneldi ini göstermektedir. Ege 
Bölgesi’nin net göçü 2012 y l nda bir önceki y la k yasla 19 katl k muazzam bir art  göstermi tir. 
Benzer ekilde,  

Do u Karadeniz bölgesinin bir önceki y l negatif olan net göçü 2012 y l nda yüzde   174’lük 
art  göstererek pozitife dönmü tür. Do u Karadeniz bölgesinde içgöçe ili kin verilerde görülen bu 
art ta özellikle Ordu ve Gümü hane illerinin etkisi bulunmaktad r. 2012 Y l  göç verilerine göre Ordu 
ili Türkiye genelinde net göç h z n n en yüksek oldu u ikinci il iken Gümü hane ise Türkiye genelinde 
net göç h z n n en yüksek oldu u alt nc  il olmu tur. Son olarak Bat  Marmara bölgesine ili kin veriler 
incelendi inde, ilgili bölgeye yönelik net göçün 2012 y l nda bir önceki y la k yasla yüzde   58 art  
göstermi  oldu u görülmektedir.  

2011 y l na k yasla net göç h z n n en dü ük oldu u üç bölgeden yaln zca bir tanesi 2012 
y l nda de i mi tir. 2011 Y l nda, net göç h z n n en dü ük oldu u bölgeler; - ‰ 16,5 ile Ortado u 
Anadolu, - ‰ 12,5 ile Kuzeydo u Anadolu ve - ‰ 9,9 ile Do u Karadeniz’dir. 2012 Y l nda Do u 
Karadeniz bölgesinin net göç h z  geçen y la k yasla 17,2 puan art  göstererek negatiften pozitife 
dönmü  ve ‰ 7,3 olarak gerçekle mi tir. 2012 Y l nda Ortado u Anadolu bölgesinin net göç h z  ise 
geçen y la k yasla 9,3 puan art  göstererek -‰ 7,2 olarak gerçekle mi tir. Kuzeydo u Anadolu 
bölgesine ait net göç h z  ise bir önceki y la k yasla üç puan daha azal  göstererek -‰ 15,3 olarak 
gerçekle mi tir. Kuzeydo u Anadolu bölgesine ait net göç h z na benzer ekilde Güneydo u Anadolu 
bölgesine ait net göç h z  da 3,5 puanl k daha azal  göstermi  ve –‰ 7,6 düzeyinde gerçekle mi tir.  

Sonuç itibariyle, Kuzeydo u Anadolu ve Güneydo u Anadolu bölgelerine ait net göç h z  
sosyo-ekonomik ve siyasi nedenlerden dolay  negatif yönlü hareketini 2012 y l nda da sürdürürlerken 
Ortado u Anadolu, Orta Anadolu ve Bat  Karadeniz bölgelerine ait net göç h z  bir önceki y la k yasla 
ciddi biçimde toparlanma göstererek negatif seyrine devam etmi  ve Do u Karadeniz bölgesinin net 
göç h z  ise negatiften pozitife dönmü tür. 2012 Y l na ait net göç h z  verileri iller düzeyinde 
incelendi inde; net göç h z n n en yüksek oldu u ilk üç ilin ‰ 35,5 ile Çank r , ‰ 29,6 ile Ordu ve ‰ 
22,8 ile Karabük oldu u görülmektedir. Buna kar l k, 2012 y l  itibariyle net göç h z n n en dü ük 
oldu u ilk üç il; -‰ 27 ile A r , -‰ 25,6 ile Mu  ve –‰ 21,6 ile Yozgat’t r.  

2012 Y l nda en yüksek net göç h z na sahip üç ile ili kin s ralama 2011 y l na ait s ralama ile 
farkl l k göstermektedir. Net göç h z  dikkate al narak iller aras nda yap lan s ralaman n bir önceki y la 
k yasla de i mesinde; 2011 y l nda en yüksek net göç h z na sahip illerin net göç h zlar n n 2012 
y l nda dü mesi de il, 2012 y l nda en yüksek net göç h z na sahip illerin net göç h zlar n  önceki y llara 
k yasla ciddi ve dikkat çekici biçimde artmas  etkili olmu tur. Bahsedilen bu husus 2011 ve 2012 
y llar nda net göç h z n n en yüksek oldu u ilk üç ilin kar la t rmas  yap larak görülebilir. 
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2011 Y l nda net göç h z n n en yüksek oldu u il ‰ 16,6 ile Tekirda  iken 2012 y l nda ‰ 35,5 
ile Çank r  olmu tur. Tekirda ’ n 2012 y l ndaki net göç h z , bir önceki y la k yasla ciddi bir art  
göstermeksizin ‰ 16,7 seviyesinde gerçekle irken Çank r  ilinin 2011 y l nda –‰ 20,9 seviyesinde 
olan net göç h z  2012 y l nda dikkat çekici bir art la ‰ 35,5 seviyesine yükselmi tir. Di er taraftan, 
2011 y l nda net göç h z n n en yüksek oldu u ikinci il ‰ 13,2 ile Antalya iken 2012 y l nda ‰ 29,6 ile 
Ordu olmu tur. Antalya ilinin net göç h z  2012 y l nda bir parça gerileyerek ‰ 9,9 olurken Ordu ilinin 
2011 y l nda –‰ 14,6 olan net göç h z , 2012 y l nda ciddi bir s çrama yaparak ‰ 29,6 seviyesine 
ula m t r. Son olarak, benzer yöntemle Karabük ve Ankara illeri kar la t r lacakt r. 2011 y l nda net 
göç h z n n en yüksek oldu u üçüncü il ‰ 11,2 ile Ankara iken 2012 y l nda ‰ 22,8 ile Karabük’tür. 
Ankara ilinin net göç h z  2012 y l nda bir önceki y la k yasla gerileme göstermi  ve ‰ 4,5 olmu tur. 
Karabük ilinin 2011 y l nda –‰ 3,8 olan net göç h z  ciddi bir art  göstererek negatiften pozitife 
dönmü  ve ‰ 22,8 seviyesinde gerçekle mi tir. 2012 Y l nda en yüksek net göç h z na sahip illerin bir 
önceki y la k yasla net göç veren iller konumundan net göç alan iller konumuna geçmeleri ayr  bir 
ara t rman n konusu olmay  gerektiren ciddi bir de i ime i aret etmektedir.  

2012 Y l nda en dü ük net göç h z na sahip iller ile 2011 y l nda en dü ük net göç h z na sahip 
iller kar la t r ld nda her iki sene için söz konusu olan listede hemen hemen ayn  illerin yer ald  
görülmektedir. 2011 Y l nda en dü ük net göç h z n n görüldü ü üç il; Van, Yozgat, Çank r  eklinde 
s ralan rken 2012 y l nda en dü ük net göç h z n n görüldü ü üç il; A r , Mu  ve Yozgat eklinde 
s ralanmaktad r. 2011 Y l nda en dü ük net göç h z  –‰ 46,7 ile Van ilinde görülmü tür. Y k c  etkileri 
ciddi bir biçimde hissedilen deprem felaketi nedeniyle oldukça yüksek bir seviyeye ula an net göç h z  
2012 y l nda ‰ 3,2 seviyesine yükselmi tir. Net göç h z nda gözlemlenen bu de i ime ba l  olarak, 
deprem nedeniyle Van’dan farkl  bölgelere göç eden nüfusun 2012 y l  itibariyle Van’a geri dönmeye 
ba lad  söylenebilir. Yozgat ilinde 2011 y l nda –‰ 24,8 olan net göç h z , 2012 y l nda ‰ 2,8 art  
kaydederek –‰ 21,6 olarak gerçekle mi tir. 2011 Y l nda en yüksek net göç h z na sahip üçüncü il 
olan Çank r  da ise 2012 y l nda ciddi bir de i im sonucunda net göç h z  negatiften pozitife dönmü  
ve ‰ 35,5 seviyesinde gerçekle mi tir.  

 

1.2.3. Genel gücü Göstergeleri 

Türkiye’de i gücünün temel özelliklerini ve istihdam n yap s n  de erlendirebilmek için i gücü 
piyasas na ili kin en kapsaml  veriler TÜ K’in Hanehalk  gücü Anketi Sonuçlar ndan elde 
edilmektedir. Bu kapsamda yay nlanmakta olan i gücüne kat lma oran , istihdam oran , i sizlik oran  
gibi veriler i gücü piyasas n n de erlendirilmesinde kullan lan en temel verilerdir. A a daki tabloda 
2004 y l ndan 2013 y l n n May s ay na kadarki en temel i gücü göstergeleri yer almaktad r. 

A a daki tabloda yer alan göstergelere bak ld nda 2004 y l ndan 2013 y l  May s ay na kadar 
geçen sürede nüfus ve temel i gücü rakamlar nda sürekli ve büyük oranda art  oldu u 
görülmektedir. Ancak i gücü piyasas n n olumlu seyri nedeniyle i siz say s ndaki art  oldukça dü ük 
kalm t r. Bu olumlu art lar sadece rakamlarda olmam  i gücüne kat lma oran , istihdam oran  da 
buna paralel olarak artm t r. Rakamlardaki bu olumlu de i im i sizlik oran  ve tar m d  i sizlik 
oran ndaki dü ü le de desteklenmi tir. Ancak i gücü piyasas na ili kin temel verilerdeki y ldan y la 
meydana gelen iyile meye ra men henüz arzu edilen seviyeye eri ilemedi ini de göz önünde 
bulundurmakta fayda vard r. 

Y ll k veri olarak son yay nlanan veri olan 2012 y l  verilerine göre Türkiye’de 27 milyon 339 
bin ki ilik bir i gücüne kar l k 24 milyon 821 bin ki ilik istihdam edilen ve 2 milyon 518 bin i siz 
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oldu u görülmektedir. Buna kar l k 27 milyon 385 bin ki i ise i gücüne kat lmayan nüfusu 
olu turmaktad r. 2013 y l  May s dönemi verilerine göre ise 28.657 ki ilik i gücüne kar l k 26.130 
ki ilik istihdam ve 2.526 i siz bulunmaktad r. Oransal olarak bak ld nda ise y llar itibariyle olumlu bir 
seyir izlenmi  ve bunun sonucunda 2012 y l nda i gücüne kat lma oran  yüzde  50, istihdam oran  
yüzde  45,4, i sizlik oran  yüzde  9,2 ve tar m d  i sizlik oran  yüzde  11,5 olarak gerçekle mi tir. 

 

Tablo 5: Türkiye gücü Piyasas nda Temel Göstergeler (2004-2013)    

Y llar 
Kurumsal 
Olmayan 

Sivil Nüfus 

15 ve 
daha 
yukar  
ya taki 
nüfus 

gücü stihdam  siz 
gücüne 

Kat lma 
Oran  (% ) 

sizlik 
Oran  (% ) 

Tar m d  
sizlik 

Oran  (% ) 

stihdam 
Oran  (%) 

gücüne 
Dahil 

Olmayan 
Nüfus 

2004 66.379 47.544 22.016 19.632 2.385 46,3 10,8 14,2 41,3 25.527 

2005 67.227 48.359 22.455 20.067 2.388 46,4 10,6 13,5 41,5 25.905 

2006 68.066 49.174 22.751 20.423 2.328 46,3 10,2 12,7 41,5 26.423 

2007 68.901 49.994 23.114 20.738 2.376 46,2 10,3 12,6 41,5 26.879 

2008 69.724 50.772 23.805 21.194 2.611 46,9 11,0 13,6 41,7 26.967 

2009 70.542 51.686 24.748 21.277 3.471 47,9 14,0 17,4 41,2 26.938 

2010 71.343 52.541 25.641 22.594 3.046 48,8 11,9 14,8 43,0 26.901 

2011 72.376 53.593 26.725 24.110 2.615 49,9 9,8 12,4 45,0 26.867 

2012 73.604 54.724 27.339 24.821 2.518 50,0 9,2 11,5 45,4 27.385 

2013* 74.337 55.485 28.657 26.130 2.526 51,6 8,8 11,0 47,1 26.828 

Kaynak: TÜ K  * May s dönemi  

Söz konusu temel i gücü göstergeleri dikkate al nd nda 2012 y l n n Türkiye için ba ar l  
geçti i söylenebilir. Bir önceki y la göre 614 bin ki i i gücüne dahil olurken, 711 bin ki inin istihdama 
kat larak i siz stokunda 97 bin ki ilik azalma ya anan 2012 y l nda KO yüzde  0,1, istihdam oran  
yüzde  0,4 oran nda artm , i sizlik oran  yüzde  0,6, tar m d  i sizlik oran  ise yüzde  0,9 oran nda 
azalm t r. Di er taraftan 2004-12 dönemi temel i gücü göstergeleri aç s ndan incelendi inde en 
verimli y l n 2011 oldu u görülmektedir. 1 milyon 84 bin ki ilik i gücü art n n ya and  2011 y l nda 
istihdamda 1 milyon 516 bin ki ilik art , i siz stokunda ise 431 bin ki ilik azal  ya anm t r.  

2013 y l  May s dönemi sonuçlar n  bir önceki y l n ayn  dönemine göre kar la t rd m zda ise 
1 milyon 103 bin ki i i gücüne dahil olurken, 848 bin ki i istihdama kat larak i siz stokunda 254 bin 
ki ilik azalma ya and  görülmü tür. Bununla birlikte KO yüzde  1,1, istihdam oran  yüzde  0,8, i sizlik 
oran  yüzde  0,6 ve tar m d  i sizlik oran  da yüzde  0,6 oran nda artm t r. 

1.2.3.1: gücüne Kat lma Oranlar  

gücü piyasas na ili kin en önemli göstergelerden olan i gücüne kat l m oran , i gücünün 
kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus içindeki oran n  ifade etmektedir. gücüne kat lma oran  
( KO) aç s ndan Türkiye’nin erkek, kad n ve genel itibariyle durumu a a daki grafikte yer almakta olup 
grafikten de anla laca  üzere; 2005’ten 2007 y l na kadar dü ü  e iliminde olan genel KO, 2008 
y l ndan beri art  e ilimindedir. 2008 y l nda yüzde  46,9 olan KO, 2009 y l nda yüzde  47,9’a, 2010 
y l nda yüzde  48,8’e,  2011 y l nda ise yüzde  49,9’a, 2012 y l  KO ise yüzde   50’ye yükselmi tir. 2013 
y l  may s dönemi verilerine göre ise KO yüzde  51,6 oran nda gerçekle erek en yüksek seviyeye 
ula m t r. 
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Grafik 8: Y llar tibariyle gücüne Kat lma Oran , (% ) (2004-2013)  

 
Kaynak: TÜ K *May s dönemi  

 

Cinsiyet temelli de erlendirildi inde, 2004-2013 döneminde KO erkeklerde genelde yatay bir 
seyir izlerken, kad nlarda düzenli ekilde yükselerek (yüzde  23,3’ten yüzde  31,8’e) net 8,5 puanl k bir 
art  göstermi tir. Kad nlar n i gücüne kat l m ndaki bu art n kad n istihdamdaki art la 
desteklenmesi ise oldukça önemlidir. 

1.2.3.2. stihdam Oranlar  

Sadece i gücü piyasalar  için de il genel ekonomi anlam nda da oldukça önemli bir kavram 
olan istihdam oran ; bir ekonomide istihdam edilen i gücünün 15 ve daha yukar  ya taki nüfusa 
oran n  vermektedir. 

stihdam oran  aç s ndan Türkiye’nin erkek, kad n ve genel itibariyle durumu a a daki 
grafikte yer almakta olup grafikten de görülece i üzere; 2004 y l ndaki yüzde  41,3’lük orandan sonra, 
2005-2007 döneminde yüzde  41,5’le sabit bir oran izleyen genel istihdam oran , 2008 y l nda yüzde  
41,7, 2009 y l nda -küresel krizin de etkisiyle- yüzde  41,2 olarak gerçekle mi tir.  

Bu dönemde uygulamaya konulan sonuç odakl  politikalar ve kararl l kla izlenen programlar 
olumlu netice vermi  ve genel istihdam oran  2010 y l ndan itibaren yükseli e geçmi tir. 2010 y l nda 
yüzde 43 olarak gerçekle en istihdam oran  2011 y l nda yüzde 45’e, 2012 y l nda ise önceki 
gerçekle melerin tamam n  a arak yüzde   45,4’e ula m t r.  2013 May s dönemine göre ise istihdam 
oran  bir önceki y l n ayn  dönemine göre artarak  yüzde  47,1 oran nda gerçekle mi tir. 

Ayn  grafi e cinsiyet temelli bak ld nda ise 2004 y l nda erkeklerde yüzde 62,7, kad nlarda 
ise yüzde 20,8 olarak gerçekle en istihdam oran n n 2012 y l na gelindi inde erkekler için yüzde  65, 
kad nlar için yüzde  26,3 düzeyinde gerçekle ti i görülmektedir. 2013 y l  May s döneminde ise 
istihdam oran  erkeklerde yüzde 66,3, kad nlarda yüzde  28,4 olarak gerçekle mi tir.  Veri dönemde 
erkek istihdam oran , sürekli olarak kad n istihdam oran ndan yüksek gerçekle mi tir. Fakat 2004’ten 
2012’ye kad n istihdam ndaki art  oran  erkek istihdam  art  oran ndan daha fazlad r.  
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Grafik 9: Y llar tibariyle stihdam Oran , (%) (2004-2013) 

 
Kaynak: TÜ K *May s dönemi 

Veri dönemde erkek istihdam oran ndaki (yüzde  62,7’den yüzde  65’e) art  yakla k yüzde  4 
düzeyinde gerçekle irken, kad n istihdam oran  yüzde  20,8’den yüzde  26,3’e yükselerek yüzde  26’y  
a an bir art  göstermi tir. 2013 y l  may s dönemi verilerine bak ld nda ise erkeklerde yüzde  66,3 
seviyesinde gerçekle en istihdam oran na kar l k kad n istihdam  oran n n yüzde  28,4 sevilerine 
yükseldi i görülmektedir. 
 

1.2.3.3. sizlik Oranlar  

Türkiye’nin en önemli sorunlar ndan olan i sizli in boyutlar n  gösteren i sizlik oranlar na 
ili kin verilere bak ld nda; 2004 y l ndan 2011 y l na kadar genel i sizlik oran n n yüzde 10’un 
üzerinde seyretti i görülmektedir. 2004 y l nda yüzde 10,8 olarak gerçekle en i sizlik oran , küresel 
krizin ilk etkilerinin hissedilmeye ba land  2008 y l nda yüzde 11’e, esas etkilerinin ya and  2009 
y l nda ise yüzde  14’e ula m t r.  

Grafik 10: Y llar tibariyle Türkiye Geneli sizlik Oran , (%) (2004-2013) 

 
Kaynak: TÜ K  * May s dönemi  
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Bu noktada küresel krizin negatif etkilerini minimize etmek, yükselen i sizlik oranlar n  a a  
çekmek için yürütülen politikalar sonuç vermi  ve 2010 y l nda i sizlik oran  yüzde 11,9’a dü mü , 
2011 y l nda ise yüzde 10’un da alt na inerek yüzde 9,8 olarak gerçekle mi tir. 2012 y l  i sizlik oran  
ise yüzde 9,2 olarak gerçekle erek, veri dönemdeki en iyi oran olarak kay tlardaki yerini alm t r. 2013 
y l  May s dönemi verilerine göre ise i sizlik oran  yüzde 8,8 olarak gerçekle mi tir. 

2012 y l  i sizlik oranlar na ili kin yorumlardan sonra konuya cinsiyet temelli olarak genel ve 
tar m d  aç s ndan bakmak uygun olur. Buna göre; 2012 y l nda genel i sizlik oran  Türkiye genelinde 
yüzde 9,2, tar m d  i sizlik oran  ise yüzde 11,5 olarak gerçekle mi tir. Ayn  verilere cinsiyet temelli 
bak ld nda ise erkeklerdeki genel ve tar m d  i sizlik oranlar  yakla k de erlerde (yüzde 8,5 ile 
yüzde 9,9) ç karken, kad nlarda esasl  bir farkl la man n oldu u (yüzde 10,8 ile yüzde 16,4) 
görülmektedir. Görüldü ü üzere i sizlik, kad nlarda erkeklere oranla her dönemde daha yüksek 
oranda seyretmi  olup 2012 y l nda erkeklerde i sizlik oran  yüzde 8,5 iken kad nlarda bu oran yüzde 
10,8 olarak gerçekle mi tir. 2013 y l  May s döneminde ise erkeklerde i sizlik oran  yüzde 8,0 iken 
kad nlarda yüzde 10,7 olarak gerçekle mi , genel i sizlik oran  da yüzde 8,8 olmu tur. 

 
Grafik 11: Genel ve Tar m D  sizlik Oranlar , (% ), (2012) 

Kaynak: TÜ K 
 

sizlik oranlar  genel ve tar m d  ayr m nda ele al nd nda ise her iki cinsiyet için de tar m 
d  i sizlik oranlar n n genel i sizlik oranlar n n üzerinde seyretti i görülmektedir. Bunun nedeni 
olarak ise ücretsiz aile i çili inin tar m sektöründe i sizli i azaltmas yla beraber genel i sizlik oran n  
dü ürmesi ve buna kar l k tar m d  i sizlik oran n n genel i sizlik oranlar na k yasla a rl n n 
artmas d r. Buna göre; genel i sizlik oranlar  erkek ve kad nlarda s rayla yüzde 8,0 ve yüzde 10,7 
seviyelerindeyken, tar m d nda bu oran yüzde  9,2 ve yüzde  16,0 seviyelerinde seyretmektedir. 

sizlik oranlar n n e itim durumlar na göre de erlendirilmesine yönelik olarak haz rlanan 
grafik a a da yer almaktad r. Buna göre; genel i sizlik oran n n en yüksek oldu u e itim düzeyi yüzde 
11,3 ile lise, en dü ük oldu u e itim seviyesi ise yüzde 5,3 ile okuma yazma bilmeyenlerdir. Okuma 
yazma bilmeyenlerdeki dü ük i sizli in en önemli nedeni bu grubun i gücüne kat lma oran ndaki 
dü üklü üdür. 2012 y l  itibariyle ilgili gruptaki KO yüzde 19,7 olarak gerçekle mi , 2013 y l  may s 
dönemi itibariyle ise yüzde 21,6 olmu tur. 
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Grafik 12: Türkiye Geneli E itim Durumuna Göre sizlik Oran , (% ), (2012) 

Kaynak: TÜ K 

Konu kad nlar aç s ndan de erlendirildi inde ise 2013 y l  may s dönemi itibariyle okuma 
yazma bilmeyenler, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, ilkokul ve ilkö retim düzeyindeki 
gruplar n hepsinde kad n i sizlik oran n n genel ve erkek i sizlik oranlar n n alt nda seyretti i 
görülmektedir. lkö retim seviyesinden sonraki e itim düzeylerinin tamam nda kad n i sizlik oran  
hem genel hem de erkek i sizlik oranlar n n üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede genel lise ve lise 
dengi e itim seviyesindeki kad nlar n i sizlik oranlar n n yüzde  19,2 ve yüzde  19,4 eklinde epey 
yüksek gerçekle ti i görülmektedir. 

 
Erkekler aç s ndan bak ld nda ise, okuma yazma bilmeyenlerde ve lise alt  e itimlilerde 

i sizlik oranlar  genel i sizlik oranlar ndan yüksektir. Lise mezunlar yla birlikte e itim seviyesi 
yükseldikçe erkeklerin i sizlik oranlar  genel i sizlik oranlar na göre dü ük bir seyir izlemektedir. Bu 
konudaki dikkat çekici tek farkl  e ilim okuma yazma bilmeyenlerdeki yüzde  5,3’lük i sizlik oran na 
kar n erkeklerde bu oran n yüzde  12,3 seviyesine yükselmi  olmas d r. 

sizlik oranlar n  e itim seviyelerinden sonra ya  gruplar  itibariyle cinsiyet bazl  
de erlendirmek daha uygun olacakt r. Bu amaçla haz rlanan 2012 y l  grafi i a a da yer almaktad r. 
Grafik i sizlik oranlar n n ya  gruplar  itibariyle kad n, erkek ve geneldeki da l m n  çok net ortaya 
koymaktad r. Buna göre; i sizlik oran n n genel, erkek ve kad n için ya  gruplar  büyüdükçe azald  
görülmektedir. Bu konudaki tek istisna 15-19 ya  grubudur. Bu ya  grubunda tüm düzeyler için yüzde  
14,9 ile sabit olan i sizlik oran , bir sonraki ya  grubuna geçi te her düzeyde artmakta ve erkeklerde 
yüzde  17,1’e, kad nlarda yüzde  22,2’ye genelde ise yüzde  19’a yükselmektedir. Bu ya  grubundan 
itibaren tüm düzeyler için i sizlik oranlar  azalan bir seyir izlemektedir.  
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2013 y l  may s dönemi verilerinden de; i sizlik oran n n genel, erkek ve kad n için ya  gruplar  
büyüdükçe azald  görülmektedir. Bu konudaki tek istisna yine 15-19 ya  grubudur. Bu ya  grubunda 
yüzde 14,5 olan i sizlik oran , bir sonraki ya  grubuna geçi te her düzeyde artmakta ve erkeklerde 
yüzde 15,5’e, kad nlarda yüzde 21,3’e genelde ise yüzde 17,7’ye yükselmektedir. Bu ya  grubundan 
itibaren tüm düzeyler için i sizlik oranlar  azalan bir seyir izlemektedir.  

Grafikten ortaya ç kan di er bir bilgi, her iki cinsiyetteki i sizlik oranlar n n birbirine ve genel 
i sizlik oran na en yakla t klar  ya  grubunun 40-44 oldu udur. Önceki tüm gruplarda hem erkek hem 
de genel i sizlik oranlar n n üstünde bir seyir izleyen kad n i sizlik oran n n bu ya  grubundan sonraki 
tüm gruplarda hem genel hem de erkek i sizlik oran n n alt nda bir seyir izledi i görülmektedir. 

En yüksek i sizlik oran  hem toplamda, hem de kad n ve erkeklerde 20-24 ya  grubundad r. En 
dü ük i sizlik oran  da hem toplamda, hem de kad n ve erkeklerde 65+ ya  grubunda gerçekle mi tir.  
20-24 ya  grubundaki erkeklerin i sizlik oran  yüzde 15,5, kad nlar n i sizlik oran  ise yüzde 21,3 
olmu , bu durum 20-24 ya  grubunda kad nlar n i sizlik oran n n erkeklerin i sizlik oran ndan daha 
yüksek gerçekle ti ini göstermi tir.  

Grafik 13: Türkiye Geneli Ya  Gruplar na Göre sizlik Oran , (% ), (2012) 

Kaynak: TÜ K 

15-44 ya lar  aras nda kad n i sizlik oran  her grup içerisinde erkek i sizlik oranlar ndan daha 
yüksektir. 44 ya  üzeri gruplarda ise kad n i gücüne kat lma oran n n dü üklü üne ba l  olarak erkek 
i sizlik oran n n yüksek oldu u görülmektedir.  
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Tablo 6: Sektörlere Göre sizlerin E itim Durumu, (Bin Ki i), (2012) 

 
 

Tar m 
 

Sanayi 
 

Hizmet 

 
8 y ldan önce 

i ten ayr lanlar 

 
lk kez i  

arayanlar 

 
Toplam 

Okuma-yazma bilmeyen 10 18 13 2 2 45 

Okuma yazma bilen ama bir okul bitirmeyen 19 61 38 3 8 129 

lkokul 64 316 237 29 18 664 

Ortaokul veya dengi meslek okul 7 78 97 13 6 200 

Genel lise 9 79 190 14 42 335 

Lise dengi meslek okul 8 82 142 12 28 272 

Yüksekokul veya fakülte 7 78 278 12 128 503 

lkö retim 28 137 155 2 48 370 

Toplam 153 849 1.149 87 280 2.518 

Kaynak: TÜ K  

Tablo 6’da sektörlere göre i sizlerin e itim durumu yer almaktad r. 2012 y l  itibariyle Türkiye 
genelinde i sizlerin yüzde 1,9’u okuma yazma bilmeyenlerden, yüzde 28,7’si ilkokul mezunlar ndan, 
yüzde  12,9’u genel lise mezunlar ndan, yüzde  16,9’u ise yüksekokul veya fakülte mezunlar ndan 
olu maktad r.  lk kez i  arayanlarda ise yüksekokul veya fakülte mezunlar n n yüksekli i dikkat 
çekmektedir. lk kez i  arayanlar n yüzde 45,7’sini yüksekokul veya fakülte mezunlar  olu turmaktad r.  

Tablo 7:  Arama Sürelerine Göre sizler, (Bin Ki i) (2012) 

 Toplam siz 1- 2 Ay 3-5 Ay 6-8 Ay 9-11 Ay 1- 2 Y l 2-3 Y l 
3 y ldan 

daha fazla 

Toplam 2.518 845 653 294 100 406 148 72 

Erkek 1.635 605 437 184 62 217 86 44 

Kad n 883 239 216 110 38 189 62 28 

 

Toplam 100,0% 33,6% 25,9% 11,7% 4,0% 16,1% 5,9% 2,9% 

Erkek 100,0% 37,0% 26,7% 11,3% 3,8% 13,3% 5,3% 2,7% 

Kad n 100,0% 27,1% 24,5% 12,5% 4,3% 21,4% 7,0% 3,2% 

 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Erkek 64,9% 71,6% 66,9% 62,6% 62,0% 53,4% 58,1% 61,1% 

Kad n 35,1% 28,3% 33,1% 37,4% 38,0% 46,6% 41,9% 38,9% 

Kaynak: TÜ K 

Tablo 7’de de görüldü ü üzere, toplam i sizlerin yüzde 75’i bir y ldan az süredir i  
aramaktad r. 3 y l ve daha fazla süredir i  arayanlar ise toplam i sizlerin yüzde 2,9’unu 
olu turmaktad r. Erkek i sizlerin yüzde 2,7’si, kad n i sizlerin ise yüzde 3,2’si 3 y l ve daha fazla süredir 
i  aramaktad r. 1 y ldan az bir süredir i  arayan i sizlere bak ld nda ise, erkeklerin yüzde 79’u, 
kad nlar n ise yüzde 68’i bir y ldan az bir süredir i  aramaktad r. Cinsiyet durumuna göre i siz kalma 
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sürelerine bak ld nda kad nlar n i siz kalma sürelerinin erkeklere göre daha yüksek oldu u 
görülmektedir.  

2013 y l  may s dönemi verilerine göre ise; toplam i sizlerin yüzde 74,5’i bir y ldan az süredir 
i  aramaktad r. 3 y l ve daha fazla süredir i  arayanlar ise toplam i sizlerin yüzde 2’sini 
olu turmaktad r. Erkek ve kad n i sizlerin yüzde 2’si 3 y l ve daha fazla süredir i  aramaktad r. 1 y ldan 
az bir süredir i  arayan i sizlere bak ld nda ise, erkeklerin yüzde 75’i, kad nlar n ise yüzde 68’i bir 
y ldan az bir süredir i  aramaktad r.  

1.2.4. E itim Durumuna Göre gücü Piyasas   
 

stihdam edilenlerin, i sizlerin ve i gücü d nda kalanlar n e itim durumlar  i gücü piyasas  
aç s ndan oldukça önemlidir. Çünkü i gücünün e itim seviyesi artt kça istihdam seviyelerinde de 
belirgin bir art  gözlemlenmektedir. Bu durum Türkiye’deki hem i gücü piyasas  politikalar na hem de 
e itim politikalar na yol gösterme ba lam nda önemli bir araç olarak de erlendirilmektedir. 

2012 y l  itibariyle Türkiye geneli e itim durumuna göre nüfus, i gücüne kat lma, istihdam ve 
i sizlik verileri a a daki tabloda yer almaktad r. Tabloya göre; 2012 y l  itibariyle Türkiye genelinde 
kurumsal olmayan nüfus 54 milyon 724 bin ki idir. Söz konusu nüfusun yüzde 10,8’i okuryazar 
olmay p, yüzde 60’  lise alt , yüzde 17,6’s  lise, yüzde 11,5’i ise yüksekö retim düzeyinde e itimlidir. 

gücüne Kat lma Oranlar  ( KO) s ras yla yüzde 19,7, yüzde 47,6, yüzde 57,4 ve yüzde 79,1 olarak 
görülen tablodan istihdam oranlar n n yüzde 18,9, yüzde  43,5, yüzde  51,1 ve yüzde  71,1, i sizlik 
oranlar n n ise s rayla yüzde  3,9, yüzde  8,7, yüzde  11 ve yüzde  10,1 olarak gerçekle ti i 
görülmektedir. gücü d  nüfus e itim seviyelerine göre analiz edildi inde da l m n yine s rayla 
yüzde 80,3, yüzde 52,4, yüzde  42,6 ve yüzde  20,9 eklinde oldu u görülmektedir. 

2013 y l  May s dönemi sonuçlar na göre ise Türkiye genelinde nüfus, i gücüne kat lma, 
istihdam ve i sizlik verileri e itim düzeyleri itibariyle a a da yer almaktad r. Buna göre 2013 y l  
may s döneminde kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus 55 milyon 485 bin ki i olup söz konusu 
nüfusun yüzde  10,4’ü okuryazar olmay p, yüzde  39,4’ü lise alt , yüzde   17,9’u lise ve dengi düzeyde, 
yüzde  11,7’si ise yüksekö retim düzeyinde e itimlidir. gücüne Kat lma Oranlar na ( KO) bak ld nda 
okuryazar olmayanlar n i gücüne kat lma oran  yüzde  21,6 iken bu oran lise alt nda yüzde  48,7 lise 
düzeyinde yüzde  54,6 ve yüksekö retim düzeyinde yüzde  80,8 eklinde artan bir seyir izlemektedir. 
Ayn  seyir istihdam oranlar nda da görülmekte olup okuryazar olmayanlar n istihdam oran  yüzde  
20,4, ilkokul mezunlar nda yüzde  49, lise ve dengi düzeyde yüzde  60,3 ve yüksekö retim düzeyinde 
yüzde  73,8 eklindedir.  

sizlik rakamlar na bak ld nda ise e itim seviyesi artt kça i gücüne kat lma oranlar nda art  
meydana geldi i buna paralel olarak i sizlik oranlar nda da yükselme oldu u göze çarpmaktad r. 2012 
y ll k verilerine göre okuryazar olmayanlarda i sizlik oran  yüzde 3,9 iken bu oran lise alt nda yüzde  
8,7’ye, lise ve dengi düzeyde daha da artarak yüzde  11’e ve mesleki veya teknik lise ile 
yüksekö retim seviyesinde yüzde  10,1’e ula maktad r. gücü d  nüfus e itim seviyelerine göre 
analiz edildi inde ise e itim seviyesi artt kça oransal olarak i gücü d  nüfusun azald  
görülmektedir. Buna kar l k en yüksek say da i gücü d  nüfus lise alt  e itim düzeyindekilerdedir. 
Okuma yazma bilmeyen içerisinde i gücü d  nüfusun oran  yüzde 80,3 iken bu oran lise alt nda 
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yüzde  52,4, lise ve denginde yüzde  42,6 yüksekö retim düzeyinde yüzde  20,9 olarak 
gerçekle mi tir. 

sizlik oranlar  için 2013 y l  may s dönemi verilerine bak ld nda ise okuryazar olmayanlarda 
bu oran yüzde  5,3 iken, lise alt  e itimlilerde yüzde  8,4’tür. sizlik oranlar  lise mezunlar na kadar 
yükselmekte olup, bu e itim seviyesinde yüzde  11,3’e ula maktad r. Ancak mesleki veya teknik 
liselerde i sizlik oran  biraz dü erek yüzde  10,3 olarak kar m za ç kmaktad r. Yüksekö retim 
mezunlar nda ise bu oran, yüzde  8,7’ye kadar dü mü tür. gücüne kat lma oran n n dü üklü ü 
nedeniyle 15+ nüfusun yar s n n i gücü piyasas n n d nda olmas  dikkat çekici bir noktad r. Tablonun 
incelenmesinden e itim düzeyi artt kça istihdam oran n n ve dolay s yla da i gücüne kat lma oran n n 
artt  gözlenmektedir. 

 

Tablo 8: E itim Durumuna Göre Nüfus, gücüne Kat lma,  stihdam ve sizlik, 15+ Ya , (2012) 

 
E itim Düzeyi 

Okuma-yazma 
bilmeyen 

Lise Alt  Lise Yüksekö retim Toplam 

Nüfus 
Say  (000) 5.918 32.835 9.652 6.319 54.724 

Oran (% ) 10,8 60,0 17,6 11,5 100,0 

gücü (Say ,000) 1.164 15.639 5.539 4.997 27.339 

KO (  )  19,7 47,6 57,4 79,1 50,0 

stihdam 
Say  (000) 1.119 14.277 4.932 4.493 24.821 

stihdam Oran    (% ) 18,9 43,5 51,1 71,1 45,4 

siz 
Say  (000) 45 1.363 607 503 2.518 

sizlik Oran   (% ) 3,9 8,7 11,0 10,1 9,2 

gücü 
D  
Nüfus 

Say  (000) 4.754 17.196 4.113 1.322 27.385 

Oran (%) 80,3 52,4 42,6 20,9 50,0 

Kaynak: TÜ K 

Bu anlamda, e itim seviyesi ile istihdam aras ndaki pozitif ili ki net ekilde görülmektedir. 
Yukar daki tabloda görülen istihdam oranlar  a a daki grafik üzerinde cinsiyet bazl  olarak 
de erlendirildi inde; en dü ük oranlar n okuma-yazma bilmeyenlerde, en yüksek oranlar n ise 
yüksekokul veya fakülte e itim düzeyindekilerde gerçekle ti i görülmektedir.  Genel olarak e itim 
düzeyinin art  ile istihdam oran  aras nda bir korelasyon olmakla birlikte, bu durum özellikle 
kad nlarda daha çok kendisini göstermektedir. 2013 y l  may s dönemi verilerine bak ld nda, okuma 
yazma bilmeyen kad nlarda istihdam oran  yüzde  18,3 iken, ilkokul mezunu kad nlarda bu oran yüzde  
29,3, ortaokul veya dengi meslek okul mezunlarda yüzde  24,9, lise dengi meslek okul mezunlar nda 
yüzde  32,8, yüksekokul veya fakülte mezunlar nda ise yüzde  62,7 olarak kaydedilmi tir.   

 
 
 
 
 
 

%
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Grafik 14: E itim Durumuna Göre Genel, Kad n, Erkek stihdam Oran , (%) (2012) 

Kaynak: TÜ K 

Grafikte dikkat çeken bir di er husus her e itim seviyesinde erkek istihdam oran n n hem 
genel hem de kad n istihdam oran ndan yüksek oldu udur. E itim durumuna göre istihdam oran na 
cinsiyet bazl  bakt ktan sonra ayn  konuya bir de genel oranlar üzerinden sektörel bazda bakmakta 
yarar vard r. 

Bu amaçla haz rlanan tablo ve grafik 2012 y l  itibariyle a a da yer almaktad r. Buna göre; 
e itim düzeyi dü ük i gücünün a rl kl  olarak tar m sektöründe,  e itim düzeyi yüksek i gücünün ise 
genel olarak sanayi ve –özellikle- hizmetler sektöründe istihdam edildikleri görülmektedir. 

Tablo 9: E itim Durumuna Göre stihdam n Sektörel Da l m , 15+ Ya , (Bin Ki i) (2012) 

Sektör 

E itim Düzeyi 

Okuma-yazma 
bilmeyen 

Lise Alt  
Lise ve Dengi 
Meslek Okulu 

Yüksekokul 
veya fakülte 

Toplam 

Tar m 

Say  (000) 891 4.747 377 82 6.097 

Oran1* 14,6 77,9 6,2 1,3 100,0 

Oran2** 79,7 33,2 7,6 1,8 24,6 

Sanayi 

Say  (000) 98 4.256 1.438 670 6.462 

Oran1* 1,5 65,9 22,3 10,4 100,0 

Oran2** 8,8 29,8 29,2 14,9 26,0 

Hizmet 

Say  (000) 129 5.276 3.118 3.742 12.265 

Oran1* 1,1 43,0 25,4 30,5 100,0 

Oran2** 11,5 37,0 63,2 83,3 49,4 

Toplam (000) 1.119 14.277 4.932 4.493 24.821 

Kaynak: TÜ K 
* lgili sektörün ilgili e itim düzeyinde istihdam edilen ki i say s /ilgili sektörde istihdam edilen toplam ki i say s  
** lgili sektörün ilgili e itim düzeyinde istihdam edilen ki i say s /ilgili e itim düzeyinde istihdam edilen toplam ki i say s  

Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde  79,7’sinin ve lise alt  e itimlilerin yüzde  33,2’sinin tar m 
sektöründe çal mas , yüksekokul veya fakülte mezunlar n n ise yüzde  83,3’ünün hizmetler 
sektöründe istihdam edilmesi bu durumu teyit etmektedir. Ancak bu konuda tek istisna sanayi 

30,6 

49 

68,9 

45 

75,7 

62,8 

74,5 
78,9 

16,5 
19,7 

26,5 

18 
23,6 24,8 

30,7 

60,4 

18,9 
30,1 

47,8 

32,2 

58,4 

45,8 

58,1 

71,1 

10

20

30

40

50

60

70

80

Okuma-yazma bilmeyen lkokul Ortaokul veya dengi
meslek okul

Lise dengi meslek okul

Erkek Kad n Toplam



33

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

sektöründe yüksekokul ve fakülte düzeyindeki istihdam oran d r ki, bu oran yüzde 14,9 olarak 
gerçekle mi tir. 

Sanayi sektöründe ise lise alt  ile lise ve dengi meslek okul mezunlar  ön plana ç kmaktad r. 
Lise alt  mezunlar n n yüzde 29,8’i, lise ve dengi meslek okulu mezunlar n n ise yüzde 29,2’si sanayi 
sektöründe istihdam edilmekteyken, lise ve dengi meslek okulu mezunlar n n yüzde  63,2’si, 
yüksekokul veya fakülte mezunlar n n ise yüzde  83,3’ü hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.  

E itim durumuna göre istihdam n sektörel da l m  temelinde 2013 y l  may s dönemi 
verilerini incelersek; okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 80’i, ilkokul mezunlar n n yüzde 38’i, genel 
lise mezunlar n n yüzde 6’s  ve yüksekokul veya fakülte mezunlar n n ise yüzde 1’inin tar m 
sektöründe istihdam edilmesi göstergeleri e itim seviyesi artt kça tar m sektöründe istihdam 
edilenlerin azald n  göstermektedir. Yüksekokul veya fakülte mezunlar n n en yüksek oranda 
istihdam edildi i sektör hizmetler sektörü olup, istihdam oran  yüzde 84’tür. Hizmetler sektöründe 
istihdam edilen en yüksek ikinci grup olan genel lise mezunlar n n oran  ise yüzde 70’tir. 

Grafik 15: E itim Durumuna Göre stihdam n Sektörel Da l m ,(% ), (2012) 

Kaynak: TÜ K 

1.2.5. Cinsiyete Göre stihdam E ilimleri 

2012 y l  verilerine göre istihdam oran  yüzde  45,4 iken tar m d  istihdam oran  ise yüzde  
34,2’dir. Tar m ve tar m d  istihdam oranlar n  incelerken göz önüne al nmas  gereken önemli bir 
nokta ise bu oranlar n cinsiyete göre de erlendirilmesidir. Cinsiyete göre istihdam n tar m ve tar m 
d  ayr m na göre da l m  incelendi inde, ekonomideki tar m sektörünün pay n n göreli dü üklü üne 
ra men istihdam noktas nda tar m sektörü kendisini hala hissettirmektedir. Buna kar n erkeklerde 
de, kad nlarda da, tar m d nda istihdam edilenler daha fazlad r. 2012 y l  verilerini tar m ve tar m d  
olarak cinsiyet bazl  de erlendirirsek; erkeklerin yüzde  18,4’ü, kad nlar n ise yüzde  39,3’ü tar m 
sektöründe istihdam edilmekteyken, tar m d  sektörlerde ise erkeklerin yüzde  81,6’s  ve kad nlar n 
da yüzde  60,7’si istihdam edilmektedir. 
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2013 y l  May s dönemi rakamlar na göre ise yüzde  47,1 olan genel istihdam oran  tar m 
d na ç kt nda yüzde   35,8’e dü mektedir. 2013 y l  May s dönemi itibariyle erkeklerin yüzde  18’i; 
kad nlar n ise yüzde  38’i tar m sektöründe istihdam edilmekteyken, ayn  dönemde erkeklerin yüzde   
82’si; kad nlar n ise yüzde  62’si tar m d nda istihdam edilmektedir. 2012 y lsonu verilerine göre ise 
tar m istihdam nda kad nlarda 1,3 erkeklerde ise 0,4 puanl k azal n ya and  görülmektedir. 

Grafik 16: Cinsiyete Göre Tar m ve Tar m D  stihdam n Da l m , (% ) (2004-2013) 

 
Kaynak: TÜ K 

Yukar daki grafi in incelenmesinde en dikkat çekici hususlardan biri kad n istihdam n n tar m 
ve tar m d  ayr m nda görece birbirine yak n de erler (15 baz puan civar ) almas na ra men ayn  
konuda erkeklerdeki oranlar aras nda bariz (65 baz puan civar ) fark n olmas d r. Bu durumun nedeni 
ise kad n i gücünün erkek i gücüne göre oransal olarak tar m sektöründe daha fazla yer almas d r. 
Ayr ca tar m istihdam na y llar itibariyle bak ld nda tar m istihdam nda ya anan dü ü ün 2009 krizi 
döneminde durdu u ve hatta yükseli e geçti i ancak 2012 y l ndan itibaren tekrar azalmaya ba lad  
görülmektedir. Bu durum ekonomik krizin tar m istihdam  üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Grafik 17: Cinsiyete Göre Ya  Gruplar n n stihdam Oranlar , (% ) (2012)  

Kaynak: TÜ K 
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stihdam n sektörel olarak cinsiyet bazl  da l m ndan sonra, ayn  konuya ya  gruplar  itibariyle 
bakmak yerinde olacakt r. Bu amaçla haz rlanan a a daki grafikten, 2012 y ll k verilere göre, yüksek 
istihdam oran n n her iki cinsiyette de 35-39 ya  grubunda oldu u anla lmaktad r. Söz konusu ya  
grubunda erkek istihdam oran  yüzde  88,9, kad n istihdam oran  yüzde  36,5 genel istihdam oran  ise 
yüzde  62,8’dir. kinci en yüksek istihdam oran n n oldu u ya  grubu ise 40-44 ya  grubudur. 40-44 ya  
grubunda erkek istihdam oran  yüzde  88, kad n istihdam oran  yüzde  37,2, genel istihdam oran  ise 
yüzde  62,6’d r. Grafikte dikkat çeken bir di er husus ise her ya  grubunda erkek istihdam oran n n 
kad n istihdam oran ndan yüksek olu udur. 

stihdam oranlar n n ya  gruplar na göre da l m nda 2013 y l  may s dönemi verilerine de göz 
atmak gerekirse; özellikle en yüksek istihdam oranlar n n 35-39 ya  gruplar nda görüldü ü hususu 
de i memektedir. Söz konusu ya  grubunda kad nlar n istihdam oran  yüzde  40, erkeklerin istihdam 
oran  ise yüzde   90’lara varan bir orana ula maktad r. Genel istihdam oran  ise yüzde 65,1’dir. Yine 
hem genelde hem de erkek ve kad n istihdam oranlar nda ikinci en yüksek oran 40-44 ya  gruplar nda 
görülmektedir. Bu ya  grubunda ise kad nlar n istihdam oran  yüzde 39,4 iken erkeklerin istihdam 
oran  yüzde  89,3 ve genel istihdam oran  da yüzde  64,3 olarak görülmektedir. 

1.2.6. teki Durumuna Göre stihdam Edilenler 

stihdam edilenlerin cinsiyet temelli baz  parametrelere göre de erlendirilmesinden sonra 
yine istihdam edilenlerin i teki durumuna göre analizi uygun olacakt r. Bu amaçla i teki durumuna 
göre istihdam n cinsiyet temelli de erlendirilmesine yönelik olarak haz rlanan a a daki tablo ve bu 
tabloya göre kad n ve erkekler için haz rlanan grafikler önemli bilgiler içermektedir. Tablodaki veriler 
de erlendirildi inde, dikkat çeken en önemli nokta ücretli ve yevmiyelilerin oran nda ya anan 8,5 
puanl k art t r. Söz konusu oran n art n n istihdamdaki kay t d l  azaltan bir faktör oldu u dikkate 
al nd nda bu durumun olumlu oldu u söylenebilir. Ayr ca bu oran n neredeyse tamamen ücretsiz 
aile i çisi ve kendi hesab na çal anlardaki oransal azalmadan beslendi i dü ünüldü ünde daha da 
sevindirici bir durum ortaya ç kmaktad r. Veri dönemde kay t d  istihdamda ya anan 11,2 puanl k 
azalma da bu durumu teyit etmektedir.  

2012 y l  itibariyle a a daki tablo incelendi inde özellikle ücretsiz aile i çili inde kad nlar n 
durumu dikkat çekmektedir. stihdam edilen kad nlar n yüzde 33,7’si ücretsiz aile i çisi olarak 
çal maktad r. Erkeklerde ise ücretsiz aile i çili i yüzde 4,5 seviyesindedir. Her türlü mali ve sosyal 
haktan yoksun çal ma biçimi olan ücretsiz aile i çili inin kad nlardaki yüksek seviyesi, kad n istihdam  
konusunda politika yap c lar  da zorlayan bir konudur. Kendi hesab na çal an veya bizzat i veren olan 
erkeklerin oran  yüzde 28,8 iken kad nlarda bu oran yüzde 12,1’dir. Bu oran n dü üklü ü de, kad n 
giri imcili i konusunda daha özenli politikalar geli tirilmesi gerekti ini göstermektedir. Bu sonuçlara 
kar n ücretli veya maa l  istihdamda ise oranlar genelde yüzde 62,9, erkeklerde yüzde 66,5 iken 
yüzde 54,3 düzeyinde seyretmektedir.  

2013 y l  May s dönemi verilerine göre ise; istihdam edilen kad nlar n yüzde 32,6’s  ücretsiz 
aile i çisi olarak çal makta olup bu oran yüzde 4,5 olan erkeklere göre oldukça fazlad r. Kendi 
hesab na çal an veya bizzat i veren olan erkeklerin oran  yüzde 28,3 iken kad nlarda bu oran yüzde  
12,2’dir. Ücretli veya maa l  istihdamda ise oranlar genelde yüzde 63,3, erkeklerde yüzde  67 iken 

kad nlarda yüzde  55 düzeyinde seyretmektedir. 
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Tablo 10: teki Durumuna Göre stihdam (2004-2013) 

teki Durum Cinsiyet 
Say / 
Oran 

Y llar 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Ücretli veya 
yevmiyeli 

Erkek 
Say  8.430 8.967 9.358 9.725 9.962 9.771 10.502 11.277 11.652 12.152 

Oran (%) 57,8 59,9 61,7 63,2 63,9 63,4 64,9 65,8 66,5 67 

Kad n 
Say  2.263 2.468 2.670 2.809 2.975 2.999 3.260 3.599 3.967 4.401 

Oran (%) 44,8 48,3 50,8 52,4 53,2 51,1 50,7 51,6 54,3 55 

Toplam 
Say  10.693 11.435 12.028 12.534 12.937 12.770 13.762 14.876 15.619 16.553 

Oran (%) 54,5 57 58,9 60,4 61 60 60,9 61,7 62,9 63,3 

veren 

Erkek 
Say  950 1.051 1.093 1.114 1.172 1.132 1.120 1.157 1.145 1.149 

Oran (%) 6,5 7 7,2 7,2 7,5 7,3 6,9 6,8 6,5 6,3 

Kad n 
Say  49 50 69 75 77 77 83 87 93 95 

Oran (%) 1,0 1,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 

Toplam 
Say  999 1.101 1.162 1.189 1.249 1.209 1.203 1.244 1.238 1.244 

Oran (% ) 5,1 5,5 5,7 5,7 5,9 5,7 5,3 5,2 5,0 4,8 

Kendi 
hesab na 

Erkek 
Say  4.081 4.022 3.895 3.769 3.707 3.680 3.725 3.871 3.907 4.005 

Oran (% ) 28 26,9 25,7 24,5 23,8 23,9 23 22,6 22,3 22 

Kad n 
Say  490 667 659 617 616 749 822 816 788 895 

Oran (% ) 9,7 13,1 12,5 11,5 11 12,8 12,8 11,7 10,8 11,1 

Toplam 
Say  4.571 4.689 4.554 4.386 4.323 4.429 4.547 4.687 4.695 4.900 

Oran (% ) 23,3 23,4 22,3 21,1 20,4 20,8 20,1 19,4 18,9 18,8 

Ücretsiz aile 
i çisi 

Erkek 
Say  1.123 918 819 773 757 825 823 832 808 824 

Oran (%) 7,7 6,1 5,4 5 4,9 5,4 5,1 4,9 4,6 4,5 

Kad n 
Say  2.244 1.923 1.859 1.855 1.927 2.045 2.260 2.472 2.460 2.609 

Oran (% ) 44,5 37,6 35,4 34,6 34,4 34,8 35,2 35,5 33,7 32,6 

Toplam 
Say  3.367 2.841 2.678 2.628 2.684 2.870 3.083 3.304 3.268 3.434 

Oran (% ) 17,2 14,2 13,1 12,7 12,7 13,5 13,6 13,7 13,2 13,1 

Genel 
Toplam 

Erkek 
Say  14.585 14.958 15.165 15.382 15.598 15.406 16.170 17.137 17.512 18.131 

Oran (%) 74,3 74,5 74,3 74,2 73,6 72,4 71,6 71,1 70,6 69,3 

Kad n 
Say  5.047 5.108 5.258 5.356 5.595 5.871 6.425 6.973 7.309 8.000 

Oran (% ) 25,7 25,5 25,7 25,8 26,4 27,6 28,4 28,9 29,4 30,6 

Toplam Say  19.632 20.066 20.423 20.738 21.193 21.277 22.595 24.110 24.821 26.130 

Kaynak: TÜ K *May s dönemi 

Ayn  veriler a a daki grafik üzerinden kad nlar için ele al nd nda, genel ortalamaya paralel 
ekilde, ücretli ve yevmiyeli çal an kad nlar n oran n n periyodik ekilde artt  ve ilgili dönemde 10,2 

puanl k yükseli  gösterdi i görülmektedir. Söz konusu art n ücretsiz aile i çilerinde ya anan 11,9 
puanl k azalmadan beslendi i görülmektedir. veren ve kendi hesab na çal anlara ili kin oranlar n ise 
veri dönemde yatay bir seyir izledi i görülmektedir. 
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Grafik 18: teki Duruma Göre Kad n stihdam , (% )(2004-2013) 

 
Kaynak: TÜ K 

Verilere a a daki grafik üzerinden erkekler için bak ld nda da kad nlara benzer bir 
görüntüyle kar la lmaktad r. Ücretli ve yevmiyeli çal an erkeklerde, genel seyre uygun olarak, veri 
dönemde ya anan 9,2’lik art  dikkat çekicidir. Ancak bu art n kayna nda erkeklerin kad nlardan 
k smen ayr ld klar  görülmektedir.  

Kad nlardan farkl  olarak erkeklerde artan bu oran n daha çok kendi hesab na çal anlardaki 6 
puanl k azalmadan beslendi i görülmektedir. Ücretsiz aile i çilerinde ya anan 3,2’lik azalma da bir 
di er etkendir. Erkek çal anlardaki i verenlik oran n n ise yatay bir seyir izledi i görülmektedir. 

 

Grafik 19: teki Duruma Göre Erkek stihdam , (% )(2004-2013) 

 
Kaynak: TÜ K 

teki duruma göre istihdam verilerinin cinsiyet bazl  de erlendirilmesinden sonra konuya 
sektörel bir bak  katmak uygun olacakt r. Bu amaçla 2012 y ll k verileri baz al narak haz rlanan 
a a daki tablo ilginç bilgiler içermektedir. 
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Tablo 11: teki Duruma Göre stihdam n Sektörel Da l m , 15+ Ya , (Bin Ki i) (2012) 

Cinsiyet teki Durum 

Sektör 
Tar m Sanayi Hizmet 

Toplam 
Say  Oran  Say  Oran  Say  Oran  

Erkek 

Ücretli veya maa l  392 3,4 4.601 39,5 6.659 57,1 11.652 

veren 71 6,2 360 31,4 714 62,4 1.145 

Kendi hesab na 2.177 55,7 363 9,3 1.366 35,0 3.907 

Ücretsiz aile i çisi 585 72,4 48 5,9 176 21,8 808 

Toplam 3.225 18,4 5.372 30,7 8.915 50,9 17.512 

Kad n 

Ücretli veya maa l  213 5,4 905 22,8 2.848 71,8 3.966 

veren 8 8,5 12 12,8 74 78,7 94 

Kendi hesab na 413 52,4 136 17,3 239 30,3 788 

Ücretsiz aile i çisi 2.238 91,0 34 1,4 188 7,6 2.460 

Toplam 2.872 39,3 1.087 14,9 3.349 45,8 7.308 

Toplam 

Ücretli veya maa l  605 3,9 5.506 35,3 9.507 60,9 15.618 

veren 79 6,4 372 30,0 788 63,6 1.239 

Kendi hesab na 2.590 55,2 499 10,6 1.605 34,2 4.695 

Ücretsiz aile i çisi 2.823 86,4 82 2,5 364 11,1 3.268 

Toplam 6.097 24,6 6.459 26,0 12.264 49,4 24.820 

Kaynak: TÜ K 

Buna göre erkeklerin yüzde 50,9’u hizmetler sektöründe çal maktad r. Sanayi sektöründe bu 
oran yüzde 30,7, tar m sektöründe ise yüzde  18,4 ‘tür. Erkeklerde ücretsiz aile i çili i ise yüzde 72,4 
ile en fazla tar m sektöründedir. Ücretsiz aile i çili ine kar t olarak ücretli ve maa l  çal ma da en az 
tar m sektöründedir. Ücretli veya maa l  çal mada erkeklerin yaln zca yüzde 3,4’ü tar m 
sektöründedir.  

Kad nlarda ise en fazla çal lan sektör erkeklere paralel olarak yüzde 45,8 ile hizmetler 
sektörüdür. Hizmetler sektöründen sonra kad nlar n en çok çal t  sektör yüzde 39,3 ile tar m 
sektörüdür. Tar m sektörünü yüzde 14,9 ile sanayi sektörü takip etmektedir.  Kad nlar n istihdam 
edilmelerinde tar m sektörünün a rl , ücretsiz aile i çili inde de kendisini göstermektedir. 
Kad nlarda ücretsiz aile i çili i yüzde 91 ile çok yo un bir ekilde tar m sektöründe görülmektedir. 
Sanayi sektöründe bu oran yüzde 1,4, hizmet sektöründe ise yüzde 7,6’d r. Erkeklerdeki tabloya 
paralel olarak kad nlarda da ücretli veya maa l  çal ma en az tar m sektöründe olup, bu oran yüzde 
3,9’dur.  

2013 y l  may s dönemi verilerine göre ise; erkeklerin yüzde 17,8’i tar m sektöründe 
bulunmakla birlikte, yüzde 31,3’ü sanayi ve yüzde 50,8’i de hizmetler sektöründe çal maktad r. 
Erkeklerde ücretsiz aile i çili i yüzde 73,3 ile yine en fazla tar m sektöründe olup; bu sektörde en az 
orana sahip olan ücretli ve maa l  çal ma oran  da yüzde 3 olarak belirlenmi tir. 

Kad nlar ise; erkeklerdeki gibi kendini en fazla hizmetler sektöründe göstermekte olup, 
istihdam oran  da yüzde 46,7’dir. Hizmetler sektörünü ise yüzde 38,1 oran  ile tar m sektörü takip 
etmektedir. Kad nlar n en az istihdam edildi i sektör ise sanayi sektörü olup oran  yüzde 15,1’dir. 
Ayr ca yine ücretsiz aile i çili i en fazla tar m sektöründe olmakla birlikte, istihdam oran  yüzde 91,1, 
en dü ük oldu u sektör olan sanayi sektöründe ise bu oran yüzde  1,4’tür. 
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1.2.7. Meslek Gruplar na Göre stihdam Edilenler 

stihdam edilenlerin cinsiyet bazl  baz  parametreler üzerinden yorumundan sonra, konuyu 
bir de meslek gruplar  üzerinden ele almak uygun olacakt r. Bu amaçla 2012 y ll k verileri baz al narak 
haz rlanan grafik ilginç bilgiler vermektedir. Buna göre a a daki grafikten; meslek gruplar na göre en 
yo un istihdam n yüzde 19,6 ile nitelikli tar m, hayvanc l k, ormanc l k ve su i lerinde çal anlar 
meslek grubunda gerçekle ti i görülmektedir. Bu alandaki ikinci meslek grubu ise yüzde 15,6 ile 
nitelik gerektirmeyen i lerde çal anlard r. En az istihdam n gerçekle ti i meslek grubu ise yüzde 6,3 
ile yard mc  profesyonel meslek mensuplar d r. 

 2013 y l  may s dönemi verilerine göre de en yo un istihdam n nitelikli tar m, hayvanc l k, 
ormanc l k ve su i lerinde çal anlar meslek grubunda gerçekle ti i ve oran n n da yüzde 19,2 oldu u 
görülmektedir. En fazla istihdam  bar nd ran ikinci meslek grubu ise yüzde 18 ile hizmet ve sat  
elemanlar ; üçüncü meslek grubu yüzde 14,1 ile nitelik gerektirmeyen i lerde çal anlar ve bu grubu 
takip eden dördüncü meslek grubu ise yüzde 13,7 oran  ile sanatkarlar ve ilgili i lerde çal anlard r. 

Grafik 20: Türkiye Geneli Meslek Gruplar na Göre stihdam, (%) (2012) 

Kaynak: TÜ K 

1.2.8. Kay t D  stihdam 

Her hangi bir sosyal güvence olmaks z n çal may  ifade eden kay t d  istihdam tüm dünyada 
sosyal politika alan n n en önemli gündemlerinden biri durumundad r. Geli mekte olan bir ülke olarak 
Türkiye için de bu konu sorunlu bir alan olmaya devam etmektedir. Her ne kadar son y llarda önemli 
bir azalma seyri ya asa da kay t d  istihdam Türkiye’de hala yüksek düzeylerdedir. Konuyu daha iyi 
izah etmek üzere haz rlanan tablo a a da yer almaktad r. 
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Tablo 12: stihdamda Kay t D l k (2004-2013) 

Y llar 
stihdam (000) Kay tl  stihdam (000) Kay t D  stihdam (000) Kay t D  

Oran  (%) Say  Art /Azal  Say  Art /Azal  Say  Art /Azal  
2004 19.632 - 9.789 - 9.843 - 50,1 
2005 20.067 435 10.401 612 9.666 -177 48,2 
2006 20.423 356 10.830 429 9.593 -73 47,0 
2007 20.738 315 11.315 485 9.423 -170 45,4 
2008 21.194 456 11.974 659 9.220 -203 43,5 
2009 21.277 83 11.949 -25 9.328 108 43,8 
2010 22.594 1.317 12.822 873 9.772 444 43,3 
2011 24.110 1.516 13.971 1.149 10.139 367 42,1 
2012 24.821 711 15.135 1.164 9.686 -453 39,0 

2013* 26.130 1.309 16.292 1.157 9.838 152 37,6 
Toplam - 6.498 - 6.503 - -5 - 

Kaynak: TÜ K  *May s dönemi 

 

Bahse konu tablonun incelenmesinden Türkiye’nin kay t d  istihdam konusunda kat etti i 
yolun az msanmayacak derecede önemli oldu u görülmektedir. Buna göre; 2004 y l nda yüzde 50,1 
olarak gerçekle en kay t d  istihdam oran  2012 y l na gelindi inde yüzde  39 oran na dü mü tür. 
2012 y ll k verilerini inceledi inde bir önceki y la göre kay t d  istihdam say lar nda oldukça olumlu 
düzeyde bir dü ü  ya anm t r. Söz konusu dönemde toplam istihdam say lar nda 711 bin ki ilik bir 
art  ya anm ken kay tl  istihdam 1 milyon 164 bin ki i artm t r. Bu dönemde ilave istihdam edilen 
ki i say s ndan daha fazla ki i kay tl  olarak istihdam edilmi  ve ek olarak mevcut kay t d  istihdam 
stokundan da 453 bin ki ilik azalma gerçekle mi tir.  

2013 y l  May s dönemi verilerine bak ld nda önceki y l ayn  döneme göre istihdamda 1 
milyon 309 bin ki ilik bir art  olurken kay tl  istihdamda 1 milyon 157 bin ki ilik art  ya anm t r. Bu 
durum da kay t d  istihdamda 152 bin ki ilik bir art a tekabül etmektedir. Tüm bu ba ar l  
performansa ra men, geli mi  ülkelerdeki tek haneli kay t d l k oranlar  göz önünde 
bulunduruldu unda söz konusu oran hala çok yüksek seviyelerdedir. Bu noktada hem çal anlara, 
hem ülke ekonomisine ciddi zararlar  bulunan kay t d l n al nacak önlemlerle, geli tirilecek 
politikalarla daha da azalt lmas  gerekmektedir. Genel kay t d  rakam ve oranlar nda elde edilen bu 
ba ar l  performans n daha sa l kl  analizi tar m-tar m d  ayr m na göre haz rlanan a a daki tablo ile 
mümkün olmaktad r. 

Tablonun incelenmesinden de görülece i üzere, kay t d  istihdam sorunu daha ziyade tar m 
sektöründedir. Buna göre; 2004 y l nda tar m istihdam ndaki kay t d l k oran  yüzde 89,9 iken, tar m 
d  istihdamda ayn  oran n yüzde 33,8 oldu u görülmektedir. Her iki alanda da genel bir azalma seyri 
izleyen oran 2012 y l  itibariyle tar mda yüzde 83,6, tar m d nda ise yüzde 24,5 olarak 
gerçekle mi tir. Tar mda 6,3, tar m d nda ise 9,3 puanl k azalman n ya and n  gösteren bu 
rakamlara göre, genel kay t d  istihdam oranlar nda ya anan iyile me tar m d  alandan 
kaynaklanm t r.  
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Tablo 13: stihdamda Kay t D l k Tar m içi-Tar m d  (2004-2013) 

Y l 

Tar m stihdam  Tar m D  stihdam 

Toplam 
(000) 

Kay tl  
(000) 

Kay t D  Toplam 
(000) 

Kay tl  
(000) 

Kay t D  

Say  (000) Oran (%) Say  (000) Oran (%) 

2004 5.713 577 5.136 89,9 13.919 9.211 4.708 33,8 

2005 5.154 607 4.547 88,2 14.913 9.794 5.119 34,3 

2006 4.907 600 4.307 87,8 15.516 10.231 5.285 34,1 

2007 4.867 577 4.290 88,1 15.871 10.739 5.132 32,3 

2008 5.016 610 4.406 87,8 16.178 11.364 4.814 29,8 

2009 5.254 744 4.510 85,8 16.023 11.204 4.819 30,1 

2010 5.683 826 4.857 85,5 16.911 11.992 4.919 29,1 

2011 6.143 992 5.151 83,9 17.967 12.979 4.988 27,8 

2012 6.097 999 5.098 83,6 18.724 14.135 4.589 24,5 

2013* 6.283 1.036 5.247 83,5 19.847 15.256 4.592 23,1 

Fark (2013-2004) 570 459 111 -6,4 5.928 6.045 -116 -10,7 

Kaynak: TÜ K *May s dönemi 
 

2013 y l  May s dönemi itibariyle ise kay t d  istihdam oranlar , tar mda yüzde 83,5, tar m 
d nda ise yüzde 23,1 olarak gerçekle mi  olup arada üç kattan daha fazla bir fark bulunmaktad r.  
Yukar daki iki tabloda yer alan genel, tar m ve tar m d  kay t d  istihdam oranlar nda ya anan 
de i im a a daki grafikte görsel olarak görülebilmektedir. Genel ve tar m d  istihdamdaki kay t 
d l n birbirine yak n oranlarda benzer seyir izledi inin net ekilde görüldü ü grafik tar m 
sektöründeki kay t d l k sorununun boyutlar n  çok daha net ortaya koymaktad r. Bu sektördeki en 
belirgin olgulardan biri olan ücretsiz aile i çili inin do al bir sonucu olarak geni  kesimler sosyal 
güvenlikten yoksun ekilde çal maya devam etmektedir. 

Grafik 21: Kay t D  stihdam n Seyri, Genel, Tar m, Tar m D , (% ) (2004-2013) 

 
Kaynak: TÜ K * May s dönemi  

 

Grafik 22’de 2012 y l  itibariyle Türkiye geneli sektörel kay t d  çal ma oranlar  verilmi tir. 
Grafi e göre, sanayi sektöründe kay t d l k oran  yüzde 27,9,  hizmet sektöründe oran ise yüzde 22,7 
olarak gerçekle mi tir. Her iki oran da Türkiye geneli kay t d l k oran n n alt nda bir de eri ifade 
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etmektedir. Her iki sektörün de genel kay t d l k oran n n azalmas nda önemli katk lar yapt  
görülmektedir. lgili k s mda da yorumland  üzere bu iki sektör do as  gere i daha ziyade ücretli ve 
yevmiyeli çal maya uygundur ve bu durum otomatik olarak kay tl  istihdam  beslemektedir. Sanayi ve 
hizmet sektörlerinde kay t d l k oranlar  Türkiye geneli kay t d  oranlar n n alt nda kalmas na kar n 
tar m sektörü için ayn  durum söz konusu de ildir. Tar m sektöründe yüzde 83,6 oran nda kay t d  
çal ma mevcut olmakla birlikte bu oran Türkiye genelindeki kay t d  çal ma oran n n çok üstünde bir 
seyir izlemektedir. 

Grafik 22: Sektörel Kay t D  Çal ma Oran , (% ) (2012) 

  Kaynak: TÜ K  
2013 y l  may s dönemi sonuçlar na göre ise; kay t d  istihdam n yüzde 18,4’ü sanayi 

sektöründe, yüzde 28,2’si ise hizmet sektöründe gerçekle mi tir. Kay t d l kta en fazla oran ise yüzde 
53,3 ile tar m sektöründe gerçekle mi tir. Genel ve sektörel bazdaki kay t d  istihdam analiz ve 
de erlendirmelerinin bir de cinsiyet faktörü eklenerek yap lmas  uygun olacakt r. Bu amaçla tar m-
tar m d  ayr m nda cinsiyete göre kay t d  oranlar na ili kin olarak haz rlanan grafik a a ya 
al nm t r. Buna göre; 2012 y l  itibariyle tüm sektörlerde hem erkeklerde hem kad nlarda kay t d l k 
söz konusudur. Genel oranlar itibariyle erkeklerin yüzde 32,7 ’si ve kad nlar n yüzde 54,2’si kay t d  
çal maktad r. Tar m d  sektörlerde ise erkeklerin yüzde 23,7’si, kad nlar n yüzde 27,1’i kay t d  
çal maktayken, tar m sektöründe kay t d l k çok ciddi oranlara ula m t r. 

Grafik 23: Tar m ve Tar m D  Sektörlerde Kay td  stihdam Oran , (% ), (2012)  

Kaynak: TÜ K 
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Tar m sektöründe çal an erkeklerin yüzde 72,6’s , kad nlar n da yüzde 96’s  kay t d  
çal maktad r. Ücretsiz aile i çili i tar mda çal an yüz kad ndan 97’sinde görülmektedir. Bu ba lamda 
kay t d  istihdamla mücadelede tar m sektöründe çal an kad nlar en önemli hedef grubu 
olu turmaktad r. Yukar daki grafik 23, cinsiyet söz konusu oldu unda tar m d nda çal anlar aras nda 
kay t d l k konusunda ay r c  bir unsur de ilken, tar mda ay r c  bir unsur oldu u görülmektedir. 

Tar m ve tar m d  ayr m  temelinde cinsiyete göre kay t d l k oranlar na 2013 y l  may s 
dönemi sonuçlar n  da eklersek; tar mda çal an erkeklerin yüzde 72,1’i, kad nlar n ise yüzde 95,5’i 
kay t d  istihdamdayken; tar m d nda çal an erkeklerin yüzde  21,7’si, kad nlar n ise yüzde  27,3’ü 
kay t d  istihdamda bulunmaktad r.  

Kay t d l n sektörel düzeyde cinsiyet temelli yorumundan sonra, konuya bir de e itim 
düzeylerine göre bakmak uygun olacakt r. Bu amaçla haz rlanan grafik a a da yer almaktad r. Buna 
göre e itim ile kay t d l k aras nda negatif bir ili ki oldu u grafikte aç kça ortaya konmaktad r. 

Grafi e göre genelde yüzde 39, kad nlarda yüzde  54,1, erkeklerde yüzde  32,7 olan kay t d  
istihdam oran n n okuma yazma bilmeyenlerde yüzde  91,8, lise alt  e itimlilerde yüzde  51,5, lise ve 
dengi meslek okulu mezunlar nda yüzde  20,6, yüksekokul veya fakülte mezunlar nda ise yüzde  6,4 
oldu u görülmektedir. En yüksek kay t d l k okuma yazma bilmeyen kad nlarda yüzde  95,9 ile 
gerçekle mi tir. Yüksekokul veya fakülte mezunu kad nlarda ise kay t d l k yüzde  6,4 olarak 
gerçekle mi tir. E itim ile kay t d l k aras ndaki ters orant  erkeklerde de ortaya ç kmaktad r. Okuma 
yazma bilmeyen erkeklerin kay t d  istihdam oran  yüzde  80,8 iken, yüksekokul veya fakülte mezunu 
erkeklerde kay t d l k oran  yüzde  7,4 olarak gerçekle mektedir.   

Grafik 24: Türkiye Geneli E itim Durumuna Göre Kay t D l k, (%), (2012) 

Kaynak: TÜ K 

2013 y l  may s dönemi verilerine göre ise; genelde yüzde  37,6, kad nlarda yüzde  53,3, 
erkeklerde yüzde  30,7 olan kay t d  istihdam oran n n okuma yazma bilmeyenlerde yüzde  90,8, 
genel lise mezunlar nda yüzde  20,8, yüksekokul veya fakülte mezunlar nda ise yüzde  4,7 oldu u 
görülmektedir. En yüksek kay t d l k okuma yazma bilmeyen kad nlarda yüzde  95,9 iken, yüksekokul 
veya fakülte mezunu kad nlarda ise kay t d l k yüzde  3,7 olarak gerçekle mi tir. Okuma yazma 
bilmeyen erkeklerde ise bu oran yüzde  75,9 olup, yüksekokul veya fakülte mezunlar nda yüzde  
5,3’tür. 
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Grafik 25: Türkiye Geneli teki Duruma Göre Kay t D l k, (% ), (2012) 

Kaynak: TÜ K 
Kay t d  istihdam verilerinin cinsiyet bazl  sektörel analizinden sonra bu k sm  i teki duruma 

göre kay t d  istihdam verileriyle tamamlamak uygun olacakt r. Bu amaçla haz rlanan grafik a a da 
yer almaktad r. Daha öncede vurguland  üzere, 2012 y ll k verilerine göre en yüksek kay t d l k 
yüzde 91,7 ile ücretsiz aile i çili inde ortaya ç kmaktad r. Daha sonra en yüksek kay t d l k yüzde 
54,8 ile i veren veya kendi hesab na çal anlardad r. Söz konusu iki kesimdeki kay t d l k oran  
Türkiye ortalamas n n da üzerinde seyretmektedir. Türkiye ortalamas n n alt nda seyreden tek kesim 
ücretli veya maa l  çal anlard r ve bu kesimde kay t d l k oran  yüzde 22’dir.  

2013 y l  may s dönemi verilerine göre ise; ücretsiz aile i çili inde kay t d l k oran  yüzde 91,6 
olup, kendi hesab na çal anlardaki kay t d l k oran  da yüzde 63,6 ile ikinci s ray  izlemektedir. 
Ücretli veya maa l  çal anlardaki kay t d l k oran  ise yüzde 20,3 olmakla birlikte kay t d l n en 
dü ük oldu u kesim i verenlerde olup, bu oran yüzde 16,6’d r. 

1.2.9. Genç gücü Göstergeleri 
  

Türkiye i gücü piyasas  e ilimlerine bak ld nda 2004 y l ndan 2013 y l  May s ay na kadar 
geçen sürede nüfus ve temel i gücü rakamlar nda genel i gücü göstergelerindeki gibi sürekli bir art  
yerine düzenli olmayan bir seyir gözlemlenmektedir. Ancak 2008 y l na kadar olan süreçte biraz daha 
istikrarl  bir durum söz konusuyken ekonomik krizin ilk etkilerinin hissedildi i 2009 y l nda genel 
anlamda bütün i gücü göstergelerinde olumsuz bir dü ü  ya anm t r. 

stihdam oran nda yüzde 30,3’ten yüzde 28,9’a kadar bir gerileme ya an rken, i sizlik oran  
yüzde 20,5’ten yüzde 25,3’e yükselmi tir. Ancak 2009 y l ndan sonraki dönemde ekonominin 
toparlanmas na paralel ekilde genç i gücü göstergelerinde de olumlu bir seyir izlenmekte ve 
istihdam oran nda 2010 y l nda yüzde 28,9’dan yüzde 30,0’a kadar bir art  ya anm t r. stihdam 
oran ndaki iyile meyle beraber i sizlik oran nda da yüzde 25,3’ten yüzde 21,7’ye kadar belirgin bir 
dü ü  ya anarak i gücü piyasas nda olumlu bir hava hissedilmi tir. 2011 y l nda ise bu olumlu 
geli meler daha çok hissedilerek hem genel i sizlik hem de tar m d  i sizlik oranlar , 2004 y l ndan bu 
döneme kadar görülmeyen rakamlara gerilemi tir. Genel i sizlik oran  yüzde 18,4 ve tar m d  i sizlik 
oran  ise yüzde 22,1 olarak gerçekle mi tir. 2011 y l  istihdam oranlar na bak ld nda ise i sizlik 
oran ndaki gibi bir geli meyi görmekteyiz. 2011 y l  istihdam oran  yüzde 32,1’e yükselerek 2004 
y l ndan beri hiç kaydedilmeyen rakamlara ula m t r.   
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Tablo 14: Türkiye gücü Piyasas nda Temel Göstergeler (2004-2013)    

Y llar 
15-24 Ya lar  

Aras ndaki 
Nüfus 

gücü stihdam  siz 
gücüne 

Kat lma 
Oran  (% ) 

sizlik 
Oran  
(% ) 

Tar m d  
sizlik 

Oran ( % ) 

stihdam 
Oran  (% ) 

gücüne 
Dahil 

Olmayan 
Nüfus 

2004  11 840  4 474  3 554   919 37,8 20,6 26,6 30,0  7 366 

2005  11 757  4 436  3 554   881 37,7 19,9 24,2 30,2  7 321 

2006  11 670  4 365  3 533   832 37,4 19,1 22,5 30,3  7 305 

2007  11 583  4 364  3 493   871 37,7 20,0 23,3 30,2  7 218 

2008  11 490  4 381  3 484   897 38,1 20,5 24,2 30,3  7 109 

2009  11 513  4 454  3 328 1.126 38,7 25,3 29,8 28,9  7 059 

2010  11 548  4 426  3 465   961 38,3 21,7 25,9 30,0  7 122 

2011  11 534  4 529  3 697   832 39,3 18,4 22,1 32,1  7 005 

2012  11 574  4 422  3 647   775 38,2 17,5 20,9 31,5  7 152 

2013* 11 557 4 611 3 848 763 39,9 16,6 19,5 33,3 6 946 

Kaynak: TÜ K * May s dönemi  

 
Y ll k veri olarak son yay nlanan veri olan 2012 y l  verilerine göre ise Türkiye genelinde 2012 

itibariyle 5 milyon 845 bini kad n, 5 milyon 730 bini erkek olmak üzere toplam 11 milyon 574 bin genç 
nüfus bulunmaktad r. TÜ K tan mlamalar na göre genç nüfus 15-24 ya lar  aras ndaki nüfusu 
belirtmektedir. Genç erkeklerin istihdam oran  yüzde 42,5; genç kad nlar n istihdam oran  ise yüzde 
20,7’dir. Genel olarak genç nüfustaki istihdam oran  ise yüzde 31,5’tir. Türkiye genelinde 2012 
itibariyle genç nüfustaki i sizlik oran  ise yüzde 17,5’tir. Bu oran erkeklerde yüzde 16,3 kad nlarda ise 
yüzde 19,9’dur. Genç nüfusta yüzde 20,9 olarak gerçekle en tar m d  i sizlik oran n n, genç 
erkeklerde yüzde 18,5; genç kad nlarda ise yüzde 26,1 olarak gerçekle ti i görülmü tür. 

2012 y l  genç i gücü göstergelerinde bir önceki y la göre i gücü say s ndaki dü ü ü aç klayan 
hem istihdam hem de i sizlik rakamlar ndaki de i imlere dönecek olursak; bir önceki y la göre 
i gücüne kat lma oran nda yüzde 1,1 ve istihdam oran nda yüzde 0,6 kadar dü ü  ya anmakla birlikte, 
i sizlik oranlar nda da  yüzde 0,9’luk bir dü ü  devam etmi tir. 

2013 y l  May s dönemi sonuçlar n  bir önceki y l n ayn  dönemine göre kar la t rd m zda ise 
227 bin ki i i gücüne dahil olurken, 159 bin ki i istihdama kat larak istihdam edilenlerin say s  3 
milyon 848 bin ki iye ula m t r. gücü art na paralel olarak i siz stokunda da istihdam edilenlerden 
geriye kalan 68 bin ki ilik bir art  gözlenmektedir. Bununla beraber i gücüne kat l m oran  yüzde 
37,9’dan yüzde 39,9’a, istihdam oran  da yüzde 31,9’dan yüzde 33,3 oran na yükselmi tir. sizlik 
oran n n ise yüzde 15,9’dan yüzde 16,6’ya yükselmesiyle beraber, tar m d  i sizlik oran  da yüzde 
19,0’dan yüzde 19,5’e yükselmi tir. 

Yukar daki grafikte gençlerin çal t klar  sektörler itibariyle istihdam oranlar  yer almaktad r. 
Gençler en fazla hizmet sektöründe istihdam edilmektedirler. Genç nüfusun yüzde 46,8’i, genç 
erkeklerin yüzde 46,2’si, genç kad nlar n ise yüzde 48’i hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. 
Hizmet sektöründen sonra genç nüfusun en yo un çal t  sektör yüzde 31,9 ile sanayi sektörüdür. 
Genç erkeklerde ise yüzde 37,1 ile genç nüfusa paralel olarak sanayi sektörü hizmet sektöründen 
sonra ikinci en çok çal lan sektördür. Genç kad nlarda ise yüzde 30,5 ile tar m sektörü en çok 
çal lan ikinci sektördür. Genç kad nlar n yüzde 21,5’i sanayi sektöründe çal makta iken, genç 
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erkeklerin ise yüzde 16,8’i tar m sektöründe istihdam edilmektedir. Genç nüfusun en az istihdam 
edildi i sektör ise yüzde 21,3 ile tar m sektörü olmu tur.  

Grafik 26: Türkiye Geneli Gençlerin Çal t klar  Sektörler(%) (2012) 

Kaynak: TÜ K 

2013 y l  may s dönemi verilerine bak ld nda ise; genç nüfusun yüzde 47,8’i, genç erkeklerin 
yüzde 46,7’si, genç kad nlar n ise yüzde 50’si hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Hizmet 
sektöründen sonra genç nüfusun en yo un çal t  sektör yüzde 31,9 ile sanayi sektörüdür. Sanayi 
sektöründe istihdam edilen erkeklerin oran  yüzde 37,9 iken genç kad nlarda bu oran yüzde 20,2’dir. 
Tar m sektöründe istihdam edilen genç nüfus ise yüzde 20,2 oran ndad r ve bu sektördeki kad nlar n 
oran  yüzde 29,7 olup erkeklerin oran  ise yüzde 15,2’dir. Bu oranlar üzerinden bir de erlendirme 
yaparsak; genç nüfus içinde erkekler sadece sanayi sektöründe genç kad nlar kar s nda yüksek bir 
orana sahiptir. Genç kad nlar içinde ise erkeklere göre daha fazla oranda tar m ve hizmetler 
sektöründe istihdam sa lanm t r. 

Genç nüfusun sektörler itibariyle istihdam oranlar n  belirttikten sonra konuya e itim 
durumlar na göre kay t d l k ba lam nda analiz edilmesi gerekmektedir. 2012 y ll k verilere göre genç 
nüfusun genel olarak kay t d  istihdam oranlar n  belirtmek gerekirse; bu oran yüzde 50,8’dir. Bu 
oranlar erkeklerde yüzde 51,3 ve kad nlarda yüzde 50 olarak gerçekle mi tir. 

Genç nüfustaki kay t d  çal ma oranlar  da e itim durumlar na göre irdelendi inde kay t d  
çal anlar n yüzde 2,2’si okuma yazma bilmeyenlerde, bunun yüzde 4,4’ü kad n nüfusta gerçekle ti i 
görülmektedir. Genç erkeklerin oran  ise yüzde 1,2’dir. Lise mezunu genç kad nlarda yüzde 8 ve genç 
erkeklerde yüzde 9,7’dir. Yüksekokul veya fakülte mezunlar nda bu durum genç kad nlarda ve 
erkeklerde yüzde 3,6 olarak gerçekle mi tir. 

2013 y l  may s dönemi verilerine göre ise; kay t d  çal anlar n yüzde 2,5’i okuma yazma 
bilmeyenlerde, bunun yüzde 5,5’i genç kad n nüfusta gerçekle mi tir. Genel lise mezunlar nda ise 
genç kad nlarda yüzde 8,2,  genç erkeklerde yüzde 8,9 olan kay t d  istihdam oranlar , yüksekokul 
veya fakülte mezunlar nda da genç kad nlarda yüzde 3,1, genç erkeklerde yüzde 2,6’d r. 
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1.2.10. Bölgesel gücü Göstergeleri 

 gücü piyasas n n Türkiye genelinde verilerini inceledikten sonra konuya bölgesel düzeyde 
bakmak da önem arz etmektedir. 2012 y ll k verilerine göre bölgesel düzeyde i gücü piyasas n n genel 
görünümü incelendi inde i gücüne kat lma oranlar , istihdam oranlar  ve i sizlik oranlar  ba lam nda 
ilginç sonuçlar ortaya ç km t r. Bu veriler incelendi inde bölgeler aras  farkl l kla ve bu bölgelerin 
i gücü piyasas  verileri arac l yla sosyo-ekonomik ko ullar  ortaya ç kmaktad r. 

Bölgesel düzeyde i gücü piyasas n n genel durumuna bakt m zda; 2012 verilerine göre 15 ve 
yukar  ya taki nüfusun en çok oldu u bölge stanbul bölgesidir. Bu bölgeyi ise s ras yla Ankara ve zmir 
bölgeleri takip etmektedir. stanbul bölgesinde 9 milyon 914 bin ki i, Ankara bölgesinde 3 milyon 646 
bin ve zmir bölgesinde ise 3 milyon 142 bin ki i 15 ve yukar  nüfusu olu turmaktayken,  bu nüfusa 
paralel olarak i gücü say lar nda da ayn  do rultuda bir s ralama söz konusudur. stanbul bölgesinde 5 
milyon 63 bin ki i i gücünü olu turmaktayken bu say  Ankara bölgesinde 1 milyon 770 bin, zmir 
bölgesinde ise 1 milyon 671 bin ki idir. Kapsam nda birden fazla il bulunan bölgelerde ise en fazla 
i gücü 1 milyon 404 bin ki i ile TR41 (Bursa,  Eski ehir, Bilecik) bölgesidir. 

15 ve yukar  nüfusun en az oldu u bölge ise TR82 (Kastamonu, Çank r , Sinop) bölgesinde 
olup, bu say  594 bin ki idir ve bu bölgeyi 675 bin ki iyle TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesi 
takip etmektedir. Yine bu say lar  takiben i gücünün da l m na bakt m zda en az i gücü 324 bin ki i 
ile TR82 bölgesindedir. gücü say s n n ikinci en az oldu u bölge 327 bin ile çok az bir farkla yüksek 
olan TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesidir. Bölge düzeyinde istihdam edilenler 
de erlendirildi inde ise;  stanbul bölgesinde 4 milyon 493 bin ki i, Ankara bölgesinde 1 milyon 602 
bin ki i ve zmir bölgesinde 1 milyon 424 bin ki i istihdam edilmekte olup bu s ralama yine i gücü 
say s ndaki s ralamayla paralel gitmektedir. Üç büyük ilin ayr  bir grup olu turdu u bölgelerden sonra 
en fazla istihdam  bar nd ran dördüncü bölge TR41 (Bursa,  Eski ehir, Bilecik) bölgesi olup, bu bölgede 
istihdam edilenlerin say s  1 milyon 301 bin ki idir.  

Üç büyük ilin olu turdu u bölgeler içinde i gücü ve istihdam edilenlerin say lar  baz nda 
s ralamada üçüncü s rada yer alan zmir bölgesi, i gücüne kat lma oranlar  bak m ndan dikkati 
çekmektedir. zmir bölgesinde i gücüne kat lma oranlar  di er iki bölge olan stanbul ve Ankara 
bölgesine göre daha yüksektir. gücüne kat lma oran  stanbul bölgesinde yüzde 51,1, Ankara 
bölgesinde yüzde 48,6 iken zmir bölgesinde yüzde 53,2’dir. Bununla birlikte i gücüne kat lma oranlar  
ba lam nda en yüksek orana sahip olan bölge yüzde 58,1 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bart n) 
bölgesidir.  Bu bölgeyi ise yüzde 56,9 ile TR61 (Antalya, Isparta, burdur) bölgesi takip etmektedir. 

gücüne kat lma oranlar n n fazla oldu u bölgelerin i sizlik oranlar  inceledi inde bu oranlar n dü ük 
olmas  dikkat çeken bir husustur. gücüne kat lma oran n n en yüksek oldu u bölge olan TR81 
(Zonguldak, Karabük, Bart n) bölgesinde i sizlik oran  yüzde 7,3, ikinci en yüksek orana sahip bölge 
olan TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde i sizlik oran  yüzde 8,2 ve üçüncü s radaki TR32 
(Ayd n, Denizli, Mu la) bölgesinde i sizlik oran  ise yüzde 7,7’dir. gücüne kat lma oranlar nda en 
dü ük orana sahip olan TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) bölgesinde bu oran yüzde 28,8 olup, say sal 
olarak da i gücüne dahil olmayan nüfusun fazlal  dikkat çekmektedir. Bu bölgede 1 milyon 511 bin 
ki i i gücüne dahil de ilken bu say n n da büyük bir ço unlu u ev i leriyle me gul olan kad n nüfustan 
olu maktad r.  
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Tablo 15: Bölgesel Düzeyde gücü Piyasas n n Görünümü 

 

15 + 
nüfus 
(000) 

gücü 
(000) 

stihdam 
(000) 

siz 
(000) 

gücüne 
kat lma 
oran  

(yüzde  ) 

sizlik 
oran  

(yüzde  ) 

stihdam 
oran  

(yüzde  ) 

gücüne 
dahil 

olmayan 
nüfus 
(000) 

TR – Toplam* 54.724 27.339 24.821 2.518 50,0 9,2 45,4 27.385 

TR10 ( stanbul) 9.914 5.063 4.493 570 51,1 11,3 45,3 4.851 

TR21 (Tekirda , Edirne, K rklareli) 1.300 713 660 53 54,8 7,4 50,8 587 

TR22 (Bal kesir, Çanakkale) 1.312 620 587 33 47,3 5,4 44,7 692 

TR31 ( zmir) 3.142 1.671 1.424 247 53,2 14,8 45,3 1.471 

TR32 (Ayd n, Denizli, Mu la) 2.276 1.286 1.187 99 56,5 7,7 52,2 990 

TR33 (Manisa,Afyon,Kütahya, U ak) 2.136 1.170 1.119 51 54,8 4,4 52,4 966 

TR41 (Bursa, Eski ehir, Bilecik) 2.866 1.404 1.301 103 49,0 7,4 45,4 1.462 

TR42 (Kocaeli,Sakarya Düzce,Bolu, 
Yalova)

2.607 1.399 1.253 146 53,7 10,5 48,1 1.208 

TR51 (Ankara) 3.646 1.770 1.602 168 48,6 9,5 43,9 1.876 

TR52 (Konya, Karaman) 1.613 789 741 48 48,9 6,1 45,9 824 

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 2.059 1.171 1.074 96 56,9 8,2 52,2 888 

TR62 (Adana, Mersin) 2.700 1.350 1.208 143 50,0 10,6 44,7 1.349 

TR63 (Hatay, Kahramanmara , 
Osmaniye)

2.130 1.030 922 107 48,3 10,4 43,3 1.101 

TR71 (K r kkale,Aksaray, 
Ni de,Nev ehir, K r ehir )

1.111 515 480 35 46,4 6,8 43,2 596 

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 1.657 852 782 69 51,4 8,2 47,2 805 

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bart n) 808 470 435 34 58,1 7,3 53,9 339 

TR82 (Kastamonu, Çank r , Sinop) 594 324 306 18 54,5 5,6 51,5 270 

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2.014 982 925 56 48,7 5,7 45,9 1.032 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
Artvin, Gümü hane)

1.982 1.100 1.031 69 55,5 6,3 52,0 883 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 675 327 306 21 48,4 6,3 45,4 348 

TRA2 (A r , Kars, I d r, Ardahan) 716 393 364 29 55,0 7,4 50,9 322 

TRB1 (Malatya, Elaz , Bingöl, Tunceli) 1.221 610 558 52 50,0 8,5 45,7 611 

TRB2 (Van, Mu , Bitlis, Hakkari) 1.248 572 521 51 45,8 8,9 41,8 676 

TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, Kilis) 1.638 715 631 84 43,6 11,8 38,5 923 

TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) 2.121 610 569 42 28,8 6,9 26,8 1.511 

TRC3 (Mardin, Batman, rnak, Siirt) 1.235 432 340 92 35,0 21,3 27,5 803 

Kaynak: TÜ K * Bölgesel gücü Göstergelerinin cinsiyetlere göre görünümü için EK 4’e bak n z.  
 

TR81 (Zonguldak Karabük, Bart n) bölgesi i gücüne kat lma oranlar n n yan nda istihdam 
oranlar  ba lam nda da ilk s rada yer almaktad r. Bu bölgede istihdam oran  yüzde 53,9 olup bunu 
yüzde 52,4 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, U ak) bölgesi, yüzde 52,2 ile TR32 (Ayd n, Denizli, 
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Mu la) bölgesi ve yüzde  52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane) bölgesi takip 
etmektedir. En büyük üç ilin olu turdu u stanbul, Ankara, zmir bölgeleri ise Türkiye ortalamas  olan 
yüzde 45,4 oran n n alt nda kalm t r. En fazla istihdam  bar nd ran dördüncü bölge olan TR41 (Bursa, 
Eski ehir, Bilecik) bölgesinde ise istihdam oran  Türkiye ortalamas na e it olup, yüzde  45,4’tür. 
stihdam oranlar n n en fazla oldu u ilk üç bölge incelendi inde istihdam n sektörel da l m  

ba lam nda tar m sektörünün hala önemli bir yerinin oldu u görülmektedir. Bununla birlikte tar m 
sektörü içinde de ücretsiz aile i çilerinin çok önemli bir pay  bulunmaktad r. Bu durumda tar m 
sektörü içindeki ücretsiz aile i çileri söz konusu bölgelerdeki istihdam oranlar  içinde önemli bir paya 
sahiptir. 

gücüne dahil olmayan nüfusun fazlal  nedeniyle i gücüne kat lma oranlar  ve istihdamda, 
en dü ük orana sahip bölge konumundaki TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) bölgesinde, istihdam oran  
yüzde 26,8’dir. stihdam oranlar nda en dü ük ikinci bölge ise, yüzde 27,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, 

rnak, Siirt) bölgesidir. Ayr ca TRC3 bölgesi i sizlik oranlar yla dikkat çekmektedir. Bu bölgede i sizlik 
oran  yüzde 21,3 olup, en yüksek i sizlik oran na sahip bölge olma özelli ini ta maktad r. En dü ük 
i sizlik oran  ise, yüzde 4,4 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, U ak) bölgesinde görülmektedir. Bu 
bölgede istihdam edilenlerin yüzde 46’s  tar m sektöründe bulunmakta olup bölgedeki tar m 
sektörünün di er sektörlere nazaran a rl  dikkat çekmektedir. Tar m sektörünün sanayi ve hizmet 
sektörüne nazaran bu ekilde a rl n n söz konusu oldu u sekiz bölge var olmakla birlikte, içlerinde 
tar m istihdam n n en fazla oldu u bölge TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane) 
bölgesidir ve bu bölgede istihdam edilenlerin tar m sektörü içindeki oran , yüzde 55,2’dir. Dü ük 
i sizlik oranlar nda ikinci s rada yer alan bölge TR22 (Bal kesir, Çanakkale) bölgesi olup, oran  ise yüzde 
5,4; en dü ük i sizlik oranlar nda üçüncü s rada yer alan TR82 ( Kastamonu, Çank r , Sinop) bölgesinde 
ise yüzde 5,6 oran nda i sizlik mevcuttur. 
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1.2.11. yeri Kay tlar  

Türkiye i gücü piyasas nda i yeri kay tlar  i gücü piyasas n n temel e ilimleri ve yap s na ili kin 
önemli veriler sunmaktad r. Farkl  kamu kurumlar n n veri tabanlar nda, farkl  amaçlarla derlendi i 
için k yaslama imkân  sunmayan veriler yine de önemli ipuçlar  içermektedir. yeri istatistik 
kay tlar ndan sorumlu kurulu  olarak TÜ K’in d nda KUR, SGK, KOSGEB, TOBB gibi kurum ve 
kurulu lar i yeri kay tlar n  kurumsal amaçlar  için kay t alt na almaktad r. Kurumsal amaç farkl l klar , 
tutulan kay tlar n kapsam n  de i tirse de son y llardaki olumlu bir geli me bu kay tlar n, ortak 
s n flama dillerini (NACE) esas almaya ba lam  olmas d r. yeri kay tlar n n güncel sektörel görünümü 
i gücü piyasas n n dinamikleri ve potansiyellerine ili kin çok temel de erlendirmeler yapma imkân  
sunmaktad r. yerlerinin sektörel ortalama büyüklü ü veya illerin ortalama i yeri büyüklü ü i gücü 
piyasas n n kurumsal yap s n  göstermektedir. Özellikle kay tl  istihdam n ortalama büyüklü ü yüksek 
olan i yerlerinde oldu u, istihdam n ve do al olarak yeni i gücü talebinin yani aç k i lerin 
ço unlu unun bu i yerlerinde oldu u göz önünde bulundurulmal d r.  

Sigortal  çal anlar n yüzde 70’i, 10+ istihdaml  i yerlerinde çal yorken, i yerlerinin sadece 
yüzde 14’ü 10+ istihdaml d r. SGK’ya kay tl  4/a kapsam ndaki i yeri say lar n n faaliyet kollar na ve 
i yeri büyüklü üne göre da l m  tablo 17’de ayr nt l  bir ekilde aç klanm t r. 

SGK taraf ndan olu turulan; i yeri say lar n n faaliyet kollar na ve i yeri büyüklüklerine göre 
da l m  tablosuna bak ld nda, May s 2013 tarihinde 1 milyon 580 bin 178 i yerinin faal oldu u 
görülmektedir. ‘’1’’ ki i çal t ran i yerleri toplam i yerlerinin yüzde 35,2’sini olu turmaktad r. Bunu 
yüzde 27,3 ile 2-3 ki i ve 15,7 ile de 4-6 ki i çal t ran i yerleri olu turmaktad r. yeri say s  ile i yeri 
büyüklü ü aras nda ters bir orant  vard r. yerinde çal t r lan sigortal  Say s  1.000+ olan i yeri say s  
279’dur. 1-9 ki i çal t r lan i yeri say s  (1.352.495), toplam i yerlerinin yüzde 85,6’s n , 10-49 ki i 
çal t ran i yeri say s  (196.218) 12,4’ünü ve 50+ i yeri say s  (31.465) ise yüzde 2’sini olu turmaktad r. 
50+ ki i çal t ran i yeri say s  en fazla Bina n aat  (2.675), Tekstil Ürünleri malat  (1.625) ve Giyim 
E yalar  malat  (1.513) faaliyetindedir. 

yeri say s n n en fazla oldu u faaliyet Perakende Ticaret’tir ve bu faaliyet alan nda 273 bin 
264 i yeri bulunmaktad r. Bu say  toplam i yerlerinin yüzde 17,3’üne kar l k gelmektedir. Bu faaliyeti 
122 bin 419 (yüzde 7,7) i yeri ile Kara Ta mac l  ve Boru Hatt  Ta mac l  ve 118 bin 480 (yüzde 
7,5) ile Bina n aat  takip etmektedir. En fazla i yeri Perakende Ticaret faaliyetinde olmas na ra men 
1000+ i yeri say s  yaln zca 2’dir. 1000+ ki i çal t ran i yeri say s  38 i yeri ile en fazla Bina n aat  
faaliyetinde bulunmakta iken bunu 19’ar i yeri ile Tekstil Ürünleri malat  ile Motorlu Kara Ta t  ve 
Römork malat  faaliyetleri izlemektedir. 1000+ ki i çal t ran i yerlerinin 86’s  stanbul’da, 26’s  
Ankara’da, 21’i Bursa’da ve 16’s  da Kocaeli ilindedir (yüzde 53). Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 
göre 2012 May s ay nda ‘’4/a’’ kapsam nda çal an ki i say s  11 milyon 820 bin 778 iken, 2013 May s 
ay  verilerin göre bu say  12 milyon 354 bin 71 ki idir. Çal an say s  yüzde 4,5 artm t r.  
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TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

 
 

L 
KO

DU LLER 1 Ki i 2-3 Ki i 4-6 Ki i 7-9 Ki i 10-19 Ki i 20-29 Ki i 30-49 Ki i 50-99 Ki i 100-249 
Ki i

250-499 
Ki i

500-749 
Ki i

750-999 
Ki i

1000+ 
Ki i Toplam

1 ADANA     13.815 10.170 5.501 2.363 2.457 907 816 386 192 49 14 10 5 36.685
2 ADIYAMAN  2.215 1.220 645 292 532 135 129 57 45 5 3 0 0 5.278
3 AFYONKARAH SAR   4.113 2.949 1.577 710 971 277 237 130 68 10 0 1 0 11.043
4 A RI      639 509 301 161 267 78 70 43 18 5 0 2 0 2.093
5 AMASYA    1.874 1.426 752 349 458 122 93 51 31 4 1 0 0 5.161
6 ANKARA    42.499 32.391 20.051 10.232 9.862 3.408 2.723 1.327 764 192 49 20 26 123.544
7 ANTALYA   22.845 17.512 9.877 4.384 4.328 1.302 1.162 674 503 224 36 16 7 62.870
8 ARTV N    1.351 834 375 180 265 76 56 42 15 2 1 0 2 3.199
9 AYDIN     10.078 6.611 3.352 1.336 1.328 436 307 163 117 11 2 4 1 23.746
10 BALIKES R 9.434 7.242 4.073 1.607 1.469 552 367 191 80 22 3 0 1 25.041
11 B LEC K   1.671 1.102 588 227 256 88 88 50 35 18 6 2 1 4.132
12 B NGÖL    361 344 237 163 262 71 50 38 14 4 2 0 0 1.546
13 B TL S    871 556 287 165 226 85 62 46 20 1 1 0 0 2.320
14 BOLU      2.268 1.786 1.079 458 483 155 111 67 38 12 3 2 2 6.464
15 BURDUR    2.057 1.500 774 322 356 123 101 69 29 1 0 0 0 5.332
16 BURSA     21.162 17.735 10.533 4.890 4.901 1.881 1.514 825 509 144 32 12 21 64.159
17 ÇANAKKALE 4.710 3.608 1.902 775 620 189 146 64 37 8 0 1 3 12.063
18 ÇANKIRI   1.006 703 410 179 219 59 71 38 14 8 1 1 0 2.709
19 ÇORUM     2.905 2.128 1.132 492 652 198 139 79 42 9 2 1 0 7.779
20 DEN ZL    8.240 6.201 3.387 1.571 1.631 579 497 263 168 38 5 2 2 22.584
21 D YARBAKIR 4.448 2.422 1.366 776 1.300 451 428 214 111 23 1 1 1 11.542
22 ED RNE    3.510 2.438 1.299 581 515 168 119 61 28 9 2 1 1 8.732
23 ELAZI     2.232 1.491 815 382 794 257 174 80 41 11 4 3 1 6.285
24 ERZ NCAN  1.042 821 473 223 365 89 82 43 21 6 2 0 2 3.169
25 ERZURUM   3.061 1.987 1.128 551 948 269 220 134 48 17 2 1 1 8.367
26 ESK EH R 6.882 4.860 2.685 1.216 1.298 399 310 178 119 45 8 6 10 18.016
27 GAZ ANTEP 11.429 7.577 3.990 1.911 1.816 694 632 346 264 84 19 5 7 28.774
28 G RESUN   2.718 1.948 1.053 446 677 170 120 49 30 8 1 0 0 7.220
29 GÜMÜ HANE 759 521 306 128 133 39 40 18 10 5 1 0 0 1.960
30 HAKKAR    280 257 183 82 132 27 35 23 21 1 0 0 0 1.041
31 HATAY     6.861 5.534 3.123 1.381 1.342 454 349 168 90 27 4 1 3 19.337
32 ISPARTA   2.894 2.267 1.233 543 444 132 133 69 38 7 5 1 0 7.766
33 MERS N    12.220 8.604 4.644 2.048 2.184 750 566 278 182 31 7 0 2 31.516
34 STANBUL  147.033 131.081 79.048 37.003 35.575 12.488 10.375 4.954 2.772 736 188 60 86 461.399
35 ZM R     40.564 31.075 17.268 7.572 7.486 2.514 2.132 1.219 626 173 30 12 11 110.682
36 KARS      863 591 350 175 223 75 49 35 27 8 0 0 0 2.396
37 KASTAMONU 2.544 1.639 849 367 457 143 119 59 35 9 0 0 0 6.221
38 KAYSER    10.646 6.528 3.822 1.690 1.822 652 555 303 169 36 16 4 5 26.248
39 KIRKLAREL 2.754 2.104 1.067 428 451 149 114 59 42 16 7 2 3 7.196
40 KIR EH R  1.280 849 489 201 308 86 61 39 16 4 0 0 1 3.334
41 KOCAEL    11.954 10.007 6.175 2.960 3.235 1.173 1.097 600 398 105 38 11 16 37.769
42 KONYA     14.937 10.559 5.871 2.640 2.679 895 771 411 180 50 11 4 4 39.012
43 KÜTAHYA   3.772 2.660 1.454 560 791 237 193 125 74 16 4 3 1 9.890
44 MALATYA   3.919 2.465 1.235 555 1.023 264 271 126 72 21 5 2 2 9.960
45 MAN SA    9.583 6.884 3.661 1.566 1.474 510 400 244 178 49 13 5 11 24.578
46 K.MARA    4.996 2.758 1.512 702 1.198 353 285 196 112 45 13 2 3 12.175
47 MARD N    1.087 755 576 343 831 324 195 70 33 5 0 0 1 4.220
48 MU LA     12.243 9.180 4.778 1.966 1.858 572 442 273 165 39 5 0 2 31.523
49 MU        570 361 259 145 237 83 51 45 18 3 2 0 0 1.774
50 NEV EH R  2.012 1.424 708 340 523 154 127 65 32 2 0 0 0 5.387
51 N DE     2.131 1.153 565 258 435 129 103 44 36 5 1 0 0 4.860
52 ORDU      4.234 2.874 1.454 605 845 235 184 82 43 17 1 1 0 10.575
53 R ZE      2.161 1.434 788 353 534 174 111 61 58 11 1 0 0 5.686
54 SAKARYA   6.746 5.255 2.952 1.270 1.244 509 375 198 119 33 4 5 6 18.716
55 SAMSUN    7.291 6.185 3.632 1.713 1.441 495 393 199 98 25 4 1 0 21.477
56 S RT     551 429 268 132 259 80 44 45 17 4 1 1 0 1.831
57 S NOP     1.347 982 565 208 253 67 52 42 14 4 1 1 0 3.536
58 SIVAS     2.878 2.022 1.167 539 794 261 189 78 60 15 2 1 0 8.006
59 TEK RDA   6.910 5.465 3.127 1.413 1.351 495 509 274 275 79 19 6 9 19.932
60 TOKAT     2.604 1.928 1.018 463 657 142 111 84 47 4 0 0 0 7.058
61 TRABZON   5.574 4.070 2.175 944 1.578 431 335 139 61 18 2 0 0 15.327
62 TUNCEL    384 253 150 78 115 58 26 17 1 2 0 0 0 1.084
63 URFA      3.079 2.269 1.408 752 1.319 323 308 149 95 26 6 4 4 9.742
64 U AK      3.044 1.976 1.052 456 583 184 161 71 50 10 3 0 0 7.590
65 VAN       1.902 1.374 800 444 765 215 205 101 67 19 2 2 1 5.897
66 YOZGAT    1.950 1.333 706 304 439 120 78 67 23 4 1 0 0 5.025
67 ZONGULDAK 4.028 2.781 1.610 697 634 213 165 93 60 14 3 0 1 10.299
68 AKSARAY   2.078 1.407 749 363 513 171 111 34 24 3 1 2 1 5.457
69 BAYBURT   371 279 159 79 75 25 24 13 3 1 1 0 0 1.030
70 KARAMAN   1.262 947 498 242 342 109 70 52 27 3 0 1 6 3.559
72 KIRIKKALE 1.474 1.142 653 266 285 89 84 40 23 2 1 2 0 4.061
72 BATMAN    806 612 454 291 544 146 128 77 28 8 1 0 0 3.095
73 IRNAK    317 308 244 151 339 121 139 45 22 5 1 0 0 1.692
74 BARTIN    1.515 911 471 182 289 62 63 31 26 4 4 0 0 3.558
75 ARDAHAN   361 279 151 88 89 33 22 16 5 3 0 0 0 1.047
76 I DIR     520 369 213 121 152 52 42 31 5 1 1 0 0 1.507
77 YALOVA    2.172 1.581 840 389 367 107 94 59 27 6 2 2 2 5.648
78 KARABÜK   1.839 1.304 622 271 327 127 79 49 26 5 0 1 2 4.652
79 K L S     472 293 191 93 152 27 35 22 8 2 0 0 0 1.295
80 OSMAN YE  1.959 1.375 762 381 595 182 132 77 38 15 1 1 0 5.518
81 DÜZCE     1.952 1.616 969 447 636 204 171 89 75 14 3 3 2 6.181

557.119 432.380 248.666 114.330 121.613 40.878 33.727 17.466 10.152 2.720 616 232 279 1.580.178TOPLAM

4/a KAPSAMINDAK  YER  SAYILARI  BÜYÜKLÜKLER N N LLERE GÖRE DA ILIMI
Tablo 16: SGK’ya Kay tl  yerleri (2013-May s) 
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1 Ki i 2-3 Ki i 4-6 Ki i 7-9 Ki i 10-19 Ki i 20-29 Ki i 30-49 Ki i 50-99 Ki i 100-249 
Ki i

250-499 
Ki i

500-749 
Ki i

750-999 
Ki i 1000+ Ki i

01 B TK SEL VE HAYVANSAL ÜRET M        5.027 8.942 9.518 6.963 15.088 8.760 11.571 11.135 12.091 2.576 1.250 0 1.909 94.830
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK           620 1.132 1.728 1.209 2.946 2.345 3.933 7.213 9.106 1.922 0 0 0 32.154
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER  YET .    340 831 952 897 1.673 723 967 944 1.002 0 0 0 0 8.329
05 KÖMÜR VE L NY T ÇIKARTILMASI        102 266 378 443 1.547 1.026 2.440 4.597 7.900 5.796 2.849 1.662 16.917 45.923
06 HAM PETROL VE DO ALGAZ ÇIKARIMI     1 0 41 30 142 102 74 325 230 0 523 0 0 1.468
07 METAL CEVHER  MADENC L            178 444 625 728 1.640 1.435 3.047 3.612 6.057 3.992 2.377 759 0 24.894
08 D ER MADENC L K VE TA  OCAKÇILI I  827 1.842 3.249 4.062 14.436 9.106 12.121 8.675 6.617 1.087 0 0 1.001 63.023
09 MADENC L  DESTEKLEY C  H ZMET     79 188 324 335 964 757 863 599 774 712 601 0 0 6.196
10 GIDA ÜRÜNLER  MALATI               10.068 27.438 39.490 33.983 50.466 26.158 34.425 30.636 57.596 34.275 15.438 10.725 25.044 395.742
11 ÇECEK MALATI                      92 295 435 443 1.337 859 2.624 2.437 4.185 1.286 0 0 0 13.993
12 TÜTÜN ÜRÜNLER  MALATI              6 20 40 39 60 104 159 142 904 717 552 810 0 3.553
13 TEKST L ÜRÜNLER  MALATI            3.621 10.191 14.779 13.875 28.291 23.884 42.084 47.349 100.409 73.066 41.299 12.777 26.481 438.106
14 G Y M E YALARI MALATI              7.043 20.613 31.485 29.558 48.740 39.384 65.341 56.663 76.758 46.556 14.613 12.778 18.879 468.411
15 DER  VE LG L  ÜRÜNLER MALATI      1.660 4.326 5.809 5.514 8.853 7.225 11.637 9.037 6.467 2.381 1.202 914 0 65.025
16 A AÇ,A AÇ ÜRÜNLER  VE MANTAR ÜR.   4.012 8.068 8.241 5.601 9.441 5.427 6.523 4.799 5.347 5.090 2.775 847 0 66.171
17 KA IT VE KA IT ÜRÜNLER  MALATI     316 971 1.787 1.759 3.783 3.112 4.604 6.931 12.971 5.589 562 0 1.070 43.455
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇO . 2.401 6.571 9.216 6.987 10.647 6.439 9.007 6.204 7.330 4.334 0 0 0 69.136
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜNLER  M. 56 140 328 445 881 437 617 286 637 0 502 1.880 1.669 7.878
20 K MYASAL ÜRÜNLER  MALATI           825 2.606 3.928 3.841 7.816 5.271 8.485 7.787 13.733 8.032 2.646 3.459 4.167 72.596
21 ECZACILIK VE ECZ. L K N MALZ. MAL. 42 107 187 207 383 532 1.351 1.271 3.928 5.092 4.078 0 0 17.178
22 KAUÇUK VE PLAST K ÜRÜNLER MALATI  2.554 7.320 9.988 9.127 20.484 13.464 23.645 21.556 33.525 10.537 8.828 929 16.449 178.406
23 METAL K OLMAYAN ÜRÜNLER MALATI    3.033 7.979 9.897 7.862 20.698 17.732 30.554 30.952 36.887 22.051 9.222 8.669 8.546 214.082
24 ANA METAL SANAY                     1.935 5.240 7.751 6.536 15.229 11.517 17.195 15.906 23.914 18.628 11.186 7.316 19.581 161.934
25 FABR K.METAL ÜRÜNLER (MAK.TEC.HAR) 7.751 20.585 27.521 22.793 44.234 31.791 46.403 42.410 60.449 38.088 10.613 3.500 8.421 364.559
26 B LG SAYAR, ELEKRON K VE OPT K ÜR. 441 1.111 1.410 1.155 2.049 1.935 3.166 3.412 4.617 2.464 1.236 1.626 7.000 31.622
27 ELEKTR KL  TECH ZAT MALATI         1.068 2.904 3.957 3.460 7.272 5.091 8.279 7.990 14.169 11.285 7.639 4.469 26.101 103.684
28 MAK NE VE EK PMAN MALATI           3.540 10.235 14.334 12.137 24.343 15.844 22.750 16.862 20.522 7.091 1.691 3.450 9.764 162.563
29 MOTORLU KARA TA ITI VE RÖMORK M. 650 1.848 2.390 2.212 5.232 4.266 7.055 10.050 20.567 16.919 10.276 3.380 49.264 134.109
30 D ER ULA IM ARAÇLARI MALATI       222 547 712 595 1.473 1.221 2.787 3.150 3.796 3.595 3.914 3.403 10.313 35.728
31 MOB LYA MALATI                     6.900 14.560 15.071 10.718 19.650 12.196 18.154 17.479 17.672 7.052 3.661 1.620 6.023 150.756
32 D ER MALATLAR                     1.655 4.430 5.185 3.868 6.808 4.368 4.890 3.724 3.312 2.075 1.337 0 1.047 42.699
33 MAK NE VE EK PMAN.KURULUMU VE ONAR 6.058 14.257 15.365 11.208 19.264 12.935 17.995 14.388 12.424 6.322 3.373 1.760 11.080 146.429
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.S S.ÜRET.DA T 29.421 7.012 6.582 4.688 10.204 6.929 8.013 7.710 4.777 6.982 1.657 874 0 94.849
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DA 312 583 882 851 2.097 1.531 1.980 1.424 1.606 1.364 0 0 0 12.630
37 KANAL ZASYON                        65 193 249 274 622 580 677 745 551 771 0 0 0 4.727
38 ATIK MADDELER N DE ERLEND R LMES    593 1.523 2.961 2.818 6.930 4.686 7.062 8.877 8.496 5.545 626 0 0 50.117
39 Y LE T RME VE D ER ATIK YÖN.H Z.  34 112 145 138 294 186 280 525 331 0 0 0 0 2.045
41 B NA N AATI                        30.406 68.662 110.194 111.893 177.610 93.459 104.818 109.196 111.846 64.512 39.861 19.507 55.480 1.097.444
42 B NA DI I YAPILARIN N AATI         2.429 5.964 9.646 9.660 26.133 22.038 38.597 51.161 64.427 38.669 11.893 7.742 29.187 317.546
43 ÖZEL N AAT FAAL YETLER             15.660 38.049 48.526 36.731 66.619 39.261 47.706 55.805 53.054 23.225 9.540 4.908 12.584 451.668
45 TOPTAN VE PER.T C.VE MOT.TA IT.ON.. 15.797 26.685 21.207 13.184 20.206 10.576 13.669 9.021 5.009 1.248 0 0 0 136.602
46 TOPTAN T C.(MOT.TA IT.ONAR.HAR Ç)   29.806 74.163 88.295 63.575 92.302 48.392 55.578 30.597 27.177 6.326 1.044 931 0 518.186
47 PERAKENDE T C.(MOT.TA IT.ONAR.HAR Ç 100.553 206.587 223.155 125.233 198.859 91.591 91.629 49.546 39.907 15.246 3.398 4.958 3.122 1.153.784
49 KARA TA IMA.VE BORU HATTI TA I.   60.345 73.592 58.258 43.749 90.929 53.577 69.567 46.807 60.377 40.739 13.078 2.329 7.848 621.195
50 SU YOLU TA IMACILI I                688 1.884 2.143 1.684 5.631 4.010 2.324 2.833 1.645 3.235 2.171 0 0 28.248
51 HAVAYOLU TA IMACILI I               31 118 162 169 446 239 815 1.217 2.141 1.716 1.585 861 9.676 19.176
52 TA IMA. Ç N DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 4.117 9.919 14.641 13.688 27.459 17.928 25.558 27.222 33.059 16.177 7.871 6.354 5.973 209.966
53 POSTA VE KURYE FAAL YETLER          435 1.185 1.918 1.802 3.632 2.103 3.148 1.334 3.238 1.541 629 0 0 20.965
55 KONAKLAMA                           2.653 8.736 15.350 12.221 22.744 14.143 22.389 29.771 81.382 69.032 16.499 6.894 2.248 304.062
56 Y YECEK VE ÇECEK H ZMET  FAAL.     31.038 56.517 62.484 50.020 94.003 50.938 48.326 32.553 25.645 9.235 3.109 1.673 4.150 469.691
58 YAYIMCILIK FAAL YETLER              442 1.199 1.830 1.524 2.441 1.557 1.499 2.241 291 872 550 818 0 15.264
59 S NEMA F LM  VE SES KAYDI YAYIMCILI. 422 1.161 1.414 1.348 2.689 2.624 2.624 1.810 1.875 540 0 801 6.883 24.191
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.    153 438 549 512 1.193 709 1.146 1.191 1.414 709 0 0 0 8.014
61 TELEKOM N KASYON                    1.560 1.725 1.673 1.267 2.494 1.080 2.492 1.315 2.082 863 1.925 0 0 18.476
62 B LG SAYAR PROGRAMLAMA VE DANI .  1.773 3.779 4.261 3.289 6.375 3.981 6.094 5.872 6.797 4.287 1.009 1.688 0 49.205
63 B LG  H ZMET FAAL YETLER            522 1.030 1.457 1.097 3.290 2.614 4.502 9.278 16.273 5.315 1.049 1.582 2.294 50.303
64 F NANSAL H ZMET.(S G.VE EMEK.HAR.) 963 3.707 5.637 9.904 26.150 5.441 4.027 4.161 5.420 4.435 2.709 2.672 17.376 92.602
65 S GORTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HAR 1.431 3.585 3.664 2.583 2.230 1.024 1.465 1.939 3.850 2.550 510 0 0 24.831
66 F NANS.VE S G.H Z. Ç N YARD.FAAL.   3.250 7.943 8.411 4.884 4.630 1.891 2.730 2.484 2.299 997 1.098 0 0 40.617
68 GAYR MENKUL FAAL YETLER             4.975 6.750 4.739 2.548 3.555 2.099 1.498 1.679 988 0 0 0 0 28.831
69 HUKUK  VE MUHASEBE FAAL YETLER      14.319 38.305 35.283 14.934 9.107 2.877 4.048 2.010 1.912 1.885 0 0 0 124.680
70 DAR  DANI MANLIK FAAL YETLER       6.738 17.250 19.737 14.370 25.617 16.899 24.923 23.232 30.862 19.257 9.713 5.122 7.872 221.592
71 M MARLIK VE MÜHEND SL K FAAL YET    5.458 12.604 15.429 12.035 22.631 11.303 10.110 7.657 8.755 5.845 2.321 1.816 0 115.964
72 B L MSEL ARA TIRMA VE GEL .FAAL.   199 423 460 441 898 508 346 1.044 364 1.382 690 0 1.196 7.951
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARA TIRMASI   1.829 4.324 5.337 4.110 6.044 4.052 6.319 5.656 6.595 5.436 1.825 1.951 0 53.478
74 D ER MESLEK ,B L M.VE TEK.FAAL.    2.076 3.807 3.448 1.831 2.101 562 1.169 1.102 476 999 0 0 0 17.571
75 VETER NERL K H ZMETLER              1.037 1.465 827 619 1.144 558 711 512 508 0 0 0 0 7.381
77 K RALAMA VE LEASING FAAL YETLER     2.475 3.615 3.607 2.881 4.174 2.419 2.982 2.475 2.610 617 0 0 2.069 29.924
78 ST HDAM FAAL YETLER                95 202 310 232 629 890 1.635 2.617 4.082 1.518 2.326 870 0 15.406
79 SEYAHAT ACENTES ,TUR OPER.REZ.H Z   2.176 5.175 5.851 4.535 7.313 5.275 6.504 4.782 5.316 3.776 732 938 1.251 53.624
80 GÜVENL K VE SORU TURMA FA.    4.407 11.214 16.875 12.745 26.424 18.166 27.346 39.558 37.758 28.325 8.993 4.121 4.563 240.495
81 B NA VE ÇEVRE DÜZENLEME FA.   28.273 18.131 18.501 12.876 29.538 19.942 32.276 46.171 53.937 38.254 8.223 6.055 13.470 325.647
82 BÜRO YÖNET M ,BÜRO DESTE  FAAL.    16.524 31.270 31.730 21.516 38.054 22.765 31.667 29.142 34.134 23.474 8.762 9.782 13.769 312.589
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.  63 138 309 352 1.193 1.085 982 929 1.333 766 710 0 0 7.860
85 E T M                              4.568 13.027 23.860 24.179 65.325 46.536 58.390 60.535 63.408 34.327 12.404 5.666 68.430 480.655
86 NSAN SA LI I H ZMETLER             8.553 11.618 9.872 6.905 20.415 16.013 22.727 27.804 59.697 47.211 14.802 5.195 7.236 258.048
87 YATILI BAKIM FAAL YETLER            571 414 1.003 875 3.349 2.499 4.170 2.348 2.215 467 662 0 0 18.573
88 SOSYAL H ZMETLER                    559 1.428 4.506 3.394 8.873 4.511 3.673 1.896 1.310 646 506 0 0 31.302
90 YARATICI SANATLAR,E LENCE FAAL.     432 702 942 809 1.454 978 1.390 1.147 2.485 544 0 0 0 10.883
91 KÜTÜPHANE,AR V VE MÜZELER          63 177 113 108 192 139 213 480 297 394 0 0 0 2.176
92 KUMAR VE MÜ TEREK BAH S FAAL        2.372 3.802 1.961 1.057 1.538 769 882 220 379 0 0 0 0 12.980
93 SPOR, E LENCE VE D NLENCE FAAL.     3.238 6.148 5.909 4.305 8.265 5.263 8.238 7.261 5.052 1.406 528 752 0 56.365
94 ÜYE OLUNAN KURULU  FAAL YETLER      3.973 6.227 6.189 3.598 5.700 3.306 3.068 3.217 1.523 685 0 0 0 37.486
95 B LG SAYAR VE K SEL EV E YA.ON. 4.419 7.928 7.861 5.702 11.594 6.232 7.508 4.566 6.851 5.611 2.865 0 0 71.137
96 D ER H ZMET FAAL YETLER            17.374 24.907 23.143 15.593 28.706 19.153 24.490 34.061 49.405 32.852 9.611 5.736 4.683 289.714
97 EV Ç  ÇALI ANLARIN FAAL YETLER     11.865 2.243 784 177 117 68 0 0 0 0 0 0 0 15.254
98 HANEHALKLARI TAR.KEND  HT.FAAL.    306 191 183 101 176 147 80 0 0 0 682 0 0 1.866
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FA.    160 304 441 323 771 266 514 260 114 450 0 0 0 3.603

557.119 1.025.847 1.191.025 900.527 1.628.979 973.814 1.281.320 1.207.517 1.533.231 930.868 372.409 199.329 552.086 12.354.071T O P L A M

4/a KAPSAMINDAK  ZORUNLU S GORTALI SAYILARININ FAAL YET KOLLARINA VE YER  BÜYÜKLÜ ÜNE GÖRE DA ILIMI  
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ZORUNLU S GORTALI SAYISI

 YER  BÜYÜKLÜ ÜFAAL YET BÖLÜMLER
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE) Toplam 

Tablo 17 : SGK ‘ya Kay tl  Çal anlar (4A) (2013 May s)
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TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

1.2.12. KUR’a Kay tl  gücü Verileri 

KUR son y llarda i gücü piyasas nda artan etkinli i sayesinde kamuoyunda ad ndan s kça söz 
ettirmeye ve daha kaliteli hizmet sunmaya ba lam t r. Bu etkinli in ve kalitenin bir göstergesi de 
istatistiksel verilerdir. KUR istatistikleri KUR’a kay tl  kesim itibariyle mevcuttur ve Türkiye 
genelinde ba vurular , kay tl  i gücü ve kay tl  i sizlerin cinsiyet, ya , e itim, meslek gibi özelliklerini ve 
aç k i lerin sektörel ve mesleki da l mlar n  içermesi aç s ndan önemli göstergelerdir. 

2013 y l  Ocak-Temmuz döneminde KUR hizmetlerinden yararlanmak amac  ile 1 milyon 449 
bin 484 ki i ba vurmu tur. KUR’a kay tl  toplam i siz say s  2 milyon 319 bin 69 ki idir. 2013 Ocak-
Temmuz döneminde aç k i  say s  883 bin 693’tür. Yine bu dönemde 449 bin 97 ki i KUR arac l  ile 
i e yerle tirilmi tir. KUR taraf ndan ayn  dönemde düzenlenen toplam 24 bin 764 programa 229 bin 
820 kursiyer kat lm t r. Ayr ca bu süreçte, 164 bin 647 ki i sizlik ödene i almaya hak kazanm t r. 
  

 
Kutu 1: KUR siz Kay tlar  ile  TÜ K  sizlik Kay tlar  neden k yaslanabilir de ildir? 

statistik veriler ve idari kay tlar n birbiri ile veya ba ka istatistik ve idari kay tlarla  do rudan k yaslanabilmesi için 
benzer yöntemlerle derlenmi  olmalar  zorunludur. Kamuoyunda ço u zaman KUR ve TÜ K’in i siz say lar n  
k yaslanma e ilimleri görülmektedir. Ancak TÜ K ve KUR’un kay tlar  birbiri ile yorumlanmadan önce bu verilere ili kin 
baz  hususlar n kesinlikle bilinmesi gereklidir.  

TÜ K siz verilerini Hanehalk  gücü Piyasas  Anketi yaparak aç klamaktad r. LO ve EUROSTAT gibi uluslararas  
kurulu lar n belirledi i tan m ve s n flamalara uyumlu bir ekilde yap lan, hanelere gidilerek tespit edilen i siz say s  ve 
oran  resmi i siz say s  ve oran d r. Bu tan mlara göre bir ki inin i siz say labilmesi için baz  ko ullar bulunmaktad r.  

Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr kar l , yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir i te 
çal mam  ve böyle bir i  ile ba lant s  da olmayan) ki ilerden i  aramak için son üç ay içinde i  arama kanallar ndan en 
az birini kullanm  ve 2 hafta içinde i ba  yapabilecek durumda olan tüm ki iler i siz nüfusa dahildirler. Ayr ca, üç ay 
içinde ba layabilece i bir i  bulmu  ya da kendi i ini kurmu  ancak i e ba lamak ya da i ba  yapmak için çe itli 
eksikliklerini tamamlamak amac yla bekleyenler de i siz nüfus kapsam na dahildirler. Belirtilen ko ullarda olmayan 
ki iler i siz say lmamaktad r. 

KUR i siz kay tlar  ise TÜ K’in i siz kay tlar ndan farkl  olarak anket sonucu elde edilen veriler de il idari kay tlard r. 
KUR’a kay tl  i sizler, kendileri KUR’a gelerek veya web üzerinden kay t olarak kay tl  i siz olmaktad r.  TÜ K ve KUR 

aras nda önemli bir metodolojik fark i sizlik süresine ili kindir. Bu metodolojik fark kamu istihdam hizmetlerinin gere i 
olarak dünyan n birçok ülkesinde bu ekildedir. KUR’da kay tl  i siz olarak, 18 aya kadar kay tl  kal nabilmektedir. Bu 
süre içerisinde ki iye düzenli olarak i  ve meslek f rsatlar na ili kin bilgilendirme, mesleki kurslar ve toplum yarar na 
çal ma programlar, i sizlik ödene i gibi  imkanlar ndan yararlanma hizmeti sunulmaktad r.  

Son y llarda  birçok nedenle KUR’un kay tl  i siz say lar nda mutlak art  ya anm t r. Bu art n nedeni i siz say s n n 
art  de il KUR hizmetlerinin yayg nla mas d r. Bu nedenlerden baz lar  a a da s ralanm t r;  

KUR’un tüm hizmetleri web  eri imli hale gelmi tir. Ki iler kolayl kla KUR’a kay t olabilmektedir. 

KUR kursiyerleri kurs harçl  ald ndan, mezun ve i siz gençler KUR’a yönelmektedir.  
Toplumsal cinsiyete duyarl  kamu istihdam hizmeti sunum politikas ndan dolay  kad nlar KUR’a 
yönelmektedir. 
Engelli istihdam nda öncü, arac  ve yetkili Kurum olarak Engelliler KUR’a yönelmektedir. 
Sosyal yard m yararlan c lar  KUR’a yöneltilmektedir. 

sizlik sigortas  uygulamas  giderek yayg nla t ndan kay tl  çal an i sizler KUR’a yönelmektedir. 
Toplum yarar na programlar nedeniyle uzun süreli i sizler KUR’a yönelmektedir. 
Kamu kurumlar na KPSS ile al nan i çiler KUR arac l yla gönderildi i için üniversiteliler KUR’ yönelmi tir. 

 ve meslek dan malar  vas tas yla KUR hem i çi hem de i verenin ula abilece i en yak n kamu 
kurumlar ndan biri haline gelmi tir.  
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1.2.12.1. KUR’a Ba vurular 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a hizmetlerinden yararlanmak amac  ile 1 milyon 449 
bin 484 ki i ba vurmu tur. Ba vuru say s  geçen y l n ayn  dönemine göre yüzde  69 artm t r. Bu 
dönemde kuruma ba vuranlar n yüzde  65’i (941 bin 122 ki i) erkek, yüzde  35’i (508 bin 362 ki i) 
kad nd r. Ba vurularda dikkati çeken, geçen y l oldu u gibi e itim seviyesi dü ük olanlar n, gençlerin 
ve nitelik gerektirmeyen mesle e sahip olanlar n ba vurular içerisinde yo unlukta oldu udur. 

Tablo 18: E itim Durumuna Göre Ba vurular (2012-2013) 
E T M DURUMU 2012 2013* 

Okuryazar olmayan  30.604  13.965  

Okuryazar  63.800  24.401  

lkö retim  1.109.989  664.944  

Ortaö retim (lise ve dengi)  708.001  455.640  

Önlisans  191.747  145.819  

Lisans  185.039  139.346  

Yüksek lisans  6.885  5.210 

Doktora  260  159  

Toplam  2.296.325  1.449.484  

Kaynak: KUR    * Ocak-Temmuz dönemi 

2013 y l n n Ocak-Temmuz döneminde ba vuranlar n yüzde  46’s  (664 bin 944 ki i) 
ilkö retim, yüzde  31’i (455 bin 640 ki i) ortaö retim ve yüzde  10’u da önlisans (145 bin 819 ki i) ve 
lisans (139 bin 346 ki i) mezunudur. KUR’a ba vurular n yüzde  49’u (703 bin 310 ki i) okur yazar 
olmayanlar, okur yazar olanlar ve ilkö retim mezunlar ndan olu maktad r. Buna kar n önlisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlar n  içeren yüksek e itimli ki iler toplam ba vurular n yüzde  
20’sini (290 bin 534 ki i) olu turmaktad r. Oran dü ük olsa da, 2012 y l na k yasla göreli bir art  söz 
konusudur. 

2013 Ocak-Temmuz döneminde yap lan ba vurular geçen y l n ayn  dönemine göre yüzde  69 
artm t r. 2012 y l nda önlisans ve lisans mezunlar n n yapt klar  ba vurular toplam n yüzde  16’s  iken 
2013 y l nda yüzde  20’ye yükselmi tir. E itim düzeyi yüksek ki ilerin KUR’a ba vurma oranlar ndaki 
art , geçen y l oldu u gibi bu y l da devam etmi tir. 

Ba vuru yapanlar n mesleklerine göre da l m na bak ld nda ilk on mesle in tamam n n, 
s ralamas  dâhil hem 2012 y l nda hem de 2013 Ocak-Temmuz döneminde ayn  oldu unu görüyoruz. 
2013 Ocak-Temmuz döneminde ba vuru yapanlar içinde Beden çisi(Genel) 279 bin 653 ki i ile ilk 
s radad r. Bunu 63 bin 686 ki i ile Büro Memuru(Genel) ve 49 bin 104 ki i ile de Beden çisi(Temizlik) 
meslekleri takip etmektedir. Nitelik gerektirmeyen mesleklere sahip olanlar n ba vurulardaki 
üstünlü ü bu y l da devam etmektedir. Beden çisi(Genel) mesle inde 2012 y l nda ba vuranlar n 
oran  yüzde  24,9 iken 2013 Ocak- Temmuz döneminde bu oran yüzde  19,3’e gerilemi tir. 
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Tablo 19: Ba vurular n Mesleklere Göre Da l m  (2012-2013) 

2012 2013* 
MESLEKLER SAYI MESLEKLER SAYI 

Beden i çisi (genel)  572.862  Beden i çisi (genel)  279.653 

Büro memuru (genel)  100.687  Büro memuru (genel)  63.686 

Beden i çisi (temizlik)  86.976  Beden i çisi (temizlik)  49.104 

Temizlik görevlisi  53.649  Temizlik görevlisi  41.359 

Sat  eleman  (tan t m)  47.515  Sat  dan man   38.746 

Sekreter  36.929  Sekreter  26.262 

oför-yük ta ma  33.993  oför-yük ta ma  25.012 

Ön muhasebeci  30.406  Ön muhasebeci  24.023 

Garson (servis eleman )  27.132  Garson (servis eleman )  22.024 

Muhasebeci  25.799  Muhasebeci  18.109 

Di er meslekler  1.280.377  Di er meslekler  861.506  

Toplam  2.296.325  Toplam  1.449.484 
Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 

 

2013 Ocak-Temmuz döneminde yap lan ba vurular n yüzde  35’ini kad nlar yapm t r. Bu 
dönemde KUR’a 508 bin 362 kad n ba vurmu tur. 20-24 ya  aral nda ba vuru yapan kad nlar, 
kad nlardaki toplam ba vuru içerisinde yine ilk s radad r ve 120 bin 526 ki i ile yüzde  24’lük bir paya 
sahiptir. 15-24 ya  aral ndaki genç kad nlarda ba vuru, toplam kad n ba vurusun yüzde  32’sini (160 
bin 545 ki i) olu turmaktad r. Her ya  grubunda erkeklerdeki ba vuru say s  kad nlardaki ba vuru 
say s ndan bu y l da fazlad r. 

Tablo 20:  Ba vurular n Ya  Gruplar na Göre Da l m  (2013*)  

YA  GRUBU ERKEK KADIN TOPLAM 
15-19 62.616  40.019  102.635  

20-24 192.822  120.526  313.348  

25-29 218.953  110.659  329.612  

30-34 172.969  87.527  260.496  

35-39 116.886  65.905  182.791  

40-44 81.876  45.675  127.551  

45-49 56.574  23.778  80.352  

50-54 23.557  10.175  33.732  

55-59 10.463  3.102  13.565  

60-64 3.181  746  3.927  

65+ 1.225  250  1.475  

Toplam 941.122  508.362  1.449.484  
Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 

 

2013 Ocak-Temmuz döneminde yap lan ba vurular n yüzde  65’ini erkekler yapm t r. Bu 
dönemde KUR’a 941 bin 122 erkek ba vurmu tur. 25-29 ya  aral nda ba vuru yapan erkekler, 
erkeklerdeki toplam ba vuru içerisinde ilk s radad r ve 218 bin 953 ba vuru ile yüzde  23’lük bir paya 
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sahiptir. 20-24 ya  aral nda ba vuru yapan erkekler 192 bin 822 ki i ile yüzde 20’lik bir paya sahiptir 
ve ikinci s rada gelmektedir. 2012 y l nda ise bu ya  grubu birinci s rada idi.15-24 ya  aral nda yer 
alan genç erkeklerde ba vuru, toplam erkek ba vurusunun yüzde 27’sini (255 bin 438 ki i) 
olu turmaktad r ve bu oranda 2012 y l na göre dü ü  söz konusudur. 

2013 Ocak-Temmuz döneminde en fazla ba vuru yapanlar 25-29 ya  aral nda 
bulunmaktad r. 25-29 ya  aral nda toplam 329 bin 612 ki i ba vuru yapm t r ve bu say  toplam 
ba vurular n yüzde 23’ünü olu turmaktad r. kinci s rada bulunan 20-24 ya  aral nda toplam 313 bin 
348 ki i ba vuru yapm t r. 15-24 ya  aral nda yer alan gençlerde ba vuru say s  415 bin 983 ki idir 
ve bu say n n toplam ba vurulara oran  yüzde 29’dur. KUR’a bu dönemde 65 ya ndan büyük bin 
475 ki i ba vurmu tur. 

1.2.12.2. KUR’a Kay tl  siz sizler 

KUR’a kay tl  i sizlerin say s  2011 y l  sonu itibariyle 1 milyon 884 bin 965 ki i iken, 2012 y l  
sonu itibariyle 2 milyon 372 bin 262 ki iye ula m t r. 2013 Ocak-Temmuz döneminde ise, bu rakam 2 
milyon 319 bin 069 ki i olarak gerçekle mi tir. 2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’da en fazla 
Beden çisi(Genel) mesle inde kay t bulunmaktad r ve bu rakam 524 bin 296’d r. Beden çisi(Genel) 
mesle ine kay tl  i sizler, toplam kay tl  i sizlerin yüzde  23’ünü olu turmaktad r. kinci olarak ise 
yüzde  5’lik (120 bin 535) bir oran ile Büro Memuru(Genel) gelmektedir. Üçüncü s rada ise yüzde  
4’lük (88 bin 587) bir oran ile Beden çisi(Temizlik) gelmektedir. KUR’a Kay tl  i sizlerin 2013 y l nda 
genel olarak nitelik gerektirmeyen bir mesle e sahip ki iler oldu u görülmektedir. 

Tablo 21:  Kay tl  sizlerin Mesleklere Göre Da l m  (2012-2013) 

2012 2013* 
MESLEK SAYI MESLEK SAYI 

Beden i çisi (genel)  580.621  Beden i çisi (genel) 524.296 

Büro memuru (genel)  142.007  Büro memuru (genel) 120.535 

Beden i çisi (temizlik)  92.007  Beden i çisi (temizlik) 88.587  

Sat  eleman   47.614  Temizlik görevlisi 52.103  

Sekreter  46.050  Sat  dan man  51.651  

Temizlik görevlisi  45.512  Sekreter 49.320  

Ön muhasebeci  38.206  Ön Muhasebeci 39.979  

oför-yük ta ma  35.912  oför-Yük Ta ma 37.739 

Muhasebeci  32.002  Muhasebeci 30.892 

Bilgisayar i letmeni  26.951  Garson (servis eleman ) 26.460 

Di er meslekler  1.285.380  Di er meslekler  1.385.431  

Toplam  2.372.262 Toplam  2.319.069  
Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 

 

Kay tl  i sizlerin mesleklere göre da l m na bak ld nda; 2012 y l  ile 2013 Ocak-Temmuz 
döneminde kay tl  olan i sizlerin sahip oldu u ilk 10 meslekten 9 tanesinin her iki y lda da mevcut 
oldu unu görülmektedir. Beden çisi (Genel), Büro Memuru (Genel), Beden çisi (Temizlik), Temizlik 
Görevlisi, Sat  Dan man , Sekreter, Ön Muhasebeci, oför-Yük Ta ma, Muhasebeci meslekleri ortak 
olan mesleklerdir. Beden çisi (Genel), Büro Memuru (Genel), Beden çisi (Temizlik), Ön 
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Muhasebeci, oför-Yük Ta ma, Muhasebeci mesleklerinin s ralamas  dahi ayn d r. 2012 ile 2011 y l  
aras nda yapt m z kar la t rmada da, ilk 10 meslekten 6 tanesinin ayn  oldu u görülmü tü. Bu üç y l 
dikkate al nd nda ise, ilk 10 meslekten 5 tanesinin ayn  oldu u görülmektedir. Beden çisi (Genel), 
Büro Memuru (Genel), Ön Muhasebeci, Muhasebeci, Sat  Dan man  bu üç y lda da ortak olan 
mesleklerdir. 

Beden çisi mesle ine sahip kay tl  i sizlerin say s  2013 y l n n ilk 7 ay nda 2012 y l na göre 60 
bin ki i azalm t r. Büro Memuru mesle inde de 22 bin ki ilik bir azalma söz konusudur. Bilgisayar 

letmeni ise 2012 y l nda ilk 10 meslek aras nda yer alsa da 2013 y l nda ilk 10 meslek aras nda yer 
almamaktad r.  

Tablo 22: Kay tl  sizlerin Bekleme Süreleri (2013*) 
30 GÜN VE 
AZ  

1 - 2 AY  2 - 3 AY  3 - 6 AY  6 - 12 AY  1 - 2 YIL  2 - 3 YIL  3+ YIL  TOPLAM  

87.471  96.105  63.902  254.701  612.664 815.337  208.337  180.552  2.319.069  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a kay tl  i sizlerin bekleme sürelerine göre da l m na 
bakt m zda; kay tl  i sizlerin yüzde  35’i (815 bin 337 ki i) 1 y ldan fazla 2 y ldan az süre ile 
beklemekte, yüzde  26’s  (612 bin 664 ki i) 6 aydan fazla 12 aydan az süre ile beklemekte, yüzde  11’i 
(254 bin 701 ki i) 3 aydan fazla 6 aydan az süre ile beklemekte, yüzde  9’u (208 bin 337 ki i) 2 y ldan 
fazla 3 y ldan az süre ile beklemekte,  yüzde  8’i 180 bin 552 ki i) 3 y ldan fazla süre ile beklemekte, 
yüzde  4’ü (96 bin 105) 1 aydan fazla 2 aydan az süre ile beklemekte, yüzde  4’i (87 bin 471 ki i) 30 
gün ve daha az süre ile beklemekte, yüzde  3’ü ise (63 bin 902 ki i) 2 aydan fazla 3 aydan az süre ile 
beklemektedir. 1 y l ve daha fazla süredir i siz olanlar  ‘’uzun vadeli i siz’’ olarak de erlendirecek 
olursak KUR’a kay tl  i sizlerin yüzde  52’si (1 milyon 204 bin 226 ki i) uzun süreli i sizdir. 

Tablo 23: Ya  Gruplar na Göre Kay tl  sizlerin Da l m  (2013*) 
Ya  grubu Erkek Kad n Toplam 

15-19  59.739  42.067  101.806  

20-24  274.629 205.083  479.712  

25-29  299.468  203.318  502.786  

30-34  247.116  164.421  411.537  

35-39  184.585  127.333  311.918  

40-44  142.117 94.176  236.293  

45-49  107.473  52.958  160.431 

50-54  44.489 24.460  68.949  

55-59  21.506  8.815  30.321  

60-64  7.412 3.086  10.498  

65+  3.456  1.362  4.818  

Toplam  1.391.990  927.079  2.319.069  

 Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
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2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a kay tl  i sizlerin (2 milyon 319 bin 69 ki i) yüzde 22’si 
(502 bin 786 ki i) 25-29 ya  aral nda bulunmaktad r. yüzde 21’i (479 bin 712 ki i) 20-24 ya  
aral nda bulunmaktad r. Bunu yüzde 18 ile (411 bin 537 ki i) 30-34 ya  aral ndaki grup 
izlemektedir. Genç i sizler olarak tabir edilen 15-24 ya  aral ndaki i sizlerin, toplam kay tl  i sizler 
içindeki oran  yüzde  25 (581 bin 518)’tir. KUR’a kay tl  65 ya  ve üstü 4 bin 818 ki i bulunmaktad r. 

KUR’a kay tl  i sizlerin sadece yüzde 12’si (275 bin 17 ki i) 45 ya  ve üstüdür. 2013 Ocak-Temmuz 
döneminde KUR’a kay tl  kad n i sizlerin (927 bin 79 ki i) yüzde 22’si (205 bin 83 ki i) 20-24 ya  
aral nda bulunmaktad r. Yine yüzde 22’si (203 bin 318 ki i) 25-29 ya  aral nda bulunmaktad r. Bu 
ikisini yüzde 18 ile (164 bin 421 ki i) 30-34 ya  aral ndaki grup izlemektedir. KUR’a kay tl  15-24 ya  
aras  genç i siz kad nlar, toplam kad n i sizlerin yüzde 27’sini (247 bin 150 ki i) olu turmaktad r. 

KUR’a kay tl  65 ya  ve üstü bin 362 kad n i siz bulunmaktad r. KUR’a kay tl  kad n i sizlerin 
yaln zca yüzde 10’u (90 bin 681 ki i) 45 ya  ve üstü i sizdir. 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a kay tl  erkek i sizlerin ( 1 milyon 391 bin 990 ki i) 
yüzde 22’si (299 bin 468 ki i) 25-29 ya  aral nda bulunmaktad r.  yüzde 20’si (274 bin 629 ki i) 20-24 
ya  aral nda bulunmaktad r. Bunu yüzde 18 ile (247 bin 116 ki i) 30-34 ya  aral ndaki grup 
izlemektedir. KUR’a kay tl  15-24 ya  aral ndaki genç i siz erkekler, toplam erkek i sizlerin yüzde  
24’ünü (334 bin 368 ki i) olu turmaktad r. KUR’a kay tl  65 ya  ve üstü 3 bin 456 erkek i siz 
bulunmaktad r. KUR’a kay tl  erkek i sizlerin yaln zca yüzde  13’ü (184 bin 336 ki i) 45 ya  ve üstü 
i sizdir. 

Tablo 24:  Kay tl  sizlerin E itim Durumlar na Göre Da l m  (2013*) 
E itim Durumu  Erkek Kad n Toplam 
Okur yazar olmayan  19.332  18.488  37.820  

Okur yazar  32.470  23.021  55.491  

lkö retim  713.045 364.085  1.077.130  

Ortaö retim (lise ve dengi)  400.543  284.026  685.369  

Önlisans  106.087  116.787  222.874  

Lisans  116.281  114.479  230.760 

Yüksek lisans  4.033  5.261  9.294  

Doktora  199 132  331  

Toplam  1.391.990  927.079  2.319.069  
Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 

 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a kay tl  i sizlerin (2 milyon 319 bin 69 ki i) 46’s  (1 
milyon 77 bin 130 ki i) ilkö retim mezunudur. Yüzde  30’u (685 bin 369 ki i) ortaö retim mezunudur. 
Bunu yüzde  10 (230 bin 760 ki i) ile lisans ve yine yüzde  10 ile önlisans mezunlar  takip etmektedir. 

KUR’a kay tl  i sizlerin yaln zca yüzde  10’u (240 bin 385 ki i) lisans ve üstü e itim düzeyine sahiptir. 
Toplamda KUR’a kay tl  9 bin 294 yüksek lisans mezunu ve 331 doktora mezunu i siz bulunmaktad r. 
2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a kay tl  kad n i sizlerin (927 bin 79 ki i) yüzde  39’u (364 bin 
85 ki i) ilkö retim mezunudur. yüzde  31’i (284 bin 26 ki i) ortaö retim mezunudur. Bunu yüzde  13 
(116 bin 787) ile önlisans ve yüzde  12 (114 bin 479 ki i) ile lisans mezunlar  takip etmektedir. KUR’a 
kay tl  kad n i sizlerin yaln zca yüzde  13’ü lisans ve üstü e itim düzeyine sahiptir.  KUR’a kay tl  5 bin 
261 yüksek lisans mezunu ve 132 doktora mezunu kad n kay tl  i siz bulunmaktad r. Önlisans mezunu 
ve yüksek lisans mezunu kad n kay tl  i sizlerin say s , erkek kay tl  i sizlerin say s ndan fazlad r. 
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2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR’a kay tl  erkek i sizlerin  (1 milyon 391 bin 990 ki i) 
yüzde  51’i (713 bin 45 ki i) ilkö retim mezunudur. yüzde  29’u (400 bin 543 ki i) ortaö retim 
mezunudur. Bunu yüzde  8 (116 bin 281 ki i) ile lisans mezunu ve yine yüzde  8 (106 bin 87 ki i) 
önlisans mezunlar  takip etmektedir. KUR’a kay tl  erkek i sizlerin yaln zca yüzde  9’u (120 bin 513 
ki i) lisans ve üstü e itim düzeyine sahiptir. KUR’a kay tl  4 bin 33 yüksek lisans mezunu ve 199 
doktora mezunu kay tl  i siz bulunmaktad r. KUR’a kay tl  i sizler içerisinde kad nlar n e itim düzeyi 
erkeklerin e itim düzeyinden daha yüksektir. Kad nlar n yüzde  25,5’i (236 bin 659 ki i) önlisans ve 
üzeri e itim düzeyine sahip iken, erkeklerin yüzde  16,2’si (226 bin 600 ki i) önlisans ve üzeri e itim 
düzeyine sahiptir. 

1.2.12.3. Aç k ler 

Son y llarda KUR’un i gücü talebini kuruma çekme çal malar  sonucu kuruma gelen aç k 
i lerde görünür bir art  olmu tur. Bu art n özel sektör yo un olmas  KUR’un etkin i yeri ziyaretleri 
sonucu oldu u ve önemli bir kesim i verenin art k i gücü talebini KUR üzerinden kar layabildi i 
söylenebilir. Etkin i gücü piyasas  talep ara t rmalar  sonucu bu art n devam edece i görülmektedir. 

Tablo 25:  Aç k ler (2002-2013) 

  Kamu Özel Kamu (yüzde  ) Özel (yüzde  ) Toplam 

2002 102.211 37.064 73% 27% 139.275 

2003 43.955 85.303 34% 66% 129.258 

2004 48.904 60.774 45% 55% 109.678 

2005 34.655 79.712 30% 70% 113.827 

2006 32.747 119.047 22% 78% 151.794 

2007 16.936 169.986 9% 91% 186.922 

2008 14.360 164.260 8% 92% 178.620 

2009 21.388 144.502 13% 87% 165.890 

2010 60.039 308.597 16% 84% 368.636 

2011 64.636 595.987 10% 90% 660.623 

2012 140.668 851.136 14% 86% 991.804 

2013* 52.087 831.606 6% 94% 883.693 

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2004 y l ndan itibaren özel sektörden al nan aç k i lerin daha çok oldu u görülmektedir. 2013 
Ocak-Temmuz döneminde ise özel sektörden al nan aç k i  oran nda rekor say labilecek bir seviyeye 
ula lm t r. KUR taraf ndan bu dönemde al nan aç k i lerin mesleklere göre da l m na bakt m zda 
ise en fazla aç k i in, 2012 y l nda oldu u gibi bu y l da Beden çisi (Genel) mesle inde oldu u 
görülmektedir. 

Bu meslekte 2013 Ocak-Temmuz döneminde 266 bin 530 aç k i  al nm t r. Bu say , bu 
dönemde al nan aç k i lerin yüzde 30’udur. kinci olarak Temizlik Görevlisi mesle inde 32 bin 514 aç k 
i  al nm , arkas ndan da Beden çisi (Temizlik) mesle inde 28 bin 756 aç k i  al nm t r. 2012 y l nda 
al nan aç k i lerle 2013 Ocak-Temmuz döneminde al nan aç k i ler aras nda ilk 10 s radaki meslekler 
de i memi tir sadece baz lar n n s ralamadaki yeri de i mi tir. KUR olarak al nan aç k i lerde nitelik 
gerektirmeyen meslekler bu y l da ço unluktad r. 
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Tablo 26:  Aç k lerin Mesleklere Göre Da l m  (2012-2013) 
2012 2013* 

MESLEK SAYI MESLEK SAYI 

Beden i çisi (genel)  366.718 Beden i çisi (genel)  266.530  

Beden i çisi (temizlik) 48.132 Temizlik görevlisi 32.514  

Temizlik görevlisi 43.931 Beden i çisi (temizlik) 28.756 

Sat  eleman  (tan t m) 22.153 Sat  dan man  27.975 

Büro memuru (genel) 20.913 Güvenlik görevlisi 23.617  

Güvenlik görevlisi  20.446 Makineci (diki ) 20.273  

Makineci (diki ) 18.058 Garson (servis eleman ) 19.992  

Garson (servis eleman ) 15.768 Büro memuru (genel) 17.675  

Ça r  merkezi görevlisi 13.197 Ça r  merkezi görevlisi  16.221  

Reyon görevlisi 11.054 Reyon görevlisi  11.225  

Di er meslekler  411.434 Di er meslekler  418.915  

Toplam  991.804 Toplam  883.693  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

KUR taraf ndan 2013 Ocak-Temmuz döneminde al nan aç k i lerin 9 ana meslek grubuna 
göre da l m na bakt nda; ilk s rada yüzde  42 ile nitelik gerektirmeyen meslekler grubu yer 
almaktad r ve bu meslek grubunda aç k i  say s  375 bin 397’dir. Bunu yüzde  16 ile (142 bin 856 aç k 
i ) hizmet ve sat  elemanlar  meslek grubu takip etmektedir. Sanatkarlar ve ilgili i lerde çal anlar 
(106 bin 736 aç k i ) ile Tesis ve makine operatörleri ve montajc lar (101 bin 928 aç k i ) ise yüzde  12 
ile bu ikiliyi takip eden meslek gruplar d r. Büro hizmetlerinde çal an elemanlar meslek grubunda 70 
bin 437 aç k i  al nm t r ve toplam aç k i lere oran  yüzde  8’dir. En az aç k i  al nan meslek grubu ise, 
2012 y l nda oldu u gibi yöneticiler meslek grubudur. 

 

Tablo 27: Meslek Gruplar na Göre Aç k ler (2013*) 
MESLEK GRUBU SAYI 

Büro hizmetlerinde çal an elemanlar  70.437  

Hizmet ve sat  elemanlar   142.856  

Nitelik gerektirmeyen meslekler  375.397  

Nitelikli tar m, ormanc l k ve su ürünleri çal anlar   3.459  

Profesyonel meslek mensuplar   33.863 

Sanatkarlar ve ilgili i lerde çal anlar  106.736  

Teknisyenler, teknikerler ve yard mc  profesyonel meslek mensuplar   46.774  

Tesis ve makine operatörleri ve montajc lar  101.928  

Yöneticiler  2.243  

Toplam  883.693  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR taraf ndan al nan aç k i lerin iktisadi faaliyetlere (NACE 
Rev.2) göre da l m na bakt m zda; toplam aç k i in yüzde  35’i (312 bin 526 aç k i ) imalat 
sektöründe bulunmaktad r. Bu oran  yüzde  11(96 bin 828 aç k i ) ile toptan ve perakende ticaret 
sektörü izlemektedir. Di er hizmet faaliyetlerinde 86 bin 108 aç k i , idari ve destek hizmet 
faaliyetlerinde ise 78 bin 484 aç k i  bulunmaktad r. En az aç k i  uluslararas  örgütler ve temsilcilikleri 
faaliyetleri sektöründe bulunmaktad r ve say s  yaln zca 140’t r. 
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Tablo 28: Sektörlere Göre Aç k ler (2013*) 
Sektör SAYI 

Bilgi ve ileti im  25.534  

Di er hizmet faaliyetleri  86.108  

E itim  20.331  

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m   6.320  

Finans ve sigorta faaliyetleri  5.176  

Gayrimenkul faaliyetleri  1.660  

Hanehalklar n n i verenler olarak faaliyetleri  528  

dari ve destek hizmet faaliyetleri  78.484  

malat  312.526  

nsan sa l  ve sosyal hizmet faaliyetleri  17.306  

n aat  51.087  

Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik  3.077  

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  64.389  

Kültür, sanat e lence, dinlence ve spor  4.050  

Madencilik ve ta  ocakç l   8.511  

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  47.190  

Su temini; kanalizasyon, at k yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri  9.105  

Tar m, ormanc l k ve bal kç l k  7.524  

Toptan ve perakende ticaret  96.828 

Ula t rma ve depolama  37.819  

Uluslararas  örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri  140  

Toplam  883.693  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR taraf ndan al nan aç k i lerin sosyal durumlar na göre 
da l m na bak ld nda; toplam aç k i lerin yüzde  91,06’s  (804 bin 679 aç k i ) normal, yüzde  8,80’i 
(77 bin 734 aç k i ) özürlü ve yüzde  0,14’ü  (bin 280 aç k i ) ise eski hükümlü-terörle mücadeleden 
yararlanan (TMY) aç k i  kapsam ndad r. 2013 y l nda KUR taraf ndan al nan aç k i lerin (883 bin 693 
aç k i ) yüzde  94,1’i (831 bin 606 aç k i ) özel sektörden ve 5,9’u (52 bin 87 aç k i ) ise kamu 
sektöründen al nm t r. 

1.2.12.4. e Yerle tirmeler 

Son y llarda KUR’un i gücü talebini kuruma çekme çal malar  sonucu kurumun aç k i e 
yerle tirme göstergelerindeki gözle görünür art  2013 y l nda da devam etmi tir. Bu art n daha çok 
özel sektörde olmas  KUR’un özel sektör i verenlerinin i gücü ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla 
ba latt  yeni hizmetlerin sonucudur. 2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR taraf ndan i e 
yerle tirilenlerin yüzde  57’si (254 bin 41 ki i) ilkö retim mezunudur.  yüzde  29’u (130 bin 140 ki i) 
ortaö retim mezunu, yüzde  7’si (30 bin 174 ki i) önlisans mezunu, yüzde  4’ü (18 bin 849 ki i) lisans 
mezunu, yüzde  3’ü ise (12 bin 812 ki i) okuryazard r. Toplamda i e yerle tirilenlerin yüzde  4’ü (19 
bin 270 ki i) lisans ve üstü e itim düzeyine sahiptir. 
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Grafik 27: KUR e Yerle tirme Verileri (2000-2013*) 

Kaynak: KUR  * Temmuz’13 Verisidir.  
 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR taraf ndan i e yerle tirilen kad nlar n yüzde  52’si (67 
bin 607 ki i) ilkö retim mezunudur. yüzde  29’u (37 bin 834 ki i) ortaö retim mezunu, yüzde  9’u (12 
bin 53 ki i) önlisans mezunu ve yüzde  6’s  (7 bin 860 ki i) lisans mezunudur. Kad nlarda i e 
yerle tirilenlerini yüzde  6’s  lisans ve üstü e itim düzeyine sahiptir. 2013 y l nda KUR taraf ndan i e 
yerle tirilen erkeklerin yüzde  58’i (186 bin 434 ki i) ilkö retim mezunudur. yüzde  29’u (92 bin 306 
ki i) ortaö retim mezunu ve yüzde  6’s  (18 bin 121 ki i) önlisans mezunudur. Erkeklerde i e 
yerle tirilenlerin  yüzde  4’ü (11 bin 206 ki i) lisans ve üstü e itim düzeyine sahiptir.  

Tablo 29:  E itim Durumlar na Göre e Yerle tirmeler (2013*)         
E T M DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM 

Okuryazar olmayan  1.854  806 2.660 

Okuryazar  9.330  3.482 12.812  

lkö retim  186.434  67.607  254.041  

Ortaö retim (lise ve dengi)  92.306  37.834  130.140  

Önlisans  18.121  12.053 30.174  

Lisans  10.989  7.860 18.849 

Yüksek lisans  214 195 409 

Doktora  3 9 12 

TOPLAM  319.251  129.846  449.097 

Kaynak: KUR                  
Doktora e itim durumu hariç, bütün e itim durumlar nda i e yerle tirilen erkek say s  kad n 

say s ndan fazlad r. 2013 Ocak-Temmuz döneminde i e yerle tirilenlerin (449 bin 97 ki i) yüzde  71’i 
(319 bin 251 ki i) erkek, yüzde  29’u (129 bin 846 ki i) ise kad nd r. 
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KUR taraf ndan 2013 Ocak-Temmuz döneminde i e yerle tirilenlerin yüzde  89’u (398 bin 
236 ki i) özel sektör kapsam nda iken, yüzde  11’i (50 bin 861 ki i) kamu sektörü kapsam nda i e 
yerle tirilmi tir. 

2012 ile 2013 Ocak-Temmuz döneminde i e yerle tirilenlerin en fazla i e yerle tirilen ilk 10 
mesle e göre da l m na bakt nda; 2013 y l nda en fazla i e yerle tirme 157 bin 889 ki i Beden 

çisi(Genel) mesle inde gerçekle mi tir. Beden çisi(Genel) mesle inde i e yerle tirilenlerin toplam 
i e yerle tirme içerisindeki oran  yüzde  35’tir. Ard ndan yüzde  5 ile (24 bin 687 ki i) Beden 

çisi(Temizlik) mesle i ve yine yüzde  5 ile (22 bin 261 ki i) Temizlik Görevlisi) mesle i gelmektedir. 

Tablo 30: Mesleklere Göre e Yerle tirme (2012-2013) 

2012 2013* 
MESLEK SAYI MESLEK SAYI 

Beden i çisi (genel)  229.943  Beden i çisi (genel)  157.889  

Beden i çisi (temizlik)  37.294  Beden i çisi (temizlik)  24.687  

Temizlik görevlisi  29.650  Temizlik görevlisi  22.261  

Güvenlik görevlisi  13.308  Güvenlik görevlisi  12.908  

Sat  eleman  (tan t m)  11.867  Sat  dan man   10.037  

Büro memuru (genel)  8.597  Garson (servis eleman )  8.483  

Reyon görevlisi  8.267  Büro memuru (genel)   7.723  

Ça r  merkezi görevlisi  8.152  Makineci (diki ) 7.188  

Makineci (diki )  8.115  Ça r  merkezi görevlisi 6.962  

Kasiyer  6.740  Reyon Görevlisi  5.681  

Di er meslekler  194.654  Di er meslekler  185.278  

Toplam  556.587  Toplam  449.097  
Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 

Görüldü ü gibi KUR taraf ndan i e yerle tirilenlerin önemli bir bölümü nitelik gerektirmeyen 
mesle e sahip ki ilerdir. 2012 y l  ile 2013 Ocak-Temmuz döneminde i e yerle tirilen ilk 10 meslek 
içerisindeki 9 meslek benzerdir. Beden çisi 2011 ve 2012 y l nda oldu u gibi, 2013 Ocak-Temmuz 
döneminde de ilk s radad r.  2012 y l  ile ortak olan meslekler Beden çisi(Genel), Beden 

çisi(Temizlik), Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Sat  Dan man , Büro Memuru(Genel), 
Makineci(Diki ), Ça r  Merkezi Görevlisi ve Reyon Görevlisi meslekleridir. 2012 y l nda ilk 10 meslek 
aras nda olup da 2013 Ocak-Temmuz döneminde ilk 10 içinde yer almayan tek meslek kasiyer 
mesle idir ve yerine listeye Garson(Servis Eleman ) mesle i girmi tir. 2012 y l nda Beden çisi(Genel) 
mesle inde i e yerle tirme oran   yüzde  41 iken 2013 y l nda yüzde  35’e gerilemi tir. 

KUR taraf ndan 2013 Ocak-Temmuz döneminde yap lan i e yerle tirmelerin 9 ana meslek 
grubuna da l m na bakt m zda; ilk s rada yüzde  51 ile nitelik gerektirmeyen meslek grubu yer 
almaktad r ve i e yerle tirme say s  228 bin 324 ki idir. Bunu yüzde  15 ile (65 bin 170 ki i) hizmet ve 
sat  elemanlar , yüzde  11 ile (48 bin 402 ki i) tesis ve makine operatörleri ve montajc lar, yüzde  9 ile 
(41 bin 726 ki i) sanatkar ve ilgili i lerde çal anlar ve yüzde  8 ile (34 bin 513 ki i) büro hizmetlerinde 
çal an elemanlar takip etmektedir. En az i e yerle tirme, 2012 y l nda oldu u gibi bin 117 ki i ile 
yöneticiler meslek grubunda gerçekle mi tir. 
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Tablo 31: Meslek Gruplar na Göre e Yerle tirme (2013*) 
MESLEK GRUBU  SAYI  

Büro hizmetlerinde çal an elemanlar  34.513  

Hizmet ve sat  elemanlar   65.170  

Nitelik gerektirmeyen meslekler  228.324  

Nitelikli tar m, ormanc l k ve su ürünleri çal anlar   1.538  

Profesyonel meslek mensuplar   10.319  

Sanatkarlar ve ilgili i lerde çal anlar  41.726 

Teknisyenler, teknikerler ve yard mc  profesyonel meslek mensuplar   17.988  

Tesis ve makine operatörleri ve montajc lar  48.402 

Yöneticiler  1.117 

Toplam  449.097  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR taraf ndan yap lan i e yerle tirmelerin iktisadi 
faaliyetlere (NACE Rev.2) göre da l m na bakt m zda; toplam i e yerle tirmelerin yüzde  32’si (142 
bin 372 ki i) imalat sektöründe gerçekle mi tir. yüzde  11’i (50 bin 311 ki i) di er hizmet faaliyetleri 
sektöründe, yine yüzde  11’i (50 bin 63 ki i) idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe, yüzde  9’u 
(38 bin 993 ki i) toptan ve perakende ticaret sektöründe ve yüzde  6’s  ise (28 bin 377 ki i) konaklama 
ve yiyecek hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekle mi tir. 

Tablo 32: Sektörlere Göre e Yerle tirme (2013*) 
Sektör SAYI 

Bilgi ve ileti im  14.887 

Di er hizmet faaliyetleri  50.311 

E itim  13.676 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m   3.543 

Finans ve sigorta faaliyetleri  3.115 

Gayrimenkul faaliyetleri  283 

Hanehalklar n n i verenler olarak faaliyetleri  297 

dari ve destek hizmet faaliyetleri  50.063 

malat  142.372 

nsan sa l  ve sosyal hizmet faaliyetleri  10.339 

n aat  26.557 

Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik  2.774 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  28.377 

Kültür, sanat e lence, dinlence ve spor  1.656 

Madencilik ve ta  ocakç l   4.495 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  25.943 

Su temini; kanalizasyon, at k yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri  7.433 

Tar m, ormanc l k ve bal kç l k  5.084 

Toptan ve perakende ticaret  38.993 

Ula t rma ve depolama  18.817 

Uluslararas  örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri  82 

Toplam  449.097 

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
En az i e yerle tirme ise uluslararas  örgütler ve temsilciliklerin faaliyetleri sektöründe 

gerçekle mi tir. Bu sektörde i e yerle tirilenlerin say s  yaln zca 82’dir. 2013 Ocak-Temmuz 
döneminde KUR taraf ndan yap lan i e yerle tirmelerin sosyal durumuna göre da l m na 
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bakt m zda; toplam i e yerle tirmelerin yüzde  94,7’si (425 bin 568 ki i) normal i e yerle tirmedir. 
Engellilerin toplam i e yerle tirme içerisindeki oran  yüzde  5,2 (23 bin 384 ki i) iken eski hükümlüler-
TMY (Terörle Mücadeleden Yararlananlar) oran  yüzde  0,1 (145 ki i) bile de ildir. 

Tablo 33: Sosyal Durumlara Göre e Yerle tirme (2013*) 
SOSYAL DURUM SAYI 

Normal  425.568  

Engelli 23.384  

Eski hükümlü-TMY Yerle tirme  145  

Toplam  449.097  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

KUR’un i e yerle tirmeleri al nan aç k i lere ve Kuruma kay tl  i sizlere ba l d r. KUR ancak 
kendine gelen taleplere elindeki portföyden i e yerle tirme yapmaktad r. Bu aç dan bak ld nda 
Kurumun i e yerle tirmelerini kendi kay tlar  etkilemektedir. En fazla Beden çisi mesle inde aç k i  
geliyorsa ve kay tlarda da bu meslekte eleman bulunuyorsa en fazla i e yerle tirme Beden çisi 
mesle inde olmaktad r. 

1.2.12.5. Mesleki E itim Faaliyetleri 

2013 Ocak-Temmuz döneminde KUR taraf ndan 17 program türünde toplam 24 bin 764 
program düzenlenmi tir. Bu programlara toplamda 229 bin 820 kursiyer kat lm t r. Kat l mc lar n 
yüzde  43’ü (97 bin 876 ki i) kad n, yüzde  57’si (131 bin 944 ki i) ise erkektir. Aç lan programlar n 
yüzde  60’  ‘’ ba  E itim Program ’’ türünde aç lm t r ve bu programa toplamda 31 bin 794 ki i 
kat lm t r. Aç lan programlar n yüzde  8’i ‘’ gücü Yeti tirme Kursu/TYP’’ kapsam nda aç lm t r ve bu 
programlara 72 bin 934 ki i kat lm t r. KUR’un istihdam garantili i gücü yeti tirme kurslar  
kapsam nda 2 bin 30 kurs aç lm t r ve bu kurslara 53 bin 226 kursiyer kat lm t r. ‘’ gücü Yeti tirme 

Kursu/Genel’’ kurs türünde 452 kurs aç lm  olup, bu kurslara toplamda 9 bin 319 kursiyer kat lm t r. 

UMEM Projesi kapsam nda bin 686 kurs aç lm  olup bu kurslara toplamda 30 bin 785 
kursiyer kat lm t r. UMEM EP kapsam nda ise 2 bin 311 kurs aç lm  ve bu kurslara 11 bin 235 
kursiyer kat lm t r. Giri imcilik kurs türü kapsam nda 309 kurs aç lm  ve kursiyer say s  da 8 bin 892 
olarak gerçekle mi tir. Engellilere yönelik olarak aç lan kurslar n say s  394 olup bu kurslara 4 bin 343 
kursiyer kat lm t r. 2013 Ocak-Temmuz döneminde en az kurs GAP 2 kurs türünde aç lm  olup bu 
kurslar n say s  yaln zca 2’dir. Kat lan kursiyer say s  25’tir. 

2013 y l n n Ocak-Temmuz döneminde kad nlar n kursiyer olarak en fazla kat ld  kurs türü 
stihdam Garantili gücü Yeti tirme Kursudur ve toplamda 33 bin 290 kad n kursiyer kat lm t r ve bu 

say , bu kurs türüne kat lan 19 bin 936 erkek kursiyer say s ndan fazlad r. kinci s rada gücü 
Yeti tirme Kursu/TYP gelmektedir ve bu kurslara 16 bin 780 kad n kursiyer kat lm t r. Bunu 15 bin 
899 kad n kursiyer say s  ile ba  E itim Program / EP izlemektedir. 2013 Ocak-Temmuz döneminde 
kad nlarda Eski Hükümlülere Yönelik Kurslara kat lan kursiyer say s  yaln zca 2’dir. Toplam 17 kurs 
türünün alt  tanesinde kad n kursiyer say s  erkek kursiyer say s ndan fazlad r. Bu kurs türleri gücü 
Yeti tirme Kursu/ stihdam Garantili, ba  E itim Program ( EP), gücü Yeti tirme Kursu/Genel, GAP 
2 UMEM- EP, GAP 2/UMEM ve GAP 2’dir. 

 



66

Tablo 34: Kurs ve Kursiyer Göstergeleri (2013) 

KURS TÜRÜ 

 2013* 

Aç lan Kurs Say s  
Kat lan Kursiyer Say s  

Erkek Kad n Toplam 

.YET.KURS/TYP 1.898 56.154 16.780 72.934 

.YET.KURS/ ST HDAM GARANT L  2.030 19.936 33.290 53.226 

BA I E T M PROGRAMI( EP) 14.774 15.895 15.899 31.794 

UMEM PROJES  1.686 17.872 12.913 30.785 

UMEM PROJES / EP 2.311 6.575 4.660 11.235 

.YET.KURS/GENEL 452 2.538 6.781 9.319 

G R MC L K 309 4.611 4.281 8.892 

ÖZÜRLÜ KURSLARI 394 2.669 1.674 4.343 

ÇALI ANLARIN MESLEK  E T M  94 1.940 454 2.394 

HÜKÜMLÜLERE YÖNEL K KURSLAR 107 1.354 109 1.463 

GAP II/ EP 639 896 550 1.446 

GAP II TYP 9 1.003 43 1.046 

GAP II/UMEM- EP 36 170 176 346 

GAP II/G R MC L K 13 190 114 304 

GAP II/UMEM 3 44 136 180 

ESK  HÜKÜMLÜLERE YÖNEL K KURSLAR 7 86 2 88 

GAP II 2 11 14 25 

Toplam 24.764 131.944 97.876 229.820 

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2013 y l n n Ocak-Temmuz döneminde erkeklerin en fazla kat ld  kurs türü gücü Yeti tirme 
Kursu/TYP’dir ve toplamda 56 bin 154 erkek kursiyer kat lm t r. kinci s rada stihdam Garantili gücü 
Yeti tirme Kursu gelmektedir ve bu kurslara kat lan erkek kursiyer say s  19 bin 936’d r. Bunu 15 bin 
895 kursiyer ile de ba  E itim Program / EP izlemektedir. Bu dönemde erkeklerde en az kat l m GAP 
2 kursuna olmu tur ve kursiyer say s  yaln zca 11’dir. 

1.2.12.6. sizlik Ödene i 

2013 Ocak-Temmuz döneminde i sizlik ödene ini 164 bin 467 ki i hak etmi tir. Hak edenlerin 
yüzde  63’i (103 bin 612 ki i) erkek, yüzde  37’si (61 bin 35 ki i) ise kad nd r. Toplamda hak edenlerin 
yüzde  48’i (78 bin 427 ki i) ilkö retim mezunudur. Bunu yüzde  31 (51 bin 686 ki i) ile ortaö retim 
(lise ve dengi) mezunlar , yüzde  11 (18 bin 863 ki i) ile lisans mezunlar  ve yüzde  7 (11 bin 550 ki i) 
ile önlisans mezunlar  takip etmektedir. Hak edenlerden 19 bin 677’si lisans ve üstü e itim düzeyine 
sahiptir. 

2013 Ocak-Temmuz döneminde erkeklerde i sizlik ödene i hak edenlerin yüzde  54’ü (56 bin 
172 ki i) ilkö retim mezunudur. Bunu yüzde  29 (30 bin 423 ki i) ile ortaö retim (lise ve dengi) 
mezunlar , yüzde  9 (9 bin 690 ki i) ile lisans mezunlar  ve yüzde  5 (4 bin 912 ki i) ile önlisans 
mezunlar  takip etmektedir. Hak eden erkeklerin 10 bin 63 ki isi lisans ve üstü e itim düzeyine 
sahiptir.  

2013 Ocak-Temmuz döneminde kad nlarda i sizlik ödene i hak edenlerin yüzde  36’s  (22 bin 
255 ki i)ilkö retim mezunudur. Bunu yüzde  35 (21 bin 263 ki i) ile ortaö retim(lise ve dengi) 
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mezunlar , yüzde  15 (9bin 173 ki i) ile lisans mezunlar  ve yüzde  11 (6 bin 638 ki i) ile önlisans 
mezunlar  takip etmektedir. Hak eden kad nlar n 9 bin 614 ki isi lisans ve üstü e itim düzeyine 
sahiptir. Önlisans ve yüksek lisans e itim düzeyinde i sizlik ödene i hak eden kad n say s , geçen y l 
oldu u gibi bu y l da, hak eden erkek say s ndan fazlad r.  

Tablo 35:  E itim Durumlar na Göre sizlik Ödene i Hak Edenler (2013*) 
Ö REN M DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM 

Okuryazar olmayan  853 672 1.525 

Okuryazar  1.172 583 1.755 

lkö retim  56.172 22.255 78.427 

Ortaö retim (lise ve dengi)  30.423 21.263 51.686 

Önlisans  4.912 6.638 11.550 

Lisans  9.690 9.173 18.863 

Yüksek lisans  364 434 798 

Doktora  9 7 16 

Bilinmeyen 17 10 27 

Toplam  103.612  61.035  164.647  

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

2013 Ocak-Temmuz döneminde i sizlik ödene i hak edenlerin ya  gruplar na göre da l m  
inceledi inde; toplamda i sizlik ödene i hak edenlerin yüzde  24’ü (39 bin 195 ki i) 30-34 ya  
aral nda bulunmaktad r. Bunu yüzde  21 ile (33 bin 903 ki i) 25-29 ya  aral nda yer alanlar, yüzde  
19 (31 bin 887 ki i) ile 35-39 ya  aral nda bulunanlar, yüzde  16 (26 bin 31 ki i) ile 40-44 ya  
aral nda bulunanlar ve yüzde  10 (17 bin 45 ki i) ile de 45-49 ya  aral nda bulunanlar takip 
etmektedir. Genç nüfus olarak tabir edilen 15-24 ya  aral nda bulunanlar, toplamda i sizlik ödene i 
hak edenlerin yüzde  6’s n  olu turmaktad r ve say lar  10 bin 204 ki idir.  sizlik ödene ini hak eden 

65 ya  üstü 120 ki i vard r. 

Tablo 36: Ya  Gruplar na Göre sizlik Ödene i Hak Edenler (2013*) 
YA  GRUBU ERKEK KADIN TOPLAM 

15-19  183 109 292 

20-24  4.237 5.675 9.912 

25-29  19.252 14.651 33.903 

30-34  24.893 14.302 39.195 

35-39  20.810 11.077 31.887 

40-44  17.534 8.497 26.031 

45-49  12.960 4.085 17.045 

50-54  2.513 1.909 4.422 

55-59  983 621 1.604 

60-64  154 82 236 

65+  93 27 120 

Toplam  103.612  61.035  164.647 

Kaynak: KUR * Ocak-Temmuz 
 

Erkeklerde i sizlik ödene i hak edenlerin yüzde  24’i (24 bin 893 ki i) 30-34 ya  aral nda 
bulunmaktad r. Bunu yüzde  20 (20 bin 810 ki i) ile 35-39 ya  aral nda bulunanlar, yüzde  19 (19 bin 
252 ki i) ile 25-29 ya  aral nda bulunanlar, yüzde  17 (17 bin 534 ki i) 40-44 ya  aral nda 
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bulunanlar ve yüzde  13 (12 bin 960 ki i) ile 45-49 ya  aral nda bulunanlar takip etmektedir. Genç 
nüfus olarak tabir edilen 15-24 ya  aral nda yer alan erkekler, i sizlik ödene i hak eden erkeklerin 
yüzde  4’ünü (4 bin 420 ki i) olu turmaktad r. sizlik ödene i hak eden 65 ya ndan büyük 93 erkek 
bulunmaktad r. 

Kad nlarda i sizlik ödene i hak edenlerin yüzde  24’ü (14 bin 651 ki i) 25-29 ya  aral nda 
bulunmaktad r. Bunu yüzde  23 (14 bin 302 ki i) ile 30-34 ya  aral nda bulunanlar, yüzde  18 (11 bin 
77 ki i) ile 35-39 ya  aral nda bulunanlar, yüzde  14 (8 bin 497 ki i) ile 40-44 ya  aral nda 
bulunanlar ve yüzde  9 (5 bin 675 ki i) ile 20-24 ya  aral nda bulunanlar takip etmektedir. Genç 
nüfus olarak tabir edilen 15-24 ya  aral nda yer alan kad nlar, i sizlik ödene i hak eden kad nlar n 
yüzde  9’unu (5 bin 784 ki i) olu turmaktad r. sizlik ödene i hak eden 65 ya ndan büyük 27 kad n 
bulunmaktad r. 
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K NC  BÖLÜM 

GÜCÜ P YASASI TALEP ARA TIRMASI SONUÇLARI 
 

2.1. AMAÇ VE YÖNTEM 

yi i leyen bir i gücü piyasas n n olu abilmesi, i gücü arz ve talebinin temel niteliklerinin 
incelenip bunlara uygun önlemlerin zaman nda al nmas na ba l d r. Birçok ülkede yüksek i sizlik 
oranlar na ra men özellikle k sa dönemli i gücü talebinin yüksek oldu u da s k s k ifade edilmektedir. 
Birçok sektörde i gücü fazlal  olmas na ra men etkin e le tirme eksikli i ve beceri uyumsuzluklar  
nedeniyle i gücü aç  kar lanmayabilmektedir. Aç k i ler, i gücünün mobilitesinin yetersizli i ve 
i verenin talep etti i niteliklere sahip eleman olmamas  nedenlerinin yan  s ra baz  mesleklerde i  
ortam  ve ücretin be enilmemesi nedeniyle zaman nda doldurulamamaktad r. gücü piyasas n n 
talep boyutuyla ele al n p mevcut durumda i gücü, mevcut aç k i  ve gelecek dönemde i gücünün 
e ilimlerinin bilinmesi k sa dönemli i gücü yeti tirilmesi için temel verileri sa lamaktad r.  

gücü piyasas nda arz ve talebin etkin bir ekilde uyumla t r labilmesi için i gücü piyasas  
bilgileri oldukça önemlidir. gücü Piyasas n n arz taraf na yönelik veriler a rl kl  olarak Türkiye 
statistik Kurumunun yapm  oldu u Hanehalk  gücü Anketi sonuçlar ndan elde edilmektedir. Ancak 

i gücü piyasas n n talep taraf na yönelik pek fazla veri bulunmamaktad r. Bu aç  da Türkiye  
Kurumu gücü Piyasas  Talep Ara t rmalar  ile doldurmaya çal maktad r. Arz taraf  ile ilgili verilerde 
de il düzeyinde yeterli veri bulunmamaktad r. Talep taraf  ile ilgili yap lan ara t rmalar ise henüz 
istenen düzeyde de ildir. Örne in EUROSTAT nezdinde hala Türkiye için aç k i  oran  
aç klanamamaktad r. Bu ba lamda i gücü piyasas  ara t rmalar n  daha da geli tirerek yap lmas  
büyük önem arz etmektedir.  

4904 say l  Kanunda Türkiye  Kurumuna verilen görevlere istinaden i gücü piyasas  
ihtiyaçlar n n tespit edilmesi amac yla Türkiye  Kurumu’nca 2007 y l ndan beri i gücü piyasas  
analizleri ( PA) sürdürülmektedir. De i ik yöntemler kullan larak 2007’den beri devam ettirilen 
analizler Türkiye geneli için 2009 y l ndan itibaren y lda iki defa yap lmaktad r. gücü piyasas  
ara t rmalar n n EUROSTAT normlar na uygun ekilde yürütülmesi ve Resmi statistik Program  
kapsam na al nmas na yönelik çal malar 2011 y l n n ikinci yar s ndan itibaren Türkiye statistik 
Kurumu i birli iyle devam etmektedir.  

Bu çal malar n temel amaçlar , i gücü piyasas  ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, i gücü 
piyasas nda mevcut, geçmi  ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen sektörel ve 
mesleki de i im ile geli meleri izlemek, i gücü piyasas n n talep yap s n  ortaya koymak ve bu 
sonuçlar üzerinden aktif istihdam politikalar na veri kayna  te kil etmek eklindedir. Bu çal malar 
sayesinde Türkiye için bir aç k i  say s  ve aç k i  oran  ortaya konulacak ve EUROSTAT’ n talep etti i 
aç k i  istatistikleri için veri toplanm  olacakt r. Bu çal man n önemli amaçlar ndan biri de KUR’un 
yan s ra di er kurum ve kurulu lar n i gücü talebi hakk nda bilgi ihtiyac n  kar lamak ve mesleki 
e itim planlamas n  ihtiyaca uygun olmas  için veri sa lamakt r. 
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Türkiye  Kurumu, 2013 birinci dönem gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  ( PTA) kapsam nda 
15 May s-30 Haziran 2013 tarihleri aras nda Türkiye genelinde (74 il tam say m, 7 il örneklem) 87.719 
i yerlerine ula larak, yüz yüze görü me yöntemiyle Ek 1’de belirtilen yeri Bilgi Formunu 
uygulam t r. A a da 2007 y l ndan bu yana yap lan talep ara t rmalar  için kapsam ve alan notlar  
tablolanm t r. 

 

Tablo 37: gücü Piyasas  Ara t rmalar  (2007-2012)  
KUR'UN UYGULADI I GÜCÜ P YASASI TALEP ARA TIRMASI YÖNTEM VER LER  

Dönem Kapsam  Periyot S n flamalar Yöntem Görü me Yap lan yeri Say s 9 

2007 50+ Tüm yerleri 15 Ekim - 30 Kas m ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Yüz yüze  Toplam 12.712 

2008 Tüm yerleri 15 Ekim -  5 Aral k 
ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Elektronik 

Toplam 71.001 

10+ i yeri 26.409 

50+i yeri 7.224 

2009/I 
KUR’a Kay tl  Tüm 
yerleri 

17 Nisan - 30 May s 
ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Elektronik 

Toplam 275.099 

10+ i yeri 83.404 

50+i yeri 15.273 

2009/II 
KUR’a Kay tl  Tüm 
yerleri 4 Kas m-13 Aral k 

ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Elektronik 

Toplam 255.938 

10+ i yeri 80.638 

50+i yeri 15.985 

2010/I 
KUR’a Kay tl  Tüm 
yerleri 26 Nisan- 1 Haziran 

ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Elektronik 

Toplam 218.068 

10+ i yeri 73.418 

50+i yeri 14.476 

2010/II 
KUR’a Kay tl  Tüm 
yerleri 26 Nisan- 1 Haziran 

ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Elektronik 

Toplam 198.479 

10+ i yeri 69.442 

50+i yeri 14.688 

2011/I 
KUR’a Kay tl  Tüm 
yerleri 26 Nisan- 1 Haziran 

ISCO  88-    NACE 
REV.1.1 

Elektronik 

Toplam 159.862 

10+ i yeri 60.501 

50+i yeri 13.393 

2011/II 10 + Giri imler (TÜ K) 19 Aral k- 19 Ocak ISCO  88-   NACE REV.2 Yüz yüze  

Toplam 5.941 

10+ i yeri 3.283 

50+i yeri  1.606 

2012/I 10 + Giri imler (TÜ K) 2  May s- 15 Haziran ISCO  88-     NACE REV.2 Yüz yüze  Toplam Giri im 5.225 

2012/II 10 + yerleri (TÜ K) 10 Eylül-31 Ekim ISCO  88-     NACE REV.2 Yüz yüze  Toplam yeri 53.194 

2013/I  10 + yerleri (TÜ K)  15 May s-30 Haziran ISCO  88-     NACE REV.2   Yüz yüze  Toplam yeri   87.719 

Kaynak: KUR 

Türkiye statistik Kurumu  Kay tlar  Sistemi altl k olarak kullan larak sektörel kapsam 
dahilinde yer alan ve 10 ve daha fazla çal ana sahip i yerleri, çal mada örnekleme çerçevesi olarak 
kullan lm t r. Ara t rman n kapsam nda Türkiye genelinde ve il düzeyinde Avrupa Toplulu u 
Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas  (NACE) Rev 2. s n fland rmas na göre, tar m, kamu, hane 
                                                           
 

9 Genelleme yap lmam  i yeri say s d r. 
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halklar nda i verenler ve uluslar aras  kurum/kurulu lar d ndaki 17 alt sektörde yer alan, 10 ve daha 
fazla çal ana sahip i yerleri örnekleme çerçevesi olarak kabul edilmi tir. Örnekleme birimi “i yeri” 
olarak belirlenmi  ve 17 sektör baz nda il düzeyi ve Türkiye geneli tahmini verilmi tir. 

yerlerinde yüz yüze görü me yöntemiyle (Ara t rman n saha çal mas n n tamam  KUR 
personeli taraf ndan gerçekle tirilmi tir.) gerçekle tirilen “Türkiye gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  

yeri Bilgi Formu” kapsam nda; 
 Temel i yeri bilgileri  
 Mevcut istihdam bilgileri (Cinsiyet, meslek)  
 Aç k i , (Meslek, Talep edilen e itim ve beceri düzeyleri, Kar lanma yollar )  
 Temininde güçlük çekilen meslekler, (Meslek, Güçlük nedeni) 
 31 Aral k 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihlerinde art /azal  olaca  dü ünülen mesleklere ili kin 

sorular sorulmu tur.  
 

Tablo 38: 2013 Y l  gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  Görü ülen yeri Bazl  Sonuçlar  
yeri Durumu yeri Say s  yeri Oran  

Toplam Örnek yeri 100.852 

Cevaps zl k formu doldurulan i yeri10 13.133  

Yüz yüze görü me Gerçekle tirilerek Ula lan yeri 87.719 100 % 

Aç k i Olan yeri  22.864 26,1% 

Eleman Temininde Güçlük Çeken yeri 38.261 43,6% 

Aral k 2013 Sonunda Art  Belirten yeri 22.463 25,6% 

Aral k 2013  Sonunda Azal  Belirten yeri   7.193 8,2% 

Haziran 2014 Sonunda Art  Belirten yeri  14.936 17,0% 

Haziran 2014 Sonunda Azal  Belirten yeri   2.689 3,1% 

  gücü Piyasas  Talep Ara t rmas , 17 sektörde i yeri baz nda il ve Türkiye tahmini vermek 
üzere seçilen 100.852 i yerine uygulanm t r. Bu i yerlerinden 87.719 ile görü me 
gerçekle tirilebilmi  geriye kalan 13.133 i yeri için cevaps zl k durumlar  derlenmi tir. Türkiye, l ve 
Sektörel temsiliyet konusunda herhangi bir noksanl k ve istatistiki yetersizlik söz konusu olamayacak 
bu çal mada mesleklere göre yap lan tahminlerin ihtiyatla kar lanmas  gerekir. Çünkü mesleklere 
göre bir çerçeve olmad  için örneklem çekimine mesleki k r l m dahil edilmemi tir. Dolay s yla 
rapordaki mesleklere ili kin bilgiler, detay olarak sunulmu tur. Mesleki bilgiler herhangi bir bilimsellik 
kayg s  ta mamakla birlikte 74 ilde tamsay m yap ld  da göz önünde bulundurulmal d r. 

2.1.1. Örnek Hacmi  ve Örnek Seçimi  

2013 y l  KUR PTA çal mas nda amaç, kapsam içerisindeki sektörler baz nda Türkiye 
tahmini vermektir.  Çal ma 7 ilde ( Ankara, stanbul, zmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Denizli)  
örnekleme, di er illerde tamsay m uygulanmak üzere planlanm t r. Örnek hacmi istenilen düzeyde 
tahmin üretilmesini sa layacak kriterler dikkate al narak, 7 ilde 19.588 olarak hesaplanm t r. Di er 
illerde ise birim say s  81.264 olarak belirlenmi tir.  Örnek hacminin da t m , sektör düzeyinde uzla k 
da t m yöntemi ile yap lm t r. 

                                                           
 

10 Bu i yerlerinin  4.718’i Kapal ,556’s  Faal Olmayan, 1.271’i Faaliyeti Kapsam D  yeri 5.493’ü Bulunamayan, 
711’i vereni Yan t Vermeyen ve 383’ü  mükerrer yeri olarak cevaps zl k durumu tespit edilmi tir. 
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nh   = ñ [ K2 + ( 1- K2 )  Mh 2  ] ½                           
 ñ     = Göze dü en ortalama örnek hacmi 
  Mh  =Nh / ( N / h ) = h.Wh 
              K      = Göreceli önem 
 h      = Tabaka say s  
            nmin = K.ñ   en küçük göze dü en örnek hacmi 

Bu yöntem birim say s  çok küçük dahi olsa her tabakada belirli say da örnek hacmini garanti 
etmektir. Dolay s yla yerel birim say s n n çok az say da oldu u tabakalar yap sal olarak sistem 
içerisinde belirlenerek tamsay mla ele al nm t r. Tüm sektörlerde maliyet ve i gücü dikkate al narak 
belirlenmi tir.  Örneklerin seçimi ard k basit rassal örneklem (ABRÖ) yöntemi ile gerçekle tirilmi tir. 
Bu yöntemde, birimlere (0,1] aral nda uniform da lan sürekli rassal say lar (permanent random 
number-PRN) atan r. Atanan bu rassal say lara göre birimler küçükten büyü e do ru dizilir, tabaka 
baz nda belirlenen eklindeki sabit bir ba lang ç noktas ndan sonraki ilk birimden ba lamak üzere, 
tabaka baz nda belirlenen örnek hacmi kadar birim örne e seçilir.  

2.1.2. Tahmin ve Notasyonlar 
Her sektörde yerel birimler bulunduklar  tabaka esas olmak üzere ABRÖ yöntemi ile örne e 

seçilmi lerdir.  Her tabakadan örne e seçilen toplam hn
 tane  birimin   h   olarak tan mlanan bir seçim 

olas l   vard r. Herhangi bir tabakadaki örnek birimin seçim olas l  a a daki gibi yaz l r: 

 

h
h

h

n
N  

            h = ele al nan ekonomik faaliyet grubundaki tabaka indisi    

           hn
 =  h. tabakadaki örnek birim say s   

          hN
=  h. tabakadaki toplam birim say s  

Herhangi bir karakteristi in (y) toplam tahmini ( Ŷ ),  seçilen birimlerin seçim olas l klar n n tersi ile 
çarp m n n toplam ndan elde edilir. 

            

ˆ hi
h i

hi i h

NyY y
n            

( Ŷ ) toplam tahminine ili kin h. tabakadaki varyans formulu a a da verilmi tir:   

                 
1/ˆ 222

hhhihhhh nnyyNyvNYv
   d r.  

 Tabaka baz nda gerçekle tirilen bu tahminlerden Türkiye toplam na tabakal  örneklemin genel 
kurallar  kullan larak ula l r. Herhangi bir karakteristi in genel toplam tahmini 

h
hYY ˆˆ

  eklinde bulunur. 
 Toplam tahmine ili kin  varyans ise  

            h
hYvYv ˆˆ

   olarak elde edilir. 
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Tablo 39: gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  Örneklemi (2013) 

TAM SAYIM 
YAPILAN 

LLER 

 YER  
SAYISI  

CEVAP 
VEREN 

YER  
SAYISI 

TAM 
SAYIM 

YAPILAN 
LLER 

YER  
SAYISI 

CEVAP 
VEREN 

YER  
SAYISI 

ÖRNEKLEM 
YAPAN LLER 

YER  
SAYISI 

CEVAP 
VEREN 

YER  
SAYISI 

 Adana 3.803 3.326 Kars 296 261 Antalya 1686 1397 

Ad yaman 855 733 Kastamonu 713 561 Bursa 1.802 1.555 

A.Karahisar 1.327 1.131 Kayseri 2.897 2.710 Denizli 1286 1149 

A r  445 382 K r kkale 308 275 stanbul 5.985 5.104 

Aksaray 813 722 K rklareli 601 506 zmir 3020 2526 

Amasya 625 578 K r ehir 364 311 Kocaeli 1.783 1.521 

Ardahan 77 74 Kilis 157 136 Ankara 4.026 3.086 

Artvin 318 286 Konya 3.921 3.533 Örneklem Toplam 19.588 16.338 

Ayd n 1.786 1.414 Kütahya 1.111 924 GENEL TOPLAM 100.852 87.719 

Bal kesir 2.050 1.802 Malatya 1.527 1.368 

Bart n 361 328 Manisa 2.104 1.881 

Batman 1.158 932 Mardin 1.399 1.194 

Bayburt 98 80 Mersin 3.144 2.713 

Bilecik 370 309 Mu la 2.326 2.049 

Bingöl 524 461 Mu  407 352 

Bitlis 375 347 Nev ehir 759 670 

Bolu 533 477 Ni de 581 471 

Burdur 461 394 Ordu 1.297 1.189 

Çanakkale 937 845 Osmaniye 948 847 

Çank r  253 219 Rize 795 724 

Çorum 1.017 920 Sakarya 1.760 1.607 

Diyarbak r 2.749 2.468 Samsun 2.007 1.593 

Düzce 970 867 Siirt 366 347 

Edirne 639 560 Sinop 343 305 

Elaz  1.314 1.095 Sivas 1.109 987 

Erzincan 380 347 anl urfa 2.463 2.163 

Erzurum 1.197 1.046 rnak 660 576 

Eski ehir 1.735 1.579 Tekirda  2.141 1.849 

Gaziantep 2.935 2.662 Tokat 920 846 

Giresun 889 798 Trabzon 2.324 1.990 

Gümü hane 178 152 Tunceli 163 151 

Hakkari 200 187 U ak 910 828 

Hatay 2.024 1.788 Van 1.203 1.061 

I d r 277 246 Yalova 520 469 

Isparta 615 556 Yozgat 634 548 

K.Mara  1.892 1.626 Zonguldak 983 842 

Karabük 413 365 Tamsay m 
Toplam 

81.264  71.381 
Karaman 510 442 

Kaynak: KUR  
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2.2. MEVCUT ST HDAM 

Türkiye genelinde PTA kapsam na giren 100.852 i yerinden 87.719 i yeri 15 May s-30 
Haziran 2013 tarihleri aras nda ziyaret edilerek i yeri bilgi formu uygulanm t r. Bu çal ma ile elde 
edilen bilgiler Türkiye geneli ve il düzeyi için derlenmi tir11. Tam say m ve örneklem ham veri 
sonuçlar  genelle tirildi inde 183.667 i yeri için veri aç klanm t r.  Türkiye genelinde i yerlerinin 
sektörlere göre da l m na ili kin bilgiler a a daki tabloda görülmektedir.  

 

Tablo 40: yeri Büyüklüklerinin Sektörel Da l m   
SEKTÖRLER 1-9 yeri12 10-49 yeri 50+ yeri Toplam 

malat 7.574 31.605 8.201 47.380 

Toptan ve Perakende Ticaret  11.853 31.257 2.172 45.281 

n aat 13.424 13.427 2.925 29.776 

Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 2.621 7.690 1.117 11.428 

Ula t rma Ve Depolama 2.483 7.546 948 10.977 

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 2.676 4.817 541 8.034 

dari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 1.434 3.110 2.146 6.690 

E itim 841 3.923 554 5.319 

Di er Hizmet Faaliyetleri 1.308 2.584 251 4.142 

nsan Sa l  Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 424 3.053 634 4.111 

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 853 2.222 308 3.382 

Bilgi Ve leti im 499 1.551 275 2.325 

Madencilik Ve Ta  Ocakç l  410 900 280 1.590 

Gayrimenkul Faaliyetleri 450 927 109 1.487 

Kültür, Sanat, E lence, Dinlence ve Spor 221 452 93 766 

Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme 197 262 131 590 

Su Temini; Kanalizasyon ve At k Yönetimi 104 199 86 389 

Toplam 47.372 115.525 20.770 183.667 

Kaynak: T PTA 2013-1 
 

Ara t rma kapsam nda toplam 183 bin 667 i yerine ili kin bilgi toplanm t r. En fazla i yeri 
s ras yla malat, Toptan ve Perakende Ticaret, n aat, Konaklama ve Yiyecek Hizmet Faaliyetleri ile 
Ula t rma ve Depolama sektörlerinde bulunmaktad r. yerlerinin yakla k yar s  malat ile Toptan ve 
Perakende Ticaret sektörlerindedir. yerlerinin yüzde 25,8’i 1-9 ki i aras  eleman çal t ran13, yüzde 
62,9’u 10-49 ki i aras  eleman çal t ran, yüzde 11,3’ü 50 ve daha fazla ki i istihdam eden i yerleridir. 

                                                           
 

11 Her il için ayr  ayr  gücü Piyasas  Analiz ( PA) Raporu haz rlanm  ve www.iskur.gov.tr  adresinde 
yay nlanm t r. 
12 1-9 aras nda istihdam  olan i yerleri ara t rma kapsam nda olmad ndan bu veriler, alan uygulamas  s ras nda 
mevcut istihdam n n 10 ki i alt na indi i tespit edilen i yerlerini kapsar. Tüm rapor boyunca bu de erlendirme 
göz önünde bulundurulmal d r.  
13Ziyaret an nda 1-9 aras nda istihdam  oldu u tespit edilen i yerlerinin yakla k yüzde 41’i son bir y l içerisinde 
en az bir kere 10 veya daha fazla çal ana ula m t r. 
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Kapsamda 1-9 aras  ki i istihdam eden i yerleri olmamas na ra men soru formu uygulan rken 
i yerlerinin yüzde 25,8’inin mevcut istihdamlar n n 1-9 ki i aras  olduklar  görülmü tür. TÜ K’ten 
al nan i yeri listeleri 2012 y l  yeri Kay tlar na ili kindir. Bu listeler belirlenirken bir i yerinin 10 ve 
daha fazla ki i istihdam eden bir i yeri olarak say labilmesi için son bir y lda herhangi bir dönemde 10 
ve daha fazla çal ana ula mas  yeterlidir. Bu ba lamda 1-9 ki i çal an  olan i yerlerine son bir y l 
içerisinde hiç 10 ve daha fazla ki i çal t r p çal t rmad klar  sorulmu tur. Ara t rma yap ld  s rada 1-
9 aras  ki i çal t ran i yerlerinin yüzde 41,5’nin son bir y l içerisinde herhangi bir dönemde 10 ve daha 
fazla ki i çal t rd klar  tespit edilmi tir. Dolay s yla bu i yerleri de TÜ K’in tan m na göre ara t rma 
kapsam nda olan i yerleridir. Çal ma kapsam nda n aat sektöründe 10 ve daha fazla ki i diye gidilen 
i yerlerinin yüzde 45,1’inin 1-9 ki i istihdam eden i yerleri olduklar  görülmü tür. Bu sektördeki bu 
oran çal man n genelini de etkilemi tir. n aat sektöründeki i yerlerinin devaml l n n ve 
büyüklü ünün yap lan i  ile s n rl  olmas  yani bir in aat yap l yorken i yerinde çal an say s n n fazla 
olup in aat bittikten sonra sadece firma da büro çal anlar n n kalmas  bu sektördeki i yerlerinin en 
önemli özelli inden biridir. Bu özellik bu sektördeki i yerlerinin çal an say s  aç s ndan 
büyüklüklerinin tespit edilip ara t rma kapsam na al n p al nmamas  konusunda s k nt lar ortaya 
ç karmaktad r.  Say sal olarak en fazla 50 ve daha fazla i yeri olan sektör malat sektörüdür. Bu 
sektörü s ras  ile n aat, Toptan ve Perakende Ticaret ile dari ve Destek Hizmetleri Faaliyetleri 
sektörleri takip etmektedir.  yerlerinin yüzde 32,5’i stanbul’dad r. yerlerinin yüzde 8,8’i Ankara, 
yüzde 6,3’ü zmir ve yüzde 4,2’si Bursa ilinde iken en az i yeri ise Ardahan, Bayburt, Kilis, Tunceli ve 
Gümü hane illerindedir. 

 

Tablo 41: Çal anlar n Sektörel Da l m  
SEKTÖRLER Erkek Kad n Toplam 

malat 1.552.951 438.519 1.991.480 

Toptan Ve Perakende Ticaret 707.404 217.977 925.382 

n aat 606.768 47.057 653.825 

dari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 353.386 136.674 490.060 

Ula t rma Ve Depolama 254.096 35.010 289.106 

Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 213.050 69.670 282.720 

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 122.618 59.505 182.122 

nsan Sa l  Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 66.553 99.390 165.943 

E itim 77.837 75.672 153.509 

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 62.665 35.308 97.973 

Di er Hizmet Faaliyetleri 62.595 32.349 94.944 

Madencilik Ve Ta  Ocakç l  74.997 3.465 78.462 

Bilgi Ve leti im 47.968 23.774 71.742 

Elektrik, Gaz, Buhar Ve klimlendirme  31.673 5.895 37.568 

Gayrimenkul Faaliyetleri 26.672 5.792 32.464 

Su Temini; Kanalizasyon ve At k Yönetimi 26.732 2.070 28.801 

Kültür, Sanat, E lence, Dinlence ve Spor 15.043 4.208 19.251 

Toplam 4.303.017 1.292.336 5.595.353 

Kaynak: T PTA 2013-1 
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183.667 i yerinde toplam 5 milyon 595 bin 353 çal an oldu u tespit edilmi tir. Çal anlar n 
yüzde 23,1’i kad n, yüzde 76,9’u erkektir. Toplamda en fazla çal an malat sektöründedir. Çal anlar n 
yüzde 35,6’s  malat, yüzde  16,5’i Toptan ve Perakende Ticaret, yüzde   11,7’si n aat sektöründedir. 
Bu s ralama i yeri say lar  ile de paraleldir. En az çal an n oldu u sektör ise Kültür, Sanat, E lence, 
Dinlence ve Spor’dur. malat, Toptan ve Perakende Ticaret ile n aat sektörlerinde çal ma kapsam na 
giren i yeri say s n n fazla olmas  ve i yeri büyüklüklerinin ortalaman n üstünde olmas  bu sektörü 
çal an say s nda ilk s raya ç karm t r. Kad nlarda da erkeklerde de en fazla malat ile Toptan ve 
Perakende Ticaret sektörlerinde çal lmaktad r. Erkeklerde üçüncü sektör n aat iken kad nlarda ise 
dari ve Destek Hizmetleri sektörüdür.  

nsan Sa l  ve Sosyal Hizmetler sektöründe çal an kad n say s  sektörde çal an erkek 
say s ndan fazlad r. E itim sektöründe ise çal an erkek ve kad n say lar  birbirlerine çok yak nd r. Bu 
sektörde çal anlar n yüzde 49’u kad nd r. Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektörü ile Di er Hizmet 
Faaliyetleri sektörlerinde çal an her 3 ki iden biri kad nd r. Sektörlerde çal anlar cinsiyet 
durumlar na göre inceledi inde kad nlar n oransal olarak erkeklere göre en az çal t klar  sektörler 
Madencilik ve Ta  Ocakç l , Su Temini; Kanalizasyon At k Yönetimi ve yile tirme Faaliyeti ile n aat 
sektörleridir. Madencilik ve Ta  Ocakç l  sektöründe çal anlar n sadece yüzde 4’ü, Su Temini; 
Kanalizasyon At k Yönetimi ve yile tirme Faaliyeti ve n aat sektörlerinde çal anlar n ise yüzde 7’si 
kad nd r. Kad nlar bu sektörlerde a rl kl  olarak Büro Eleman  olarak çal maktad r. Bu sonuçlar baz  
sektörlerde yap lan i lerin cinsiyet temelli oldu unu göstermektedir. 

Çal anlar n yüzde 33,9’u stanbul, yüzde 7,8’i Ankara, yüzde 5,8’i zmir’dedir. Daha sonra ise 
Bursa, Antalya ve Kocaeli illeri gelmektedir. En az çal an  olan iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, 
Kilis, Hakkâri ve Gümü hane’dir. 

Grafik 28: Ortalama Çal an Say lar n n Sektörel Da l m  

 

Kaynak: T PTA 2013-1 
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Çal an say s n  i yeri say s na oranlad nda Türkiye genelinde 10 ve daha fazla ki i istihdam 
eden i yerlerinde ortalama 30,5 ki inin çal t  tespit edilmi tir. Ortalama çal an say s  en fazla olan 
sektör Su Temini; Kanalizasyon At k Yönetimi ve yile tirme Faaliyeti sektörüdür. Daha sonra s ras yla 
dari ve Destek Hizmet Faaliyetleri ile Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme Üretim ve Da t m  

sektörleri gelmektedir. Bu sektörlerdeki i yerleri di er sektörlerdeki i yerlerine göre daha büyük 
i yerleridir. Ortalama çal an say s n n en dü ük oldu u sektörler Toptan ve Perakende Ticaret, 
Gayrimenkul Faaliyetleri ve n aat sektörleridir. Toptan ve Perakende Ticaret ile n aat sektörleri en 
fazla çal an  olan ve en fazla i yeri olan sektörler içerisinde olmalar na ra men bu sektörlerdeki 
i yerlerinde ortalama çal an say s  dü üktür. 

Çal anlar n yüzde 19,7’si Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lar, yüzde 18,9’u 
Sanatkârlar ve lgili lerde Çal anlar, yüzde 18’i Nitelik Gerektirmeyen Meslekler grubundad r. 
TÜ K’in 2013 y l  May s Dönemi Hanehalk  i gücü Anketi Sonuçlar nda Türkiye geneli için Nitelik 
Gerektirmeyen Meslek grubunda bu oran yüzde   14,1’dir. Ara t rman n 10 ve daha fazla ki i istihdam 
eden Tar m sektörü d ndaki i yerlerinde May s-Haziran aylar nda yap ld  göz önüne al nd nda bu 
oran oldukça yüksektir.  

Bu de erlendirme yap l rken TÜ K ve KUR’un farkl  metodoloji kulland klar  göz önünde 
bulundurulmal d r. KUR sorular  i yerinde i verene sorarken, TÜ K soru formunu hanelerde 
çal anlara uygulamaktad r. Dolay s yla i verenler i yerlerindeki çal anlar  mesleklere göre söylemek 
yerine meslekleri grupland rarak cevap verebilmektedir. Örne in çok fazla mesleki nitelik ve beceri 
gerektirmeyen mesleklerin hepsini Vas fs z i çi/Beden çisi olarak bildirebilmektedir. PTA 
kapsam nda Erkeklerin yüzde 22’si Sanatkârlar ve lgili lerde Çal anlar, yüzde 21,1’i Tesis ve Makine 
Operatörleri ve Montajc lar yüzde 17,7’si Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerde çal makta iken 
kad nlarda ise yüzde   19,3’ü Nitelik Gerektirmeyen Meslekler, yüzde   17,8’i Profesyonel Meslek 
Mensuplar  ile yüzde   16,5’i Büro Hizmetlerinde Çal an Elemanlar meslek grubundad r. Kad nlar n en 
fazla çal t  meslek grubunun Nitelik Gerektirmeyen Meslekler olmas  dikkat çekicidir.  

 
Tablo 42: Çal anlar n Meslek Gruplar na Göre Da l m  

Meslek Grubu Erkek Kad n Toplam 

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajc lar 907.942 192.432 1.100.374 

Sanatkarlar Ve lgili lerde Çal anlar 945.370 113.393 1.058.763 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 759.978 249.177 1.009.155 

Hizmet Ve Sat  Elemanlar  514.987 149.068 664.056 

Profesyonel Meslek Mensuplar  329.269 229.857 559.125 

Teknisyenler, Teknikerler ve Yard mc  Profesyoneller 438.937 106.862 545.798 

Büro Hizmetlerinde Çal an Elemanlar 231.607 213.738 445.344 

Yöneticiler 148.889 34.067 182.957 

Nitelikli Tar m, Ormanc l k Ve Su Ürünleri Çal anlar  26.039 3.741 29.780 

Toplam 4.303.017 1.292.336 5.595.353 

Kaynak: T PTA 2013-1 
En az çal lan meslek grubu Nitelikli Tar m, Ormanc l k ve Su Ürünleri Çal anlar d r ancak 

tar m sektörünün ara t rma kapsam nda olmad  göz önünde bulundurulmal d r.  Kad nlar hiçbir 
meslek grubunda erkeklerden daha fazla çal mamaktad r. Erkeklere en fazla yakla t klar  meslek 
gruplar  Büro Hizmetlerinde Çal an Elemanlar (yüzde   48), Profesyonel Meslek Mensuplar  ( yüzde   
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41,1)’d r. Sanatkârlar ve ilgili lerde Çal anlar meslek grubunda kad nlar n pay  sadece yüzde   
10,7’dir. Türkiye genelinde çal anlar n yüzde   23’ü kad n iken Nitelik Gerektirmeyen mesleklerde 
çal anlar n yüzde   24,7’si kad nd r.  

 

Grafik 29: Çal anlar n Cinsiyete ve Meslek Grubuna Göre Da l m  

 

Kaynak: T PTA 2013-1 
 

Meslek gruplar ndan detaya inerek Türk Meslekler Sözlü ünün en alt grubunda (6’l  Grup) en 
çok çal lan meslekler a a da gösterilmi tir. En fazla çal lan meslekler Temizlik Görevlisi, oför ve 
Sat  Eleman  meslekleridir. Beden çisi ise dördüncü meslektir. Erkeklerde en fazla çal lan 
mesleklerde oför, Sat  Eleman  ve Temizlik Görevlisidir. Daha sonra ise Beden çisi ve n aat 

çisidir. Kad nlarda temizlik Görevlisi, Muhasebeci ve Makineci (Tekstil) ilk s ralardad r. Temizlik 
Görevlisinin kad nlarda ilk meslek olmas  kad nlar n en fazla nitelik gerektirmeyen mesleklerde 
çal t  sonucunu do urmaktad r. Ancak erkeklerin ve kad nlar n en fazla çal t  ilk yirmi mesle e 
bak ld nda kad nlar ve erkeklerin nitelik isteyen meslekler da l m  birbirine oldukça yak nd r.  

 Toplam 4.669 farkl  meslekte çal an oldu u tespit edilmi tir. Erkekler 4 bin 551 farkl  
meslekte çal rken 118 meslekte erkek çal an yoktur. A dac , Hem irelik Ö retmeni, Steno Sekreter, 
Hem ire (Di çilik), Hem ire (Halk Sa l ) gibi mesleklerde erkek çal an bulunmamaktad r. Kad nlar 
ise 2 bin 976 farkl  meslekte çal rken 1.693 meslekte kad n çal mamaktad r. Betonarme Demircisi, 
Vinç Operatörü, Beton Transmikser Operatörü,  Makineleri Tamircisi, Gemi Ya c s , Yap  Yal t mc s , 
Mermer Ocakç s , Asansör Tamir ve Bak m Eleman  gibi mesleklerde kad n çal an bulunmamaktad r. 
Toplam mesleklerin yüzde  36,3’ünde kad n çal an bulunmamaktad r.  

Her üç mesle in yakla k birinde kad n çal an n olmamas  kad nlar n i gücüne kat lma 
oran n n, istihdam oranlar n n ve erkeklere göre ortalama reel ücretlerinin dü üklü ü ile ili kilidir. 
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Ayr ca kad nlar n daha uzun süreli i siz kalmas  durumu da mesleksizlikle do rudan ilgilidir. gücü 
piyasas nda cinsiyetçi kal plar n etkiledi i “uygun meslek” alg s  hem kad nlar n her mesle e veya her 
sektöre yönelmelerini zorla t rmakta hem de i verenlerin i gücü talebini etkilemektedir. 

Tablo 43: En Çok Çal lan Meslekler 
Toplam Erkek Kad n 

Temizlik Görevlisi oför Temizlik Görevlisi 

oför Sat  Eleman  Muhasebeci 

Sat  Eleman  Temizlik Görevlisi Makineci (Tekstil) 

Beden çisi  Beden çisi  Büro Eleman  

Güvenlik Görevlisi n aat çisi Sat  Eleman  

Büro Personeli Güvenlik Görevlisi Sekreter 

n aat çisi Büro Eleman  A ç  

Muhasebeci Elektrikçi Beden çisi 

Makineci (Tekstil) Garson Mü teri Temsilcisi 

Garson  Muhasebeci Hem ire 

Elektrikçi  Kaynakç  Ambalajc   

A ç  Makineci (Tekstil) Çayc  

malat çisi  Makineleri Operatörü malat çisi 

Kaynakç  A ç  Konfeksiyon çisi 

 Makineleri Operatörü Depo Hamal  Güvenlik Görevlisi 

Plastik Enjeksiyon Üretim Eleman  malat çisi Garson 

Depo Hamal  Torna Tezgah  Operatörü (CNC) plikçi 

Sekreter Mobilyac  Ça r  Merkezi Görevlisi 

Torna Tezgah  Operatörü (CNC Dahil) Plastik Enjeksiyon Üretim Eleman  Kalite Kontrolcü (Tekstil) 

Mobilyac  Sevkiyat Görevlisi Kasiyer 

Kaynak: T PTA 2013-1 

 

2.1. AÇIK LER 
 

PTA referans dönemi içerisinde (15 May s 2013-30 Haziran 2013) ziyaret edilen i yerlerinin 
eleman ihtiyac  duydu u (aç k i lere) meslekler, mevcut i gücü talebi hakk nda de erlendirme 
yap lmas na imkân sunan önemli bir göstergedir. Ara t rma kapsam ndaki 183 bin 667 i yerinin 52 bin 
668 tanesinde 258 bin 81 aç k i  oldu u tespit edilmi tir. Ara t rma kapsam ndaki i yerlerinin yakla k 
yüzde  29’unda aç k i  oldu u görülmektedir.  

Sektörlere göre aç k i  olan i yerlerine ili kin bilgiler a a daki tabloda verilmi tir. yerlerinin 
yakla k yüzde  29’unun ara t rma yap ld nda elemana ihtiyac n n olmas  oldukça olumlu bir 
gösterge olarak dikkat çekmektedir. gücü talebinin canl  olmas , i sizler için i  bulma alternatiflerinin 
çok olmas  anlam nda olumlu yorumlanabilece i gibi de i ik nedenlerle etkin i gücü arz  ve talebi 
e le tirmesinin yap lamamas  anlam nda da olumsuz yorumlanabilir. 
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*Kutu 2: Aç k ler ve Aç k i  Oranlar  ne demektir? 
Bir ekonominin i gücü piyasas n n i leyi ini analiz edebilmek için kullan labilecek birtak m de i kenler bulunmaktad r. 

gücü piyasas n n arz k sm ndaki geli meleri izleyebilmek ve de erlendirebilmek için kullan labilecek temel de i ken i sizlik 
oran  iken i gücü piyasas n n talep taraf n  izleyebilmek ve de erlendirebilmek için kullan labilecek temel de i ken aç k i  
oran d r. Aç k i  istatistikleri i gücü piyasas nda neler oldu una ili kin erken belirtiler sunmaktad r. gücü piyasas  aç s ndan 
öncü bir gösterge olan aç k i  istatistikleri politika yap c lara karar almada ve uygulad klar  politikalar n etkilerini 
gözlemlemede fazlas yla yard m sa lamaktad r.  

AB Komisyon’unun 453/2008 Say l  Tüzü ünde aç k i  kavram n n tan m  aç k bir ekilde ortaya konulmu tur. Buna göre, bir 
i gücü talebi beyan n n AB mevzuat na göre aç k i  olarak kabul edilebilmesi için, bir i letmede; mevcut, yeni yarat lm  ya 
da k sa bir dönemde yarat lacak ücretli bir pozisyona yönelik , irket d ndaki kaynaklar kullan larak söz konusu pozisyonun 
doldurulmas  amac yla i veren taraf ndan aktif ad mlar n at ld  bir talebin söz konusu olmas  gerekmektedir. Bu tan mda 
dikkat edilmesi gereken nokta, söz konusu aç k pozisyonu doldurmak için i veren taraf ndan aktif bir ekilde giri imde 
bulunuluyor olmas d r. Di er taraftan 19/2009 Say l  Komisyon Tüzü ünde, aç k i  kapsam nda i veren taraf ndan aç k 
pozisyon için uygun bir aday bulmaya yönelik  at lan ad mlardan aktif ad m olarak nitelendirilecek olanlar u ekilde 
s ralanm t r:  

a)Kamu istihdam kurumuna aç k i i bildirmek, b)Özel istihdam bürosu ile ileti ime geçmek, c) Aç k i e ili kin olarak 
internette, gazetelerde, dergilerde, vb. ilan vermek, d) Kamuya aç k, ileti im panolar nda aç k i e ili kin ilan vermek, 
e)Muhtemel adaylara ula mak, onlarla mülakat yapmak ya da aralar ndan eleme yapmak, f)Akraba-e -dost kanal yla uygun 
bir aday aramak,  g)Stajyerlikten yararlanmak. 

Aç k i  kavram  bu ekilde ortaya konulduktan sonra aç k i  oran  kavram n n içeri ine bak ld nda EUROSTAT’ n kabul 
etti i oran n, aç k i ler ile mevcut çal anlar n say s n  içerdi i görülecektir. Aç k i  oran ; aç k i  say s n n, mevcut çal anlar n 
say s  ile aç k i  say s n n toplam na bölünmesi ile elde edilmektedir[Aç k  Oran =Aç k  Say s /(Aç k  Say s  + Mevcut 
Çal anlar)*100]. Ba ka bir deyi le, bir ekonominin i gücü piyasas n n talep taraf ndaki geli meleri izlemeyi sa layan aç k i  
oran n n hesaplanabilmesi için aç k i  say s  ve mevcut çal an say s  gereklidir.   

Belirtilen tüzük gere ince AB üyesi her devlet, Komisyona en az bir ya da daha fazla çal an  olan i letme birimlerinde 
mevcut olan aç k i  say lar  konusunda veri sunmakla yükümlüdür. Bu veriler, hanehalklar n n i verenler olarak faaliyetleri 
ile uluslararas  örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri d nda NACE Rev.2’de yer alan bütün ekonomik faaliyetleri 
kapsamal d r. Ancak; Tar m, Ormanc l k ve Bal kç l k ekonomik faaliyet koluna ili kin aç k i lerin derlenmesine yönelik 
yap lacak çal malar Üye Devletlerin tercihine ba l  olarak kapsam d  b rak labilmektedir. Üye devletlerden, üçer ayl k aç k 
i  istatistiklerinin belirli bir referans tarihi itibariyle derlenmesi beklenmektedir. Ancak tüm üye devletler taraf ndan 
uyulmas  gereken belirli bir referans tarihine konuyla ilgili olan tüzüklerde yer verilmemi tir. Bunun yerine, her üye devlete, 
kendisine özgü metodolojiye uygun olan bir referans tarihi belirleme serbestisi tan nm t r. Bununla birlikte, referans tarihi 
tespitine ili kin söz konusu serbesti, kar la t r labilir veri sa layabilir olma özelli i ile s n rland r lm t r.  

AB mevzuat  çerçevesinde EUROSTAT’a aç k i  verilerinin yan nda mevcut istihdama yönelik verilerin de sa lanmas  
gerekmektedir. Ayr ca, mevsimsel etkilerden ar nd rma i leminin de gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Mevsimsel 
etkilerden ar nd rma i lemlerine ili kin yasal düzenlemeler 1062/2008 say l  AB Komisyonu Tüzü ünde yer almaktad r.  Üye 
Devletler belirledikleri referans çeyre in sona ermesinden sonraki 70 gün içerisinde NACE Rev.2’ye göre ekonomik faaliyet 
baz nda detayland r lan veriler ile meta verileri EUROSTAT’a iletmekle yükümlüdürler. Buna ek olarak, mevcut çal anlar n 
say s  Avrupa Birli i’ndeki mevcut çal anlar n toplam n n % 3’ünden fazla olan, Üye Devletler ise referans çeyre in sona 
ermesinden sonraki 45 gün içinde toplam aç k i  say s n , mevcut çal an say s n  ve ilgili meta verileri iletmekle 
yükümlüdürler. 

453/2008 Say l  Komisyon tüzü ü gere ince Üye Devletler her y l 31 A ustos’a kadar yürütmü  olduklar  veri derleme 
çal malar na ili kin olarak “kalite raporu” yay mlamakla yükümlüdürler. lgili tüzük maddesinde s ralanan anlaml l k, 
kesinlik, zamanl l k, eri ilebilirlik, kar la t r labilirlik ve uyumluluk ölçütleri “kalite raporlar n n” çerçevesini 
olu turmaktad r. Üye ülkeler taraf ndan haz rlanan söz konusu kalite raporlar  EUROSTAT taraf ndan incelenmektedir. 
Böylelikle, üye ülkelerin izlemi  olduklar  metodolojilerin AB mevzuat na uygunlu u da kontrol edilmektedir.    

* Bu metin “AB Müktesebat  Çerçevesinde Aç k  Kavram  ve  Aç k  statistiklerinin Derlenmesi çin   KUR’a Öneriler” 
ba l yla, daha ayr nt l  bir ekilde stihdamda 3  dergisinin 10. Say s nda yay nlam t r. 
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gücü talebinin uzun süreli kar lanamamas  ücretlerin yükselmesi ile sonuçlanabilece i gibi 
beceri aç klar n n çok yüksek olmas  durumunda ise üretimin aksamas na neden olabilir. Bu nedenle 
i gücü talep göstergesi olarak aç k i lerin sektörel görünümü ve mesleksel da l m  kadar bu aç k i ler 
için talep edilen ek beceriler, sunulan çal ma ortam  ve ücret önemli faktörlerdir. Genel olarak her 
100 i yerinden yakla k 29’u aç k i  verirken bu oran imalat sektöründe yüzde  41 iken Elektrik, Gaz, 
Buhar Ve klimlendirme sektöründe yüzde  13’tür.  

  

Tablo 44: Aç k  Veren yerlerinin Sektörel Da l m   

Sektör Toplam yeri Aç k i Olan yeri 
Aç k  Verme 

Oran  

malat 47.380 19.246 40,6%  

Toptan Ve Perakende Ticaret 45.281 12.579 27,8%  

n aat 29.776 5.138 17,3%  

Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 11.428 4.096 35,8%  

Ula t rma Ve Depolama 10.977 1.984 18,1%  

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 8.034 1.937 24,1%  

dari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 6.690 1.658 24,8%  

E itim 5.319 1.161 21,8%  

Di er Hizmet Faaliyetleri 4.142 1.134 27,4%  

nsan Sa l  Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 4.111 1.519 36,9%  

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 3.382 581 17,2%  

Bilgi Ve leti im 2.325 677 29,1%  

Madencilik Ve Ta  Ocakç l  1.590 317 19,9%  

Gayrimenkul Faaliyetleri 1.487 321 21,6%  

Kültür, Sanat, E lence, Dinlence Ve Spor 766 153 19,9%  

Elektrik, Gaz, Buhar Ve klimlendirme  590 77 13,0%  

Su Temini; Kanalizasyon ve At k Yönetimi 389 91 23,4%  

TOPLAM 183.667 52.669 28,7%  

 Kaynak: T PTA 2013-1 
 

En fazla i yeri, en fazla aç k i i bulunan i yeri ve aç k i  verme oran  en yüksek olan sektör 
malat sektörüdür. Aç k i i olan i yerleri bak m ndan malat sektörü sürükleyici sektördür. nsan Sa l  

ve Sosyal Hizmetler ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörlerindeki her üç i yerinden 
birinde aç k i  bulunmaktad r. Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme Üretimi ve Da t m  sektöründeki 
i yerlerinin yüzde   13’ünün, Finans ve Sigorta Faaliyetleri ile n aat sektöründeki i yerlerinin ise 
yüzde   17’sinin aç k i i bulunmaktad r.  

n aat sektörü i yeri say s  olarak üçüncü s radaki sektör iken çal an say s  ve aç k i  veren 
i yeri oran  bak m ndan en alt s ralarda yer alan bir sektördür. Bu durumun ortaya ç kmas ndaki en 
önemli nedenlerden biri bu sektördeki i yerlerinin a rl kl  olarak 1-9 aras  ki i istihdam eden i yeri 
olmas d r. Aç k i lerin sektörel olarak da l m  a a daki tabloda incelenmi tir.    
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  Tablo 45: Aç k lerin Sektörel Da l m  

Sektör Say  
Aç k  

Da l m  
Aç k  Oran  

malat 113084 43,8%  5,4%  

Toptan Ve Perakende Ticaret 44837 17,4%  4,6%  

n aat 22728 8,8%  3,4%  

dari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 17891 6,9%  3,5%  

Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 16875 6,5%  5,6%  

Ula t rma Ve Depolama 8628 3,3%  2,9%  

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 7261 2,8%  3,8%  

nsan Sa l  Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 7017 2,7%  4,1%  

Di er Hizmet Faaliyetleri 5606 2,2%  5,6%  

E itim 3861 1,5%  2,5%  

Bilgi Ve leti im 2814 1,1%  3,8%  

Madencilik Ve Ta  Ocakç l  2398 0,9%  3,0%  

Finans Ve Sigorta Faaliyetleri 2064 0,8%  2,1%  

Gayrimenkul Faaliyetleri 1370 0,5%  4,1%  

Kültür, Sanat, E lence, Dinlence Ve Spor 623 0,2%  3,1%  

Su Temini; Kanalizasyon ve At k Yönetimi 532 0,2%  1,8%  

Elektrik, Gaz, Buhar Ve klimlendirme  494 0,2%  1,3%  

TOPLAM 258.081 100,0%  4,4 %  

Kaynak: T PTA 2013-1 
PTA kapsam ndaki i yerlerinde toplam aç k i  say s  258 bin 081’dir. Bunun içerisinde en fazla 

aç k i in oldu u sektör 113 bin 084 ki i ile malat sektörüdür. Toplam aç k i lerin yüzde  43,8’ini 
olu turmaktad r. Aç k i  bulunan sektörler içerisinde malat sektörünün önemli bir a rl  vard r. 
malat sektöründen sonra en fazla aç k i  olan sektörler s ras yla Toptan ve Perakende Ticaret ve 
n aatt r. Toplam aç k i lerin yüzde  17,4’ü Toptan ve Perakende Ticaret, yüzde  8,8’i n aat 

sektöründedir. En az aç k i  bulunan sektörler ise yüzde   0,2’lik paylar ile Elektrik, Gaz, Buhar ve 
klimlendirme Üretimi ve Da t m , Su Temini; Kanalizasyon, At k Yönetimi ve yile tirme Faaliyetleri 

ve Kültür, Sanat, E lence, Dinlence ve Spor sektörleridir. 

Aç k i  oran  bir anlamda ilgili sektördeki talep potansiyelini göstermektedir. Türkiye 
genelinde ara t rma kapsam  içerisinde aç k i  oran  yüzde  4,4 olarak gerçekle mi tir. Bu oran her 
95,6 çal an n yan nda 4,4 ki iye ihtiyaç duyuldu unu ifade etmektedir.  Her ne kadar metodolojik 
birkaç farkl l k henüz giderilemedi i için k yaslaman n baz  sak ncalar  olsa da Türkiye aç k i  oran  AB 
ülkeleri ile kar la t r ld nda daha yüksek bir orand r. PTA kapsam n n sadece 10+ i yerleri olmas , 
ara t rman n May s-Haziran döneminde yap lm  olmas , ara t rman n henüz y lda 4 kere yap lam yor 
olmas  ve kamu sektörünün ara t rma kapsam nda olmamas  nedeniyle  aç k i  oran n n AB ülkeleri ile 
do rudan k yaslanmamas  gerekir. 

Sektörel olarak aç k i  oranlar na bak ld nda yüzde   5,6 ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 
Faaliyeti ilk s rada yer almaktad r. Bu sektörü yine yüzde   5,6 ile Di er Hizmet Faaliyetleri, yüzde   5,4 
ile malat ve yüzde   4,6 ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörleri takip etmektedir. Geriye kalan 
di er sektörler Türkiye ortalamas n n alt nda kalmaktad r. Aç k i  oran n n en dü ük oldu u sektörler 
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yüzde   1,3 ile Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme Üretimi ve Da t m , yüzde  2,1 ile Finans ve 
Sigorta Faaliyetleri ve yüzde  2,5 ile E itim sektörleri yer almaktad r. malat sektöründe say sal olarak 
en fazla aç k i  bulunurken aç k i  oran na bak ld nda yine üst s ralarda oldu u görülmü tür. n aat 
sektörü ise en fazla aç k i  olan üçüncü sektör iken aç k i  oran  olarak Türkiye geneli ortalamas n n 
alt nda kalm t r. Tüm sektörlerde aç k i  olmas  di er dikkat çeken bir noktad r. 

2012 y l n n Eylül-Ekim aylar nda bu y lki çal ma ile ayn  kapsam ve yöntem ile yap lan 
çal mada Türkiye geneli için aç k i  oran  yüzde   3,3 olarak tespit edilmi ti. Bu y l May s-Haziran 
aylar nda yap lan çal mada aç k i  oran  1,1 puan art  göstererek yüzde  4,4 olmu tur. Mevsimsel 
etkilerin yan  s ra 2012 çal mas  kapsam nda tamsay m yap lan il say s n n 65 oldu u göz önünde 
bulundurulmal d r.  

2013 PTA sonuçlar na göre aç k i lerin yüzde   38’i stanbul’dad r. stanbul’dan sonra en fazla 
aç k i  olan iller s ras yla Ankara, zmir, Antalya, Bursa’d r. Aç k i  say s  en az olan iller ise Tunceli, 
Aksaray, Ardahan, Bayburt, Gümü hane, Hakkâri, Kilis, Siirt’tir.  

Aç k i  oranlar na bakt m zda en yüksek aç k i  oranlar na sahip olan iller yüzde   7 ile A r , 
yüzde   6,9 ile Sinop, yüzde   6,6 ile Bart n, yüzde   6,4 ile Yozgat, yüzde   6,3’er ile Antalya, Denizli ve 
yüzde   6,2 ile Ardahan oldu unu görmekteyiz. Ölçe i küçük olan il ve sektörlerde aç k i  oran n n 
yüksek ç kma olas l  fazla olmas  nedeniyle Ardahan örne inde görülebilece i gibi sadece 
oranlardan hareket etmemek gereklidir. Özellikle çal an say s n n az oldu u illerde aç k i  oran n n 
çok yüksek ç kmas  buradaki küçük bir istihdam art n n etkisinin daha fazla olmas ndand r. Antalya 
ilinde aç k i  oran n n yüksek olmas  mevsimsel etkilerden kaynaklanmaktad r. Aç k i  oran  en dü ük 
iller ise yüzde   0,1 ile Tunceli, yüzde   0,3 ile Aksaray, yüzde   1 ile Hakkâri’dir. zmir’in aç k i  oran  
yüzde   4,3 ile Türkiye genelinin 0,1 puan alt ndad r. stanbul’un aç k i  oran  yüzde   4,9 ile Türkiye 
genelinden 0,5 puan ve Ankara’n n aç k i  oran  yüzde   5,1 ile Türkiye genelinden 0,7 yüksektir. 53 ilin 
aç k i  oranlar  Türkiye genelinin alt ndad r. 

 

Tablo 46: Aç k lerin Meslek Gruplar na Göre Da l m  
Meslek Gruplar  Say  Aç k  Da l m  Aç k  Oran  

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajc lar 67.357 26,1%  5,8%  

Sanatkârlar Ve lgili lerde Çal anlar 61.912 24,0%  5,5%  

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 35.313 13,7%  3,4%  

Hizmet Ve Sat  Elemanlar  35.189 13,6%  5,0%  

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yard mc  Profesyoneller 21.932 8,5%  3,9%  

Profesyonel Meslek Mensuplar  20.989 8,1%  3,6%  

Büro Hizmetlerinde Çal an Elemanlar 13.800 5,3%  3,0%  

Nitelikli Tar m, Ormanc l k Ve Su Ürünleri Çal anlar  806 0,3%  2,6%  

Yöneticiler 784 0,3%  0,4%  

TOPLAM 258.081 100,0%  4,4%  

Kaynak: T PTA 2013-1 
Meslek gruplar na göre aç k i lere bak ld nda aç k i lerin yar s  Sanatkârlar ve lgili lerde 

Çal anlar ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lar meslek gruplar ndad r. Çal anlar n meslek 
grubuna göre da l m nda bu iki meslek grubu yine ilk iki s rada iken en fazla çal an  olan meslek 
grubu ise Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lard r. Daha önce de fade edildi i gibi Aç k i  oran  
“Aç k /( stihdam + Aç k )” formülü kullan larak hesaplamaktad r. Bu formül ile hesaplad nda 
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Türkiye geneli için aç k i  oran  yüzde  4,4’tür. Bu yukar da yap ld  ekilde sektörler için 
hesaplanabildi i gibi meslek gruplar  için de yap labilir. PTA sonuçlar na göre aç k i  oran n n en 
yüksek oldu u meslek gruplar  s ras yla Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lar, Sanatkârlar ve 
lgili lerde Çal anlar ile Hizmet ve Sat  Elemanlar d r. Bu meslek gruplar ndaki aç k i  oran  Türkiye 

genelinin üstündedir. Di er meslek gruplar ndaki aç k i  oran  ise Türkiye genelinin alt ndad r.   

    En dü ük aç k i  oran  ise Yöneticiler ile Nitelikli Tar m, Ormanc l k ve Su Ürünleri Çal anlar  
meslek grubundad r. Nitelik Gerektirmeyen Meslek grubunda ise aç k i  oran  yüzde   3,4 olarak 
Türkiye ortalamas n n 1 puan alt ndad r. Çal anlar n yüzde   18’i bu meslek grubunda iken aç k i lerin 
yüzde   13,7’si Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdedir. Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerde çal an 
say s na göre eleman talebi potansiyeli dü üktür.  
 

Tablo 46: Aç k  Verilen Meslekler ve Bu Mesleklere li kin Say sal Veriler 
MESLEKLERE GÖRE AÇIK LER 

Meslekler Say  Oran 

Makineci (Tekstil) 22.912 8,9%  

Sat  Eleman  12.478 4,8%  

Garson 10.134 3,9%  

Kaynakç  9.568 3,7%  

Güvenlik Görevlisi 8.953 3,5%  

Beden çisi (Genel) 8.544 3,3%  

Temizlik Görevlisi 6.174 2,4%  

Torna Tezgah  Operatörü (CNC Dahil) 5.960 2,3%  

oför 5.923 2,3%  

Mobilyac  5.857 2,3%  

Ortac  4.511 1,7%  

Muhasebeci 4.229 1,6%  

Elektrikçi (Genel) 3.602 1,4%  

Ça r  Merkezi Görevlisi 3.444 1,3%  

Metal Mamuller Montaj çisi 3.149 1,2%  

A ç  2.784 1,1%  

 Makineleri Operatörü 2.560 1,0%  

Ütücü 2.501 1,0%  

plikçi 2.421 0,9%  

Depo Hamal  2.385 0,9%  

Di er 129.994 50,4%  

Toplam 258.081 100%  

 Kaynak: T PTA 2013-1 
 

PTA sonuçlar na göre aç k i  olan meslekler Türk Meslekler Sözlü ü ’nün en detay nda 
incelendi inde; yukar da yer alan tabloda gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  sonuçlar ndan elde edilen 
mesleklere göre en fazla aç k i in bulundu u ilk yirmi mesle e ili kin veriler yer almaktad r. 2 bin 367 
farkl  meslekte 258.081 ki ilik aç k i  oldu unu tespit edilmi tir.  

 

En fazla aç k i  22.912 ki i ile Makineci (Tekstil) mesle inde bulunmaktad r. Bu meslekteki aç k 
i  say s , toplam aç k i  say s n n yakla k yüzde   9’unu olu turmaktad r. Makineci (Tekstil) 
mesle inden sonra en fazla aç k i  verilen meslekler s rayla unlard r: Sat  Eleman , Garson, Kaynakç , 
Güvenlik Görevlisi, Beden çisi ve Temizlik Görevlisi’dir. En fazla aç k i  olan Beden çisi, Temizlik 
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çisi, oför ve A ç  mesleklerinde aç k i  oran  Türkiye geneli ortalamas n n alt ndad r. Özellikle 
Makineci (Tekstil), Ça r  Merkezi Görevlisi, Kaynakç , Garson, CNC Torna Tezgah  Operatörü, Prefabrik 
Yap  Montaj çisi, Mobilyac  ve Ütücü mesleklerinde yüzde   10’lar n üzerindedir. Güvenlik Görevlisi, 
Elektrikçi, Hem ire, n aat Mühendisi, Sat  Eleman  ve Mü teri Temsilcisi mesleklerinde ise aç k i  
oran  Türkiye genelinden yüksektir. Temizlik Görevlisi çal an say s nda ilk s rada Büro Eleman  ise ilk 
on içerisinde iken aç k i  oranlar  ise oldukça dü üktür. Aç k i lerde say sal büyüklük olarak ilk yirmiye 
giremeyen Mimar, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Fizyoterapist, Yaz l m Mühendisi gibi 
mesleklerde aç k i  oran  Türkiye ortalamas n n üzerindedir. Aç k i  oran  genellikle mesleki beceri ve 
nitelik gerektiren mesleklerde daha yüksektir. Mesleki nitelik ve beceri gereklili i daha dü ük olan 
i lerde aç k i  oran n n yüksek ç kmas  bu mesleklerde i gücü arz  bulunmamas ndan çok ücret ve 
çal ma ko ullar nda uyumsuzlu un daha yüksek olmas yla aç klanabilir.  

Özelikle ara eleman ihtiyac  aç k i  oranlar  mesleklere göre analiz edildi inde kendini daha 
belirgin göstermektedir. Aç k i  oran  yüksek olan meslekler daha çok ara eleman olarak nitelendirilen 
mesleklerdedir.  

 
Grafik 30: Aç k lerin Talep Edilen E itim Durumlar na Göre Da l m  

 

Kaynak: T PTA 2013-1 
 

gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  sonuçlar na göre aç k i i oldu unu ifade eden i yerlerinin 
yüzde   30,6’s  istihdam etmeyi dü ündükleri ki iler için herhangi bir e itim düzeyinin önemli 
olmad n  “Farketmez” seçene ini i aretleyerek ifade etmi lerdir. gücü Piyasas  Talep 
Ara t rmas na kat lan i yeri sahiplerinin en fazla tercih etti i bir di er seçenek ise yüzde   21,8 ile lise 
alt  e itim düzeyidir. Genel Lise Mezunlar n n Meslek Lisesi mezunlar na göre talep edilme oran  daha 
yüksektir. En fazla aç k verilen meslekler incelendi inde e itim düzeyi tercihinin gerekçesi 
anla lmaktad r. En fazla aç k i  verilen mesleklerden; Beden çisi (Genel), Sat  Eleman , Güvenlik 
Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve oför gibi meslekler spesifik bir e itim düzeyini gerektirmediklerinden 
aç k i lerde ço unlukla “Farketmez” veya “lise alt ” e itim düzeyinin tercih edilmesi son derece 
do ald r. Yine ayn  ekilde Makineci (Tekstil), Ortac  gibi Tekstil sektörüne yönelik mesleklerde de 
herhangi bir e itim düzeyi aranmamakta i ba nda e itim tercih edilmektedir. Bunlar n yan s ra 
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“farketmez”  seçene i e itim düzeyi dü üklü ü anlam nda da yorumlanmayabilir, bu seçenekte 
i veren için önemli olan e itim düzeyi de il mesle e ili kin teorik bilgi ve pratiktir.  

gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  kapsam nda görü ülen i yeri sahiplerinin lise üstü e itim 
düzeyi talep etme oran  yüzde   18,8’dir. Lisans mezunlar n n tercih edilme oran  ile Meslek Lisesi 
Mezunlar n n tercih edilme oran  birbirlerine çok yak nd r.  TÜ K’in aç klam  oldu u 2012 Hanehalk  
i gücü anketi sonuçlar na göre i sizlik oranlar n n e itim durumuna göre da l m  a a daki grafikte 
yer almaktad r. Metodolojik farkl l klar göz önünde bulundurularak i verenlerin aç k i leri için talep 
ettikleri e itim düzeyi da l mlar  ile i sizlerin e itim düzeyleri aras ndaki da l m bir yorumlamaya 
imkan sunabilir.  

 
Grafik 31: sizlik Oran n n E itim Durumuna Göre Da l m  (% ) 

Kaynak: TÜ K 

verenlerin beyan ndan elde edilen sonuçlarda i verenlerin yüzde  16’s  istihdam etmeyi 
dü ündükleri ki ilerin Genel Lise mezunu olmas n  isterken i sizlerin yüzde  11,8’i genel lise 
mezunudur. Ayn  ekilde Yüksek Okul veya Fakülte mezunu istihdam etmeyi isteyen i verenler yüzde  
18,4 oran nda iken i sizlerin yüzde  10,1’i Yüksek Okul veya Fakülte mezunudur.   

KUR’a kay tl  i sizlerin e itim durumuna göre da l m  a a daki grafikte yer almaktad r. En 
yüksek oran yüzde   47,3 ile ilkö retim mezunu daha sonra yüzde  29 ile ortaö retim (lise ve dengi) 
e itim durumuna sahiptir. PTA sonuçlar na göre ise i yerlerinin istihdam etmeyi istedikleri ki ilerden 
bekledi i e itim durumuna bakt m zda yüzde   50’lik bir oran farketmez ve lise alt  e itim 
seviyesidir.  
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Grafik 32: Kay tl  sizlerin E itim Durumuna Göre Da l m  

 

Kaynak: KUR 
 

Aç k i  bulunan mesleklerde istenen becerilerin genel toplam n n yüzde  oranlar na 
bak ld nda aç k i i oldu unu belirten i yerlerinin yüzde  74,3’ü Mesle e li kin Yeterli Bilgi, yüzde   
63,5’i Fiziki ve Bedensel Yeterlilik, yüzde   51’i Tak m Çal mas  becerisi ve yüzde  40,4’ü leti im ve 
fade Yetene i becerileri talep etmektedir. Buna ek olarak aç k i lerde toplamda en az tercih edilen 

beceri ise yüzde   9,2 ile Yabanc  Dil Yetene i becerisidir. Bu sonuçlar mesleki e itimin önemini ortaya 
koymaktad r. Eleman ihtiyac  olan her 4 i yerinden 3’ü öncelikle mesleki bilgiyi talep etmektedir.  
Grafik 30 ile birlikte de erlendirildi inde i verenler e itim düzeyinden ziyade mesle e ili kin bilgi 
tercih etmektedirler. Ki inin e itimi ne olursa olsun önemli olan i i yapabilecek mesleki bilgi ve 
becerinin olmas d r.  

 Grafik 34: Aç k lerde Talep Edilen Beceriler 

 

Kaynak: T PTA 2013-1 
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A a daki tabloda aç k i  bulunan baz  mesleklerde gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat lan 
i yerlerinin talep ettikleri beceri düzeyleri yer almaktad r. Aç k i  bulunan meslek için birden fazla 
beceri düzeyi talep edebilmektedir. Bu nedenle tabloda meslekler itibariyle yer alan yüzde sel beceri 
düzeylerinin toplam  yüzde  yüzün üzerindedir. 

Makineci (Diki ) mesle indeki aç k i lerin bulundu unu belirten i yerlerinin yüzde  84,3’ünde 
Mesle e li kin Yeterli Bilgi, yüzde  57,7’si Fiziki ve Bedensel Yeterlilik, yüzde  42,5’iTak m Çal mas  
becerilerini talep etmektedirler. Bununla birlikte bu meslekte en az tercih edilen beceriler ise yüzde  
2,3 ile Yabanc  Dil, yüzde  2,6 ile Sat  ve Pazarlama ve yüzde  2,9 ile Bilgisayar Kullanma becerisidir. 

Sat  Dan man  mesle indeki aç k i lerin yüzde  74,9’unda Sat  ve Pazarlama Becerisi, yüzde  
61,3'ün de Mesle e li kin Yeterli Bilgi ve yüzde  60,2'sinde leti im ve fade Yetene i becerilerini talep 
etmektedir. Buna ek olarak Sat  Eleman  mesle inde aç k i lerde nispi olarak en az tercih edilen 
beceriler ise yüzde  8,5 ile Yabanc  Dil ve yüzde  14,8 ile Proje Tabanl  Çal ma becerileridir.  

 

Tablo 48: Aç k lerde Mesleklere Göre Talep Edilen Beceri Düzeyleri 
AÇIK  Ç N TALEP ED LEN BECER LER 

MESLEKLER 
Bilgisayar 
Kullanma 

Fiziki Ve 
Bedensel 
Yeterlilik 

Hesap 
Yapabilme 
(Analitik 
Beceri) 

leti im 
Ve fade 
Yetene i 

Mesle e 
li kin 

Yeterli 
Bilgi 

Sorun 
Çözme Ve 
Ba ms z 

Karar 
Verme 

Becerileri 

Proje 
Tabanl  
Çal ma 

Sat  ve 
Pazarlama 

 

Tak m 
Çal mas  

 

Yabanc  
Dil 

Makineci (Tekstil) 2,9% 57,7% 7,1% 18,3% 84,3% 7,9% 4,4% 2,6% 42,5% 2,3% 

Sat  Dan man  40,0% 48,5% 40,1% 60,2% 61,3% 30,7% 14,8% 74,9% 51,1% 8,5% 

Garson (Servis Ele.) 7,5% 69,3% 27,2% 60,2% 77,1% 19,2% 2,9% 22,9% 55,5% 18,6% 

Güvenlik Görevlisi 13,4% 81,5% 7,7% 42,5% 74,4% 30,1% 12,1% 1,1% 44,3% 5,3% 

GazAlt  Kaynakç s  4,4% 73,1% 16,9% 21,8% 87,1% 16,3% 20,3% 1,6% 47,2% 2,1% 

Beden çisi (Genel) 3,5% 89,6% 8,5% 21,7% 22,5% 6,6% 3,5% 1,7% 37,9% 1,3% 

Temizlik Görevlisi 2,7% 79,7% 4,0% 29,9% 42,1% 7,0% 4,2% 2,4% 39,7% 2,0% 

CNC Torna Tezgah   34,8% 58,3% 33,4% 29,7% 78,1% 24,2% 18,3% 4,4% 56,9% 2,6% 

Ça r  Merkezi Gör. 66,3% 17,4% 21,1% 77,9% 56,3% 60,3% 21,2% 66,9% 77,4% 7,5% 

Mobilyac  2,4% 76,0% 15,1% 32,8% 87,5% 25,5% 9,4% 8,0% 58,1% 0,0% 

Muhasebeci 74,9% 29,7% 64,5% 49,6% 77,6% 34,3% 18,0% 11,9% 46,6% 9,0% 

Ütücü 0,4% 60,2% 4,9% 14,0% 75,0% 5,0% 1,0% 0,3% 42,8% 0,1% 

Büro Eleman  82,5% 48,1% 46,6% 61,3% 60,0% 32,9% 16,8% 19,2% 55,7% 6,0% 

Elektrikçi 8,4% 63,2% 21,5% 32,2% 87,9% 18,9% 18,5% 3,1% 50,3% 0,8% 

Makine Mühendisi 74,4% 49,2% 60,4% 59,7% 85,5% 53,9% 71,9% 21,4% 67,8% 47,6% 

Elektrik Mühendisi 79,5% 62,5% 66,3% 65,6% 92,2% 53,4% 68,9% 25,7% 65,4% 48,0% 

Mimar 78,0% 41,7% 62,1% 57,8% 89,6% 51,8% 66,0% 19,1% 70,5% 30,1% 

Hem ire 36,3% 51,4% 19,7% 58,2% 91,7% 31,7% 12,1% 4,4% 61,8% 6,4% 

Acil T p Teknisyeni 29,7% 42,7% 16,9% 51,9% 89,4% 27,9% 13,5% 1,7% 53,0% 12,1% 

Sekreter 88,5% 41,8% 45,2% 67,7% 61,8% 37,7% 20,4% 17,5% 43,2% 24,6% 

Kaynak: T PTA 2013-1 
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gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  kapsam nda En fazla aç k i  olan Makineci (Tekstil) 
mesle inde a rl kl  olarak Mesle e li kin Yeterli Bilgi talep edilmekteyken daha sonra s ras  ile 
Fiziksel ve Bedensel Yeterlilik ve Tak m Çal mas  aranmaktad r. Di er taraftan Yabanc  Dil, Sat  ve 
Pazarlama ile Bilgisayar Kullan m  az oranda talep edilmektedir. Beden çisi (Genel) mesle indeki aç k 
i  talebinde bulunan i yerlerinin % 89,6’s  Fiziksel ve Bedensel Yeterlilik, % 37,9’u Tak m Çal mas  % 
22,5’i Mesle e li kin Yeterli Bilgi ve becerilerini talep etmektedir. Buna kar l k ilgili i yerleri 
taraf ndan Beden çisi (Genel) mesle inde nispi olarak en az tercih edilen beceriler ise % 1,7 le Sat  
ve Pazarlama,  % 1,3 ile Yabanc  Dil becerisidir. Bu tablo asl nda Beden çisi olarak bildirilen baz  aç k 
i lerin bu meslekte olmad n  Beden çisi mesle inin mesleki nitelik ve beceri düzeyi dü ük 
meslekler için genel bir ifade olarak kullan ld n  göstermektedir.    

Gazalt  Kaynakç s  mesle inde aç k i  talebi bulundu unu belirten i yerlerinin % 87,1’i 
Mesle e li kin Yeterli Bilgi, % 73,1’i Fiziki ve Bedensel Yeterlilik, %47,2’si Tak m Çal mas  becerilerini 
talep etmektedir. Söz konusu meslekte aç k i  bulundu unu belirten i yerleri taraf ndan % 1,6 ile Sat  
ve Pazarlama Becerisi ve % 2,1 ile Yabanc  Dil becerileri nispi olarak daha az tercih edilen becerilerdir.  

Makine Mühendisi mesle inde aç k i lerin yüzde  85,5’i Mesle e li kin Yeterli Bilgi, yüzde  
74,4’ü Bilgisayar Kullan m  becerilerini talep etmektedir. Buna kar l k söz konusu i yerlerinin Makine 
Mühendisi mesle ine yönelik nispi olarak en az tercih ettikleri becerileri ise yüzde  21,4 ile Sat  ve 
Pazarlama ve yüzde  47,6 ile Yabanc  Dil becerileridir.  

Mesle e li kin Yeterli Bilgi aç k i  verilen mesleklerin ço unlu unda yüzde  74,3’lük oran  ile 
en fazla talep edilen beceridir. Mesle e li kin Yeterli Bilgi becerisinin mesleki bilgi ve beceri seviyesi 
nispi olarak yüksek olan mesleklerde aç k i  talebinde bulunan i yerlerinin ço unlu u taraf ndan talep 
edilmi tir. Di er taraftan, bu beceri türü mesleki nitelik ve beceri gerektirmeyen mesleklerde oran  
biraz daha dü üktür.  

Fiziksel ve Bedensel Yeterlilik becerisi aç k i ler için yüksek oranda talep edilen bir di er 
beceridir. Aç k i  olan mesleklerin neredeyse tamam nda istenen bir beceridir. Söz konusu beceri; 
Beden çisi (Genel), Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi gibi fiziki ve bedensel yeterlili in ve 
dayan kl l n ön plana ç kt  mesleklerde aç k i  talebinde bulunan i yerleri taraf ndan oldukça 
yüksek düzeylerde talep edilmi tir. Ça r  Merkezi Görevlisi ve Muhasebeci mesleklerinde tercih 
edilme oran  dü ük seviyelerdedir.  

Tak m Çal mas na Uyum becerisi de gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat larak aç k i  
talebinde bulunan i yerleri taraf ndan yüksek düzeyde talep edilen bir di er beceridir. Söz konusu 
beceri aç k i  talebinde bulunan i yerleri taraf ndan Sat  Eleman , Ça r  Merkezi Görevlisi, Makine 
Mühendisi, Mimar ve Elektrik Mühendisi gibi mesleklerde oldukça yüksek düzeylerde talep edilmi tir. 

leti im ve fade Yetene i becerisi gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat lan i yerleri 
taraf ndan; Sat  Eleman , Garson, Güvenlik Görevlisi, Büro Eleman  ile Sekreter gibi mesleklerde 
yüksek düzeyde talep edilmi tir. Bu beceri hemen hemen aç k i  olan tüm mesleklerde talep edilirken, 
Makineci (Tekstil), Ütücü ve Kaynakç  mesleklerinde aranma düzeyi oldukça dü ük oranlarda 
gerçekle mi tir. Sorun Çözme ve Ba ms z Karar Verme Becerisi; Ça r  Merkezi Görevlisi, Elektrik 
Mühendisi, Makine Mühendisi ile Mimar gibi mesleklerde aç k i  talebinde bulunan i yerleri 
taraf ndan yüksek düzeyde talep edilmi tir. Beden çisi, Temizlik Görevlisi mesleklerinde talep edilme 
düzeyi çok dü ük kalm t r.  

Bilgisayar kullan m  özellikle; Elektrik Mühendisi, Muhasebeci, Makine Mühendisi, Sekreter, 
Büro Memuru ile Mimar gibi mesleklerde aç k i  talebinde bulunan i yerleri taraf ndan yüksek 
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düzeyde talep edilmi tir. Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) becerisi gücü Piyasas  Talep 
Ara t rmas na kat larak aç k i  talebinde bulunan i yerleri taraf ndan talep edilen beceri 
düzeylerinden bir di eridir. Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) beceri düzeyi; Muhasebeci, Elektrik 
Mühendisi, Mimar ve Makine Mühendisi gibi mesleklerde oldukça yüksek düzeyde talep edilmi tir.  

Proje Tabanl  Çal ma becerisi özellikle; Makine Mühendisi ile Mimar mesleklerinde yüksek 
oranda talep edilmi tir. gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat larak aç k i  talebinde bulunan 
i yerleri taraf ndan Sat  ve Pazarlama becerisi özellikle; Sat  Eleman  ile Ça r  Merkezi Görevlisi 
mesleklerinde yüksek oranda talep edilmi tir. 

Yabanc  Dil becerisi gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat larak aç k i  talebinde bulunan 
i yerleri taraf ndan en az talep edilen becerilerden biridir. Yabanc  Dil Bilgisi becerisi; Makine 
Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi ile Garson gibi mesleklerde talep edilmi tir.  

Grafik 35: Aç k lerin Aranma Kanallar  

 

Kaynak: T PTA 2013-1 
 

Aç k i lerin tamam  için i yerlerinin aç k i  arama kanallar ndan hangi düzeylerde 
yararland klar na bak lacak olursa, aç k i i olan i yerlerinin yüzde   62,5’i Akraba-E -Dost, yüzde  
47,7’si KUR, yüzde  25,6's  Gazete, yüzde  20,4'ü nternet Siteleri ve yüzde  4,8'i Özel stihdam 
Bürolar  arac l yla aç k i  taleplerini kar lamaya çal maktad rlar. Genel itibariyle en fazla tercih 
edilen aç k i  arama kanal  yüzde   55,7 ile Akraba-E -Dost’tur. Ara t rma kapsam ndaki i yerlerinin 10 
ve daha fazla ki i istihdam eden i yerleri olmas na ra men aç k i  taleplerini kar lama konusunda 
fazla kurumsal olmayan ve geleneksel yöntemleri tercih ettikleri sonucuna ula labilmektedir. 

KUR’un oran  ise dikkat çekici düzeydedir.  ve Meslek Dan manlar n n göreve ba lamas  ile 
KUR’un i gücü piyasas ndaki a rl  artm t r. 

A a daki tabloda aç k i i olan i yerlerinin ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla hangi aç k i  arama 
kanallar ndan yararland klar n n bilgisi yer almaktad r. gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat lan 
i yerlerinin en fazla aç k i  talebinde bulundu u meslek olan Beden çisi (Genel) mesle indeki ki ilik 
aç k i lerin yüzde   72,5’si KUR, yüzde   50,7’si Gazete lanlar , yüzde   40,7’si Akraba-E -Dost ile 
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yüzde   12,3’ü Kariyer Siteleri arac l yla çal an arama kanallar na ba vurmu lard r. yerlerinin ilgili 
meslekteki aç k i  ihtiyaçlar n  kar layabilmek amac yla nispi olarak daha az tercih etti i aç k i  arama 
kanal  ise yüzde   2 ile Özel stihdam Bürolar d r. 

yerleri Makineci (Tekstil) mesle indeki aç k i  taleplerinin yüzde   81,4’ü Akraba-E -Dost 
arac l yla ve yüzde   50,3’ü de KUR arac l yla söz konusu meslekteki eleman ihtiyaçlar n  
kar lamaya çal t klar n  belirtmi lerdir. Buna ek olarak i yerlerinin Makineci (Tekstil) mesle indeki 
aç k i leri kar lamakta en az tercih ettikleri kanal ise yüzde   12,1 ile Kariyer Siteleridir.  

 
Tablo 49: Aç k  Arama Kanallar n n Mesleklere Göre Da l m  

MESLEKLER KUR GAZETE 
AKRABA-E  
DOST 

NTERNET 
S TELER  ÖZEL ST HDAM 

BÜROLARI 

Makineci (Tekstil) 49,5% 29,9% 70,5% 10,6% 1,4% 

Sat  Eleman  47,7% 23,1% 62,7% 19,0% 5,4% 

Kaynakç  58,1% 32,9% 62,5% 14,7% 6,0% 

Garson 44,4% 26,5% 69,8% 17,3% 2,7% 

Güvenlik Görevlisi 49,4% 27,0% 65,4% 16,6% 4,4% 

oför 43,3% 19,6% 69,1% 10,5% 2,3% 

Torna Tezgah  Operatörü 61,4% 38,0% 56,8% 20,7% 7,1% 

Elektrikçi 51,4% 24,3% 64,3% 16,9% 3,9% 

Muhasebeci 49,5% 18,4% 62,1% 16,6% 4,4% 

Temizlik Görevlisi 49,9% 25,6% 64,5% 16,3% 4,4% 

A ç  49,8% 25,9% 64,7% 16,4% 4,4% 

Elektrik Teknisyeni 49,8% 25,5% 64,5% 16,4% 4,4% 

Hem ire 49,8% 25,8% 64,6% 16,4% 4,4% 

Dokumac  49,8% 25,7% 64,6% 16,4% 4,4% 

n aat Mühendisi 49,8% 25,7% 64,6% 16,4% 4,4% 

Operatör 43,4% 17,1% 76,8% 10,4% 1,8% 

Mobilyac  50,4% 29,0% 66,0% 11,7% 2,1% 

Beden çisi (Genel) 62,9% 22,1% 60,0% 11,8% 3,1% 

Ortac  41,6% 31,2% 78,4% 8,8% 0,8% 

Ça r  Merkezi Görevlisi 55,8% 36,5% 34,6% 55,8% 13,5% 

S vac  19,4% 6,5% 89,2% 3,2% 1,1% 

Beden çisi ( n aat) 32,7% 9,0% 78,8% 4,5% 1,9% 

Ütücü 46,7% 34,1% 74,7% 13,7% 1,6% 

 
Kaynak: T PTA 2013-1 
 

Makineci (Tekstil) mesle inde i yerlerinin söz konusu aç k i  ihtiyaçlar n  kar layabilmek 
amac yla tercih ettikleri i  arama kanallar na bak l rsa yüzde  70,5 ile Akraba-E -Dost, yüzde  49,5 ile 

KUR, yüzde  29,9 ile Gazete lanlar  kulland klar  görülecektir. yerlerinin ilgili meslekteki aç k i  
ihtiyaçlar n  kar layabilmek amac yla nispi olarak daha az tercih etti i aç k i  arama kanallar  10,6 ile 
nternet Siteleri ve yüzde  1,4 ile Özel stihdam Bürolar d r.  
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 n aat Mühendisi mesle inde, i yerleri aç k i lerinin yüzde  64,6’s n  Akraba-E -Dost, yüzde  
49,8’ini KUR, yüzde  25,7’sini Gazete lanlar  ve yüzde  16,4’ünde de nternet Siteleri arac l yla 
kar lamaya çal maktad rlar. yerlerinin di er mesleklerde oldu u gibi bu meslekteki aç k i  
ihtiyaçlar n  kar layabilmek amac yla nispi olarak daha az tercih etti i aç k i  arama kanal  ise yüzde  
4,4 ile Özel stihdam Bürolar d r.    

gücü Piyasas  Talep Ara t rmas na kat lan i yerlerinin en fazla aç k i  talebinde bulundu u 
mesleklerden bir di eri olan Tornac  (Torna Tezgâh Operatörü) mesle indeki aç k i  talebinin 
kar lanabilmesi için yüzde  61,4’ü KUR, yüzde  56,8’iAkraba-E -Dost, yüzde  38’i Gazete ve yüzde  
20,7’si nternet Siteleri arac l yla aç k i  arama kanallar na ba vurmu lard r. yerlerinin ilgili 
meslekteki aç k i  ihtiyaçlar n  kar layabilmek amac yla nispi olarak daha az tercih etti i aç k i  arama 
kanal  ise yüzde   7,1 ile Özel stihdam Bürolar d r.    

Kalifikasyonu dü ük mesleklerin aranma yolu olarak Akraba-E -Dost, KUR ön plana ç karken, 
ara eleman ihtiyac n n kar lanmas nda KUR  Akraba-E -Dost ve Gazetenin a rl  hissedilmektedir. 
Lisans ve üstü e itim gerektiren mesleklerde ise KUR ve Akraba-E  Dost ön plana ç karken Gazete ve 
nternet Sitelerinin oran  di er mesleklere göre artmaktad r. Elektrik Teknisyeni arayan i yerleri yüzde  

64,5 Akraba-E  Dost, yüzde  49,8 KUR VE yüzde  25,5 Gazete kullan rken yüzde  4,4 oran nda özel 
istihdam bürosu kullan lmaktad r. Yüksek e im düzeyi gerektiren mesleklerde KUR’un ikinci s rada 
olmas  dikkat çekici bir unsurdur.  
 

2.2. TEM N NDE GÜÇLÜK ÇEK LEN MESLEKLER 
 

gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  kapsam ndaki i yerlerine 2013 y l  ba ndan i yeri bilgi 
formu dolduruldu u döneme kadar hangi mesleklerde eleman temin ederken güçlük çektikleri 
sorulmu tur. Bu bilgi i verenin aç k i lerinin yan s ra, kar lamakta güçlük çekti i meslekleri içerdi i 
için önemli bir bilgidir. yerlerinin i gücü piyasas nda eleman bulmada güçlük çektikleri meslekler 
i gücü piyasas n n talep yap s  ile ilgili de erli bilgiler sunmaktad r. yerlerine yap lan gücü Piyasas  
Talep Ara t rmas  neticesinde 2.713 farkl  meslekte 340.950 ki inin temininde güçlük çekildi i 
görülmü tür.  

Temininde güçlük çekilen mesleklere sektörler itibariyle bak ld nda ilk s rada 134.403 ki ilik 
ihtiyaçla malat sektörü, ikinci s rada ise 61.834 ki ilik ihtiyaçla Toptan ve Perakende Ticaret sektörü 
yer almaktad r. lk iki s rada yer alan sektördeki i gücü ihtiyac  toplam i gücü ihtiyac n n yüzde  
57,5’ini olu turmakta olup bu sektörleri s ras yla n aat ve Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri 
Faaliyetleri izlemektedir. En fazla aç k i  olan sektörler ile birbirlerine yak n bir tablo söz konusudur. 
En fazla aç k i  olan ve temininde güçlük çekilen ilk be  sektör ayn  olmas na kar n s ralamalar  
farkl d r. dari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü aç k i  say s nda dördüncü s rada iken temininde 
güçlük çekilen mesleklerde be inci s radad r. Bu da dari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektöründe 
talep çok olmas na kar n i gücü piyasas ndan fazla güçlük çekilmeden kar lanabildi ini 
göstermektedir. Kültür, Sanat, E lence, Dinlence ve Spor sektörü aç k i lerde on be inci s rada iken 
temininde güçlük çekilen mesleklerde sekizinci s rada oldu unu görmekteyiz. Bu sektörde aç k i  
say s  çok fazla olmamas na ra men eleman arand nda ise kolay bulunamad  görülmektedir. 
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Tablo 50: Temininde Güçlük Çekilen Mesleklerin Belirtildi i Sektörler 
Sektör  Temininde Güçlük 

Çekilen Ki i Say s  
Teminde Güçlük 

Bildiren yeri 
Say s  

Temininde 
güçlük da l m  

malat 134403 26897 39,4% 

Toptan ve perakende ticaret 61834 19772 18,1% 

n aat 45631 9533 13,4% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 22200 6084 6,5% 

dari ve destek hizmet faaliyetleri 19887 2239 5,8% 

Ula t rma ve depolama 13091 3562 3,8% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 10595 3142 3,1% 

Kültür, sanat, e lence, dinlence ve spor 9896 2689 2,9% 

Di er hizmet faaliyetleri 5988 1614 1,8% 

nsan sa l  ve sosyal hizmet faaliyetleri 5693 2325 1,7% 

Madencilik ve ta  ocakç l  2814 610 0,8% 

Bilgi ve ileti im 2764 816 0,8% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 2340 800 0,7% 

Gayrimenkul faaliyetleri 1891 455 0,6% 

Di er hizmet faaliyetleri 852 226 0,2% 

Su temini; kanalizasyon ve at k yönetimi 559 113 0,2% 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 510 143 0,1% 

Kaynak: T PTA 2013-1 
 

En fazla eleman temininde güçlük çeken il stanbul’dur. Eleman temininde güçlük çekilenlerin 
yüzde  35,1’i stanbul’dad r. Daha sonra Ankara, zmir, Antalya ve Bursa gelmektedir. Eleman 
temininde güçlük çekilmenin en az oldu u iller ise Hakkâri, Ardahan, Tunceli, Bayburt ve 
Gümü hane’dir.  

Tablo 51: Teminde Güçlük Çekilen Meslek Gruplar  

Meslek Grup 
Temininde Güçlük 
Çekilen Ki i Say s  

Temininde 
Güçlük 

Da l m  

Aç k  
Oran * 

Sanatkârlar Ve lgili lerde Çal anlar 101465 29,8% 5,5% 

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajc lar 82598 24,2% 5,8% 

Hizmet Ve Sat  Elemanlar  45641 13,4% 5,0% 

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yard mc  Profesyonel Meslek 
M l

33640 9,9% 3,9% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 31613 9,3% 3,4% 

Profesyonel Meslek Mensuplar  30947 9,1% 3,6% 

Büro Hizmetlerinde Çal an Elemanlar 12584 3,7% 3,0% 

Nitelikli Tar m, Ormanc l k Ve Su Ürünleri Çal anlar  1415 0,4% 2,6% 

Yöneticiler 1047 0,3% 0,4% 

Toplam 340950 100,0% 4,4% 

Kaynak: T PTA 2013-1 * Aç k i  sorusundan elde edilen aç k i  oran n  ifade etmektedir. 
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En fazla temininde güçlük çekilen meslek grubu toplam içerisinde yüzde   29,8’lik oran yla 
Sanatkârlar ve lgili lerde Çal anlar, yüzde  24,2’lik oran  ile Tesis ve Makine Operatörleri ve 
Montajc lard r. Daha sonra ise yüzde   13,4’lük oran yla Hizmet ve Sat  Elemanlar d r. 

En az temininde güçlük çekilen meslek gruplar  ise Nitelikli Tar m, Ormanc l k ve Su Ürünleri 
Çal anlar  ile Yöneticilerdir. Nitelik gerektirmeyen mesleklerin ise oran  sadece yüzde   9,3'tür. 
Çal anlar n yüzde  18’i, aç k i lerin yüzde  13,7’si nitelik gerektirmeyen mesleklerde iken temininde 
güçlük çekilen mesleklerde bu oran yüzde  9,3’tür. Bu tablo  i gücü piyasas nda genellikle nitelik ve 
beceri gerektiren mesleklerin bulunmas nda zorluk çekildi ini göstermektedir. Mevcut çal anlar n 
nitelik düzeyi dü ük iken ihtiyaç duyulan meslekler nitelik düzeyi daha yüksek mesleklerdir. 

Temininde güçlük çekilen mesleklerin toplam içerisindeki oran  ile aç k i  oranlar  birbirlerine 
paraleledir. En fazla temininde güçlük çekilen meslek gruplar nda aç k i  oranlar  da yüksektir. Aç k i  
oran  yüksek meslek gruplar n n temininde de güçlük çekilmektedir. 

Temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk s ralar  Makineci (Tekstil), Sat  Eleman , Kaynakç , 
Garson ve Güvenlik Görevlisi gelmektedir.  Aç k i ler ile temininde güçlük çekilen meslekler aras nda 
büyük bir paralellik bulunmaktad r. En fazla aç k i  olan ilk 20 meslek ile en fazla temininde güçlük 
çekilen ilk 20 mesle in 15 tanesi ayn d r.  

Tablo 52: Teminde Güçlük Çekilen Meslekler 
MESLEKLER Temininde Güçlük Çekilen 

Ki i Say s  
Temininde Güçlük 

Da l m  

Makineci (Tekstil) 26621 7,8% 

Sat  Eleman  16657 4,9% 

Kaynakç  13776 4,0% 

Garson 11764 3,5% 

Güvenlik Görevlisi 9971 2,9% 

oför 8560 2,5% 

Torna Tezgah  Operatörü (CNC Dahil) 8558 2,5% 

Beden çisi  6446 1,9% 

Elektrikçi 5197 1,5% 

Muhasebeci 5041 1,5% 

Temizlik Görevlisi 5038 1,5% 

A ç  4777 1,4% 

Ortac  4628 1,4% 

Elektrik Teknisyeni 3491 1,0% 

Ça r  Merkezi Görevlisi 3413 1,0% 

S vac  3197 0,9% 

n aat çisi  3095 0,9% 

Hem ire 3086 0,9% 

Ütücü 2933 0,9% 

Di er 194703 57,1% 

Toplam 340950 100,0% 

Kaynak: T PTA 2013-1 
Temininde güçlük çekilen ilk 20 mesle e bak ld nda yüksek nitelik gerektirmeyen ve dü ük 

maliyetlerle ve i ba  e itimleriyle yeti tirilebilecek Sat  Eleman , n aat çisi , Beden çisi , Temizlik 
Görevlisi, Makineci (Tekstil), Hem ire, Elektrik Teknisyeni, CNC Tezgah Operatörü, Muhasebeci,  gibi 
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mesleklerin a rl na bak ld  zaman baz  mesleklerde ara eleman bulunmas  noktas nda da  s k nt  
ya anabilmektedir. Kalifikasyonu dü ük mesleklerde neden temininde güçlük çekildi ine ili kin 
aç klamalar a a daki grafik ve tablo ile aç klanmaktad r. 

gücü Piyasas nda temininde güçlük çekilen mesleklerin neden temininde güçlük çekildi i 
bilgisi oldukça önemlidir. Teminde güçlük çekilme nedenlerine bak ld nda ilk s ray  yüzde  58,9 ile 
“beceriye/niteli e sahip eleman bulunamamas ” ikinci s ray  yüzde   53,3 ile “i  tecrübesine sahip 
eleman yok”, üçüncü s ray  ise yüzde  47,7 ile “bu meslekte eleman yok” almaktad r. Bu üç nedeni ise 
yüzde  19,6 ile “çal ma ortam ve ko ullar n n be enilmemesi” ve yüzde  19,5 ile “önerilen ücretin az 
bulunmas ” izlemektedir. veren taraf ndan doldurulan i yeri bilgi formlar ndan teminde güçlük 
çekilme sebebinin çok yüksek oranl  olarak i  arayan kaynakl  oldu u ve i veren kaynakl  sorunun çok 
dü ük oldu u ifade edilmi tir. gücü piyasas nda i veren bak  aç s n  ana hatlar yla yans tan bu 
çal mada da görülebilece i gibi baz  mesleklerin temininde güçlük çekilmesi meslek, tecrübe ve 
yeterlilikler ile ilgili iken baz  mesleklerde ise bunlara ek olarak ücret ve çal ma ko ullar n n i gücü 
arz  beklentilerini kar layamamas  nedeniyle aç k i lerin kar lanmas nda güçlük çekilmektedir. 
Özellikle dü ük ücretli ve çal ma ko ullar  a r olan i lerde “sürekli” “eleman aran yor” durumunun 
ya and  meslekler bulundu u ifade edilebilir. Ancak bu durum geli en i gücü piyasas nda mesleki 
olarak yeterli olan ve tecrübeli elemanlar n tek ba na ücret ve çal ma ko ullar  ile ba lant l  olarak 
kar lanamad  eklinde yorumlanamaz. Yeni birçok meslekte eleman bulunmad  veya eleman 
bulunan durumlarda ise bu ki ilerin özellikle bilgisayar/bili im destekli yeterliliklere veya ilgili 
tecrübeye sahip olmad  i verenlerce ifade edilmektedir. Bu veriler mesleksizlik, i gücü piyasas n n 
gerektirdi i nitelik ve beceriye sahip olmama ve tecrübesizlik durumunu bir kez daha ortaya 
koymaktad r. verenlerin teminde güçlük çekilme nedeni olarak ifade ettikleri durumlar n da l m  
a a da gösterilmi tir.  

 
Grafik 36: Temininde Güçlük Çekilme Nedenleri 

 Kaynak: T PTA 2013-1 
 

A a daki tabloda görüldü ü gibi temininde güçlük ya anan mesleklerin ba nda yer alan 
Makineci (Tekstil), Hem ire, Torna Tezgâh  Operatörü, Ortac  ve Ütücü mesleklerinde eleman 



96

bulunamamas  arz kaynakl  sorunlara ba lanm t r. Yani bu mesleklerde temininde güçlük çekilme 
nedeninin yüksek oranlarda bu mesleklerde yeterlilikleri olan tecrübeli eleman bulunamamas  ön 
plana ç km t r.  gücü piyasas na bu mesleklerde eleman yeti tirilmesi veya bu mesleklerde olan 
i gücünün yeterliliklerinin geli tirilmesi kar lanamama sorununu hafifletecektir.  

Sat  Eleman , Kaynakç , Garson, oför, Mobilyac , Elektrikçi, Muhasebeci, A ç , n aat 
Mühendisi ve Elektrik Teknisyeni mesleklerinde yüksek oranda i  tecrübesine sahip eleman 
bulunamamaktad r. Tecrübe kazand rma amaçl  i ba  e itim programlar  bu kar lanamama 
sorununu çözebilir. 

Tablo 53: Mesleklerin Temininde Güçlük Çekilme Nedenleri  
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Makineci (tekstil) 56,7% 13,7% 55,2% 18,6% 17,9% 

Sat  Eleman  35,4% 7,3% 65,1% 16,7% 13,4% 

Kaynakç   52,7% 10,6% 59,8% 19,9% 19,8% 

Garson 40,8% 7,6% 59,2% 20,2% 16,0% 

Güvenlik Görevlisi 38,8% 7,8% 38,4% 34,2% 42,0% 

oför 34,8% 7,1% 55,6% 24,0% 14,1% 

Torna Tezgah  Operatörü (cnc dahil) 57,9% 10,8% 59,1% 13,4% 17,3% 

Mobilyac  56,6% 11,8% 64,2% 15,7% 14,2% 

Beden i çisi (Genel) 29,4% 32,8% 24,8% 49,0% 32,8% 

 Makinalar  Operatör 58,0% 5,8% 59,1% 17,1% 11,9% 

Elektrikçi 51,8% 9,1% 59,1% 13,4% 13,4% 

Muhasebeci 30,3% 7,7% 67,9% 12,8% 12,0% 

Temizlik Görevlisi 27,0% 6,0% 28,3% 37,3% 28,7% 

A ç  45,4% 7,0% 59,3% 14,9% 16,4% 

Ortac  61,4% 41,7% 28,4% 27,1% 29,8% 

Ça r  Merkezi Görevlisi 48,6% 64,7% 53,0% 23,8% 44,4% 

S vac  52,3% 59,8% 55,5% 11,4% 11,5% 

n aat Mühendisi 42,4% 7,7% 49,2% 14,4% 18,8% 

Elektrik Teknisyeni 41,1% 9,0% 63,2% 15,8% 16,4% 

Hem ire 79,2% 5,9% 25,1% 13,5% 17,3% 

Ütücü 57,9% 7,7% 46,4% 21,1% 16,3% 

Kaynak: T PTA 2013-1  
 

Teminde güçlük çekilme nedeniyle ilgili birden fazla cevap verilebilmesi nedeniyle toplam 
de er yüzde  100 den fazla ç kmaktad r. Buradaki oranlar bir meslekte eleman temininde güçlük 
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çekti ini belirten i yerlerinin ne kadar n n temininde güçlük çekme nedeni olarak ilgili nedeni 
belirtti ini göstermektedir. 

Beden çisi, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi gibi Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerde 
ise s k nt  çal ma ortam ve ko ullar n n be enilmemesi ve ücretlerin dü üklü üdür. Ça r  Merkezi 
Görevlisi ve S vac  mesleklerinde i gücü piyasas nda eleman bulunurken bu elemanlar piyasas n n 
istedi i nitelik ve beceriye sahip de ildirler. Yukar da ifade edildi i gibi teminde güçlük çekilen 
mesleklerin temininin kolayla t r lmas  amac yla hem arz hem de talep boyutuyla baz  çal malar 
yürütülebilir. verenlerin “bu meslekte eleman yok” dedi i meslekler için ba ta KUR olmak üzere 
kay tl  i siz verilerinden bu mesleklerin olup olmad na bak l p i verene gönderme yap labilir. 
Tecrübeli eleman yoklu u durumu ifade edilen meslekler için i ba  e itim programlar  imkânlar  
incelenebilir. Yeterlilik yetersizli i nedeniyle kar lanmas nda güçlük çekilen mesleklerde ise ilgili 
yeterlilik kazand rma çal malar  h zland r labilir veya i verenin bu yeterlilikleri i  sürecinde kendi 
imkânlar yla sa lamas  için te vikler sunulabilir.  

  

2.3. GELECEK DÖNEM ST HDAM E L MLER  
PTA çal mas n n kapsam ndaki i verenlerin i yerlerindeki istihdam  gelecek dönemlerde ne 

kadar art rmay  veya azaltmay  planlad klar na ili kin tahminleri derlenmi tir. Bu kapsamda 
i verenlerin 2013 y l  sonunu ve 2014 y l  ortas n  öngörerek iki ayr  ba l kta istihdam art  veya 
azal lar na ili kin tahminleri derlenmi tir. verenlerin u anki mevcut istihdamlar n  esas alarak dört 
seçenekli bir yan tlama vermeleri talep edilmi tir. Buna göre mevcut istihdam i verenin öngörüsüne 
göre ya art  gösterecek, ya azalacak, ya da de i meyecektir. Bu üç seçene in d nda i verenin fikrim 
yok, bu konuyu planlamad k deme seçene i de mevcuttur. Bu kapsamda i verenlerin sektörel ve 
mesleki tahminleri a a da sunulmu tur. 

, 

2.6.1. stihdam Art  Beklenen Meslekler 

yerleri önümüzdeki dönemlerde istihdam durumlar  için olumlu tablo çizmektedirler. 31 
Aral k 2013 itibariyle yakla k 264 bin ki ilik istihdam art  beklemektedirler. Bugüne göre istihdam n 
mevcut duruma göre yüzde   4,7 oran nda artaca  tahmin edilmi tir. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 
ise yakla k 268 bin ki ilik istihdam art  beklemektedirler. Mevcut durumlar na  göre istihdam n 
yüzde   4,8 oran nda artaca  tahmin edilmi tir.  

stihdam beklentilerine sektörel olarak bakt m zda 31 Aral k 2013 itibariyle Kültür, Sanat, 
E lence, Dinlence ve Spor d ndaki tüm sektörlerde, 30 Haziran 2014 sonu itibariyle tüm sektörlerde 
istihdam art  beklendi ini görmekteyiz. En fazla istihdam art  her iki dönemde de malat 
sektöründe beklenirken daha sonra Toptan ve Perakende Ticaret sektörleri gelmektedir. En az 
istihdam art  ise her iki dönemde de su temini; kanalizasyon, at k yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri 
sektörüdür. 31 Aral k 2013 tarihinde net istihdam art  oran  en yüksek olan sektörler yüzde   7 ile 
dari ve Destek Hizmetleri Faaliyetleri, yüzde  6,3 ile Gayrimenkul Faaliyetleri ve yüzde  6 ile Bilgi ve 
leti im sektörleridir. Kültür, Sanat, E lence, Dinlence ve Spor sektöründe yüzde  0,1 oran nda 

istihdam azal  beklenmektedir. 30 Haziran 2014 tarihinde ise net istihdam art  oran n en yüksek 
olaca  öngörülen sektörler yüzde  9,2 ile Di er Hizmet Faaliyetleri, yüzde  8,2 ile Gayrimenkul 
Faaliyetleri, yüzde  7,8 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ve yüzde  7,3 ile dari ve Destek 
Hizmet faaliyetleridir. Her iki dönemde de dari ve Destek Hizmetleri ve Gayrimenkul Faaliyetlerinde 
yüksek oranda art  beklenmektedir.  
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Tablo 54: 2013 y l  sonunda stihdam Art  Beklenen Sektörler 

Sektörler 

31 Aral k 
2013 çin 
Belirtilen 

Net 
stihdam 

De i imi 

30 Haziran 
2014 çin 

Belirtilen Net 
stihdam 

De i imi 

Net stihdam 
De i im 
Oran  31 

Aral k (%) 

Net stihdam 
De i im Oran  
30 Haziran (%) 

Madencilik ve ta  ocakç l  1492 2248 1,9 2,9 

malat 101196 79726 5,1 4,0 

Elektrik, Gaz, Buhar Ve klimlendirme 534 538 1,4 1,4 

Su Temini; Kanalizasyon ve At k Yönetimi 219 524 0,8 1,8 

n aat 36993 35600 5,7 5,4 

Toptan ve perakende ticaret 48878 46739 5,3 5,1 

Ula t rma ve depolama 6680 10241 2,3 3,5 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1700 15535 0,6 5,5 

Bilgi ve ileti im 4272 3881 6,0 5,4 

Finans ve sigorta faaliyetleri 3754 3874 3,8 4,0 

Gayrimenkul faaliyetleri 2058 2669 6,3 8,2 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 8681 14246 4,8 7,8 

dari ve destek hizmet faaliyetleri 34422 35670 7,0 7,3 

E itim 3671 2659 2,4 1,7 

nsan sa l  ve sosyal hizmet faaliyetleri 5126 4929 3,1 3,0 

Kültür, sanat, e lence, dinlence ve spor -12 546 -0,1 2,8 

Di er hizmet faaliyetleri 4243 8707 4,5 9,2 

Toplam 263906 268334 4,7 4,8 

Kaynak: T PTA 2013-1  
31 Aral k 2013 tarihinde Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Faaliyetlerinde yüzde  0,6’l k art  

beklenirken 30 Haziran 2014 tarihinde yüzde  5,5’lik art  beklenmektedir. ki dönem aras ndaki art  
fark n n fazla olmas  mevsimsellik etkisi olarak aç klanabilir. Ayn  ekilde Kültür, Sanat, E lence, 
Dinlence ve Spor sektöründe 31 Aral k tarihi itibariyle azal  beklenirken 30 Haziran tarihi itibariyle 
art a geçmektedir. Di er Hizmet Faaliyetleri sektöründe 31 Aral k 2013 tarihinde yüzde  4,5’lik art  
beklenirken 30 Haziran 2014 tarihinde yüzde  9,2’lik art  beklenmesi dikkat çekici bir durumdur. 

31 Aral k 2013 tarihinde 71 ilin istihdam nda art  olaca  10 ilin ise istihdam nda azal  olaca  
tahmin edilmi tir. Say sal olarak en fazla istihdam art  stanbul, Ankara, zmir, Kocaeli ve Bursa 
illerinde beklenmektedir. En fazla istihdam azal  ise Mu la, Çorum, Sinop, Artvin ve Gümü hane 
illerinde beklenmektedir. Mu la’da istihdam azal  beklenmesinin nedeni Turizm sektörünün Aral k 
döneminde mevsimsellikten etkilenmesidir. Net stihdam De i im Oranlar na bak ld nda ise en 
yüksek art  oran  yüzde   11,2 ile Kilis ilindedir. Daha sonra I d r, anl urfa, Bayburt ve Afyonkarahisar 
illeri gelmektedir. Net istihdam de i im oran  negatif olan illerin ba nda ise Tunceli, Gümü hane, 
Artvin, Sinop ve Mu la gelmektedir.  

Ankara’n n 31 Aral k için net istihdam de i im oran  yüzde   6,2 ile Türkiye ortalamas n n 1,8 
puan üzerindeyken, stanbul 0,9 ve zmir 0,2 puan Türkiye ortalamas n n üstündedir. 30 Haziran 2014 
tarihinde 80 ilin istihdam nda art  olaca  1 ilin ise istihdam nda azal  olaca  tahmin edilmi tir. 
stihdam azal  beklenen tek il Ardahan’d r. Say sal olarak en fazla istihdam art  stanbul, Ankara, 

Antalya, Bursa, zmir ve Kocaeli illerinde beklenmektedir. Net stihdam De i im Oranlar na 
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bak ld nda ise en yüksek art  oran  yüzde   21,5 ile I d r ilindedir. Daha sonra Yozgat, Bayburt, 
Batman ve Afyonkarahisar illeri gelmektedir. Ankara’n n 30 Haziran için net istihdam de i im oran  
yüzde   7,7 ile Türkiye ortalamas n n 2,9 puan üstündeyken, stanbul yüzde   4,9 ile 0,1 puan 
üstündedir. zmir ise yüzde   3,1 ile Türkiye ortalamas n n 1,7 puan alt ndad r. 

Daha detayl  incelendi inde net say lar üzerinden en fazla istihdam art  beklenen ilk 20 
meslek; 31 Aral k 2013 itibariyle Makineci (diki ), 30 Haziran 2014 itibariyle Güvenlik Görevlisi 
meslekleridir. Hangi mesleklerin istihdam nda art  ya da azal  olaca na dair öngörü sahibi olman n 
en büyük faydas  Aktif gücü Politikalar n  bu mesleklere yöneltmektir. Bu sayede istihdam n 
art r lmas na ve i sizli in azalt lmas na do rudan katk  sunulmaktad r.  

 

Tablo 55: En Fazla stihdam Art  Beklenen 20 Meslek  
EN FAZLA ST HDAM ARTI I BEKLENEN 20 MESLEK 

31 ARALIK 2013 30 HAZ RAN 2014 

Makineci (Diki ) Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi Temizlik Görevlisi 

Temizlik Görevlisi Makineci (Diki ) 

Beden çisi (Genel) Beden çisi (Genel) 

Sat  Dan man  Beden çisi ( n aat) 

n aat Elemanlar  Kal pç s  (Elle) Sat  Dan man  

Kaynakç   Garson (Servis Eleman ) 

Beden çisi ( n aat) Ça r  Merkezi Görevlisi 

Elektrikçi (Genel) S vac  

Alç  Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Gaz Alt  Kaynakç s  

n aat Demiri Ba lama Ustas        oför-Yük Ta ma 

Ça r  Merkezi Görevlisi mal çisi 

Metal Mamuller Montaj çisi Elektrikçi (Genel) 

Garson (Servis Eleman ) A ç  

Ortac  Mermer çisi 

oför Ortac  

mal çisi Elektrik Teknisyeni 

S vac  Kaynakç  (Oksijen Ve Elektrik) 

Diki  Makinesi Operatörü-Kuma  CNC Torna Tezgah  Operatörü 

Elektrik Teknisyeni Mobilya malatç s /Mobilyac  (Ah ap) 

Kaynak: T PTA 2013-1  
 

31 Aral k 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihlerinde en fazla istihdam art  beklenen meslekler 
incelendi inde 14 mesle in her iki tarihte ilk 20 içerisinde oldu unu görülmektedir.  Özellikle Beden 

çisi, Güvenlik Görevlisi, Sat  Eleman , Temizlik Görevlisi ve Makineci (Tekstil) meslekleri her iki 
tarihte de üst s ralarda yer almaktad r. stihdam art  beklenen mesleklerde mevsimselli in etkileri 
de görülmektedir. Kaynakç , Mobilyac , CNC Tezgah Operatörü ve Makineci (Tekstil) mesleklerinde 
her iki dönemde de istihdam art  beklenmesi imalat sanayindeki ara eleman ihtiyac n  ortaya 
koymaktad r.   
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2.6.2. stihdam Azal  Beklenen Meslekler 
 

A a daki tabloda 2013 y l n n sonunda ve 30 Haziran itibariyle en fazla istihdam azal  
beklenen ilk 20 meslek görülmektedir. En fazla istihdam azal  beklenen mesleklere bak ld nda 
mevsimsellik etkisi ön plana ç kmaktad r. Özellikle 31 Aral k 2013 itibariyle en fazla istihdam azal  
beklenen Tu la mal çisi, Oda Görevlisi (turizm), Bahç van ve E lence Hizmetleri meslekleridir. Her 
iki dönemde de istihdam azal  beklenen ortak olan  meslekler Tünel Kal pç s  ve Gümrük 
Memurudur. 

 
Tablo 56: En Fazla stihdam Azal  Beklenen 20 Meslek 

Kaynak: T PTA 2013-1  
 

 

 

 

 

 

EN FAZLA ST HDAM AZALI I BEKLENEN 20 MESLEK 

31 ARALIK 2013 30 HAZ RAN 2014 
Tu la mal çisi Sebze Toplama çisi 

Oda Görevlisi-Turizm Kuruyemi  Paketleme çisi 

Endüstriyel Boru Montajc s  Di er Ka t malat çileri 

Bahç van Meyve Sebze Ay klama çisi 

E lence Hizmetleri (Animatör) Gümrük Memuru 

Beton Ve Betonarme Kal pç s  Tünel Kal pç - n aat 

Elektrik Tesis letme Bak m çisi letmeci (Genel) 

Direksiyon E itmeni Seyahat Servis Eleman  (Host/hostes/otobüs-Tren) 

Di er A aç lem çileri Tar m çisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan 
Yeti tiricili i) 

Boru Kaynakç s  Ç rç r Makinesi Operatörü  

Gümrük Memuru Destek Personeli (yard mc  Hizmetler) 

Tünel Kal pç - n aat Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü 

F r n çisi (Tu la,kiremit Ve Benzeri n aat Elemanlar ) Çorap Örme Makinesi Operatörü 

Mutfak Görevlisi Çiftlik çisi (Pamuk) 

Barmen Di er Deri çileri 

Kaday f mal Ustas  Pamuk Toplama Makinesi Operatörü 

Nokta Kaynak çisi Di er Bal kç lar 

Raspac  (Gemi) Kesme Makinesi çisi (Ka t Hamuru) 

Çay Üretim Ve leme /çay Teknolojisi Teknisyeni Direksiyon E itmeni 

Resepsiyonist (Ön Büro Eleman ) Y kama Ve Ay klama çisi (Meyve Sebze) (Elle) 



101

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ (2013-1. DÖNEM)

SONUÇ 
 

2007 y l n n sonlar na do ru dünya genelinde etkisini hissettiren ekonomik kriz Türkiye i gücü 
piyasas n  da etkilemi tir. Türkiye’de 2009 y l nda yüzde  14’e yükselen i sizlik oran  2012 y l nda 
yüzde  9,2’ye gerilemi tir. Yüzde  9,2’lik i sizlik oran  son 10 y lda görülen en dü ük i sizlik oran d r. 

gücü piyasas nda kriz öncesi seviyeye dönü  Türkiye’de birçok Avrupa ülkesinden önce ba lam t r. 
Ancak bu olumlu seyir 2012 Eylül ay ndan bu yana yava lam t r. Birçok Avrupa ülkesinde i sizli in 
art  hala durdurulamam t r.  2013 y l  için Türkiye’de i sizlik oran n n önceki y la göre biraz artmas  
olas d r. 

Son y llardaki genel olumlu e ilimlere kar n Türkiye’de kad nlar n i gücüne kat lma oran  
oldukça dü üktür ve bu durum genel i gücüne kat lma oran n  a a lara çekmektedir. Buna ek olarak 
Avrupa ülkelerine göre dü ük olsa da genç i sizlik oran  yüksek seviyelerdedir. Türkiye’de kay td  
çal ma oran  yüksektir ve bunun en önemli nedeni istihdam n içerisinde tar m sektörünün pay n n 
geli mi  ülkelere göre oldukça yüksek olmas d r. teki duruma göre istihdam n önemli bir k sm n  hala 
ücretsiz aile i çileri olu turmaktad r. stihdamdakilerin ve i sizlerin e itim durumu göreli olarak 
geli mi  ülkelere göre dü üktür. Türkiye i gücü piyasas  kriz sonras nda olumlu bir döneme girmesine 
ra men uzun vadeli yap sal s k nt lar  hala devam etmektedir. Türkiye i gücü piyasas n n birçok aç dan 
henüz yeterince analiz edilemedi i ifade edilebilir. gücü piyasas  arz yönüyle il düzeyinde veri 
eksikli inden dolay  yeterince analiz edilememekte iken özellikle i gücü talebine ili kin yap lmay  
bekleyen pek çok çal ma bulunmaktad r. gücü talebi ve aç k i ler üzerine veri derlemek amac yla 
Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü’nün çal malar  devam etmektedir.  

2013 y l n n May s-Haziran aylar nda alan çal mas  gerçekle tirilen “Türkiye gücü Piyasas  
Analizi” kapsam nda elde edilen sonuçlara göre; kapsamdaki i yerlerinde çal anlar n yüzde  23,1’i 
kad n, yüzde  76,9’u erkektir. Toplamda en fazla çal an n oldu u sektör malat’t r. Kad nlarda da 
erkeklerde de en fazla çal lan sektör, malat ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörleridir.  nsan 
Sa l  ve Sosyal Hizmetler sektöründe çal an kad n say s  ayn  sektörde çal an erkek say s ndan 
fazlad r. Çal anlar n meslek gruplar na göre da l m na bak ld nda en fazla çal an n erkeklerde 
Sanatkarlar ve lgili lerde Çal anlar, kad nlarda “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” grubunda 
oldu unu görmekteyiz. Toplam istihdamdakilerin yüzde  18’i nitelik gerektirmeyen mesleklerde 
çal maktad r. Erkeklerin yüzde  17,7’si nitelik gerektirmeyen mesleklerde çal makta iken bu oran 
kad nlarda yüzde  19,3’tür. Kad nlar erkeklere göre daha fazla nitelik gerektiren meslek gruplar nda 
çal maktad r. En fazla çal lan meslek erkeklerde oför iken kad nlarda Temizlik çisidir. Erkeklerin 
en fazla çal t  ikinci meslek Sat  Eleman  iken kad nlarda ise ikinci s rada Muhasebeci gelmektedir. 
Kad nlarda erkeklere göre daha fazla e itim isteyen mesleklerde (Muhasebeci, Hem ire) çal man n 
yayg n oldu u görülmektedir. Kad nlar için e itim ile istihdam aras nda pozitif bir ili ki erkeklere göre 
daha yüksektir. Tar m sektörü analiz kapsam nda olmad  için kad n i gücünün niteliksel görünümü 
daha olumlu bir tablo sunmaktad r. 

 Türkiye genelinde referans dönemi içerisinde i letmelerde 2367 farkl  meslekte 258.081 
ki ilik aç k i  oldu unu tespit edilmi tir. En fazla aç k i  malat sektöründe bulunmaktad r. malat 
sektörünün arkas ndan en fazla aç k i in bulundu u iki faaliyet kolu s ras yla Toptan ve Perakende ile 
n aat’t r. EUROSTAT ise “Aç k /( stihdam + Aç k )*100” formülünü kullanarak aç k i  oran n  

hesaplamaktad r. Bu formül ile hesaplad nda aç k i  oran n n Türkiye geneli için yüzde  4,4 oldu u 
görülmektedir. Sektörel olarak aç k i  oranlar na bak ld nda aç k i  oran n n en yüksek oldu u sektör 
Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Faaliyetleri ile Di er Hizmet Faaliyetleri sektörlerindedir. Daha sonra 
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s ras yla malat, Toptan ve Perakende Ticaret, nsan Sa l  ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Gayrimenkul 
Faaliyetleri ve Bilgi ve leti im sektörleri gelmektedir. Aç k i  Oran n n en dü ük oldu u sektörler ise 
Su Temini; Kanalizasyon, At k Yönetimi ve yile tirme Faaliyetleri ile Elektrik, Gaz, Buhar ve 
klimlendirme Üretimi ve Da t m  sektörleridir.  

Meslek gruplar na göre aç k i lere bak ld nda aç k i lerin yar s na yak n k sm  Sanatkârlar ve 
lgili lerde Çal anlar ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajc lar meslek gruplar ndad r. 

Çal anlar n meslek grubuna göre da l m nda nitelik gerektirmeyen mesleklerde çal anlar üçüncü 
s rada iken aç k i lerde ise alt nc  s raya inmi tir. Aç k i ler daha fazla nitelik ve beceri gerektiren 
mesleklerdendir. Aç k i  oran n n en yüksek oldu u meslek gruplar  s ras yla Tesis ve Makine 
Operatörleri ve Montajc lar, Sanatkârlar ve lgili lerde Çal anlar, Hizmet ve Sat  Elemanlar  ile 
Teknisyenler, Teknikerler ve Yard mc  Profesyonel Meslek Mensuplar d r.  

En fazla aç k i  Makineci (tekstil) mesle indedir. Makineci (tekstil) mesle inden sonra en fazla 
aç k i  verilen meslekler s rayla unlard r: Sat  Eleman , Garson, kaynakç , Güvenlik Görevlisi, Beden 

çisi, Temizlik Görevlisi ve Torna Tezgâh  Operatörü ’dür. En fazla aç k i  olan ilk yirmi mesle in aç k i  
oran na bakt m zda Temizlik Görevlisi, oför, Muhasebeci, Elektrikçi (Genel), A ç ,  Makinalar  
Operatörü ve Depo Hamal  d ndaki tüm mesleklerde Türkiye geneli ortalamas n n üzerindedir. 
Özellikle Makineci (Tekstil), Kaynakç , Torna Tezgah  Operatörü, Mobilyac , Ortac , Ça r  Merkezi 
Görevlisi, Ütücü ve plikçi mesleklerinde aç k i  oran  yüzde  10’lar n üzerindedir. Özellikle plikçi 
mesle inde yüzde  50 gibi bir aç k i  oran  ç kmas n n sebebi aç k i  say s n n o meslekte çal an ki i 
say s ndan fazla olmas ndan kaynaklanmaktad r. Tekstil malat  sektöründeki baz  mesleklerde 
referans döneminde eleman talebi dikkat çekici düzeyde olmu tur. Temizlik çisi ve oför 
mesleklerinde çal an say s nda ilk iki s ray  payla malar na ra men aç k i  oran  ise oldukça dü ük 
kalm t r. Aç k i  oran  yüksek olan meslekler mesleki beceri ve nitelik gerektiren mesleklerdir.  

Söz konusu aç k i ler için i letmeler taraf ndan en fazla talep edilen asgari e itim düzeyi yüzde  
30,6 ile “Farketmez” ile yüzde  21,8 ile “Lise Alt ” seçene idir. Ba ka bir deyi le, i letme sahipleri aç k 
i  bulundu unu belirttikleri mesleklerin yakla k olarak üçte birinde herhangi bir e itim düzeyi 
aramad klar n , dörtte birinde ise dü ük e itimin yeterli oldu unu belirtmektedirler. En fazla aç k i  
verilen mesleklerden; Beden çisi (Genel), Makineci (Diki ), Sat  Eleman , Garson, Güvenlik Görevlisi 
ve Gaz Alt  Kaynakç s  gibi meslekler spesifik bir e itim düzeyini gerektirmediklerinden aç k i lerde 
ço unlukla “Farketmez” veya lise alt  e itim düzeyinin tercih edilmesi son derece ola and r. Daha 
sonra s ras  ile yüzde  16 ile “Genel Lise”, yüzde  12,7’lik pay  ile “Meslek Lisesi”, yüzde  12,6 ile 
“Lisans” mezuniyeti ve yüzde  5,8 ile “Meslek Yüksekokulu” mezunu talepler gelmektedir. Bahsi 
geçen nitelik gerektirmeyen mesleklerin toplam çal anlar içinde de a rl n n daha fazla oldu u göz 
önünde bulundurulmal d r. Ayr ca aç k i lerin yar s na yak n  için lise ve üstü e itim düzeyi talep 
edilmektedir.  

Aç k i  bulunan mesleklerde istenen becerilerin genel toplam n n yüzde  oranlar na 
bak ld nda aç k i lerin yüzde  74,3’ü için Mesle e li kin Yeterli Bilgi, yüzde  63,5’i için Fiziki ve 
Bedensel Yeterlilik, yüzde  51,1’i için Tak m Çal mas  ve yüzde  40,4’ü için leti im ve fade Yetene i 
becerilerini talep etmektedir. Buna ek olarak i yeri sahipleri taraf ndan toplamda en az tercih edilen 
beceri ise yüzde  9,2 ile Yabanc  Dil Yetene i becerisidir. 

Aç k i lerin en fazla akraba-e  dost vas tas yla arand , KUR’un ise ikinci s rada oldu u ve 
aç k i lerin yüzde  47,7’sinin KUR vas tas  ile kar lanmaya çal ld  tespit edilmi tir. Daha sonra 
s ras  ile Gazete, nternet siteleri ile Özel stihdam Bürolar  gelmektedir. 
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2012 y l  içerisinde 2.713 farkl  meslekte 340.950 ki inin temininde güçlük çekildi i 
görülmü tür. Temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk s ralar  Makineci (Tekstil),Sat  Eleman , 
Kaynakç , Garson, Güvenlik Görevlisi ve oför gelmektedir. Aç k i ler ile temininde güçlük çekilen 
meslekler aras nda büyük bir paralellik bulunmaktad r. En fazla aç k i  olan ilk 20 meslek ile en fazla 
temininde güçlük çekilen ilk 20 mesle in 14 tanesi ayn d r. Temininde güçlük çekilen ilk 20 mesle e 
bak ld nda yüksek nitelik gerektirmeyen ve dü ük maliyetle yeti tirilebilecek beden i çisi (genel), 
sat  eleman , oför,  temizlik görevlisi gibi mesleklerin yan s ra Makineci (Tekstil), Kaynakç , 
Mobilyac , Hem ire, Elektrik Teknikeri-Teknisyeni, CNC Tezgah Operatörü, Muhasebe Eleman ,  
Makineleri Operatörü, Elektrikçi, Dokumac  gibi mesleklerin a rl na bak ld  zaman ara eleman 
bulunmas  noktas nda da büyük s k nt  ya anmaktad r.  

Çal anlar n yüzde  18’i, aç k i lerin yüzde  13,7’si nitelik gerektirmeyen mesleklerde iken 
temininde güçlük çekilen mesleklerde bu oran yüzde  9,3’tür. Bu tablo i gücü piyasas nda genellikle 
nitelik ve beceri gerektiren mesleklerin bulunmas nda zorluk çekildi ini göstermektedir. Mevcut 
çal anlar n nitelik düzeyi dü ük iken ihtiyaç duyulan meslekler nitelik düzeyi daha yüksek 
mesleklerdir.  

Teminde güçlük çekilmesinin nedenlerine bak ld nda, ilk s ray  yüzde  58,9 ile “gerekli 
mesleki beceriye/niteli e sahip eleman bulunamamas ” ikinci s ray  yüzde  53,3 ile “yeterli i  
tecrübesine sahip eleman bulunamamas ”, üçüncü s ray  ise yüzde  47,7 ile “bu meslekte eleman yok” 
almaktad r. Bu üç nedeni ise yüzde  19,6 ile “çal ma ortam ve ko ullar n n be enilmemesi” ve yüzde  
19,5 ile “önerilen ücretin az bulunmas ”  daha dü ük oranlarda olmak üzere izlemektedir. Bu veriler 
mesleksizlik ve i gücü piyasas n n gerektirdi i nitelik ve beceriye sahip olmama durumunu ortaya 
koymaktad r.  

yerleri k sa vadedeki istihdam durumlar  için olumlu tablo çizmektedirler. 2013 y l  Aral k ay  
sonunda yakla k 264 bin ki ilik istihdam art  beklemektedirler. Ara t rman n yap ld  döneme göre 
y lsonunda istihdam n yüzde  4,7oran nda artaca  tahmin edilmi tir.  Orta vadede ise 30 Haziran 
2014 tarihi sonu itibariyle beklenen net istihdam art  268 bin ki idir. Yine ara t rman n yap ld  
döneme göre yüzde  4,8 oran nda istihdam art  beklenmektedir. 

31 Aral k 2013 sonu itibariyle Kültür, Sanat, E lence, Dinlence ve Spor sektörü hariç tüm 
sektörlerde istihdam art  beklenirken, 30 Haziran 2014 tarihinde ise tüm sektörlerde istihdam art  
beklenmektedir.  K sa vadede dari ve Destek Hizmet Faaliyetleri ile Gayrimenkul Faaliyetleri 
sektörünün net istihdam de i im oranlar  sektörler içerisinde en yüksek seviyede iken, orta vadede 
Di er Hizmet Faaliyetleri ve Gayrimenkul Faaliyetleri sektörleri ön plana ç kmaktad r.  

Hangi mesleklerin istihdam nda art  ya da azal  olaca na dair öngörüye sahip olunmas  
“Aktif gücü Politikalar n n” do ru belirlenmesinde önemini göstermektedir. En fazla istihdam art  
beklenen mesleklere bak ld nda k sa vadede Güvenlik Görevlisi ve Makineci (Diki ) orta vadede ilk 
s ralarda Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi yer almaktad r. En fazla istihdam art  beklenen 
di er mesleklere bak ld nda bu meslekler k smen nitelik ve beceri düzeyi yüksek olan mesleklerdir. 
Her iki dönemde de en fazla istihdam art  beklenen ilk 20 mesle in 15 tanesi ayn d r. Özellikle 
Makineci (Tekstil), Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Beden çisi meslekleri her iki tarihte de 
istihdam art  beklenen meslekler içerisinde üst s ralarda yer almaktad r. Di er taraftan “Kaynakç ”, 
“Ça r  Merkezi Görevlisi”, “Sat  Dan man ” meslekleri de her iki dönemde de en fazla istihdam art  
beklenen meslekler aras ndad r.   

En fazla istihdam azal  beklenen mesleklere bakt m zda k sa vadede ilk s ralarda Tu la mal 
çisi, Oda Görevlisi ve Endüstriyel Boru Montajc s  orta vadede ise Sebze Toplama çisi, Kuruyemi  
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Paketleme çisi ve Di er Kâ t malat çileri ilk s ralarda yer almaktad r. stihdam azal  beklenen 
mesleklerde mevsimsellik etkisi ön plana ç km t r. Aral k sonu itibariyle Turizm ve n aat sektörüne 
yönelik mesleklerde istihdam azal  beklenirken Haziran sonunda ise mevsimi olmayan tar m 
ürünlerinin imalat  ile ilgili istihdam azal  beklentileri öngörülmü tür. 

Gerek gelecek istihdam art n n imalat sektörü a rl kl  olmas , gerekse aç k i  ve temininde 
güçlük çekilen mesleklerde say sal olarak malat sektörünün ön planda olmas , bu sektörde emek arz  
ile emek talebi aras nda bir uyumsuzluk oldu unu ve bu uyumsuzlu u giderebilmek için de ihtiyaca 
göre e itim programlar n n düzenlenmesinin gereklili ini ortaya koymaktad r.  

Say sal olarak en fazla çal lan, en fazla aç k i  olan, en fazla istihdam art  beklenen ve 
k smen en fazla temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk s ralarda nitelik düzeyi dü ük meslekler de 
(beden çisi, n aat çisi, Temizlik çisi, Güvenlik Görevlisi) görülmektedir. Ancak aç k i  oran , 
istihdam art  oran  ve temininde güçlük çekilen mesleklere bak ld nda daha fazla mesleki nitelik ve 
beceri gerektiren meslekler ön plana ç kmaktad r. Buradan u sonuca varabiliriz ki i gücü piyasas nda 
ihtiyaç duyulan ve duyulacak meslekler daha fazla mesleki nitelik ve beceri gerektiren mesleklerdir. 
Burada özellikle ara eleman talebi ön plan  ç kmaktad r. Makineci (tekstil), Sat  Eleman , Kaynakç , 
Dokumac , Garson, CNC Tezgah Operatörü, Mobilyac , Elektrikçi, So uk Demirci,  A ç , Hem ire, 
Muhasebe Eleman , Güvenlik Görevlisi, Elektrik/ Teknikeri-Teknisyeni, Ça r  Merkezi Görevlisi, oför, 

 Makineleri Operatörü meslekleri aç k i ler, temininde güçlük çekilen meslekler ve istihdam art  
beklenen mesleklerde ön plana ç kmaktad r. Bu mesleklerin yan nda Beden çisi, Temizlik Görevlisi 
ve Büro çisi meslekleri de say sal olarak ön plandad r. Bu meslekler i letmeler taraf ndan özünden 
uzakla arak niteliksiz meslekler, büroda yap lan i ler için genel bir ad ve meslek grubu gibi kullan lm  
olup bu nedenle de say lar  yüksek ç km t r.  

Verilecek e itimlerin i gücü piyasas n n ihtiyaç duyduklar  mesleklerde ve i gücü piyasas n n 
istedi i nitelik ve becerilerde olmal d r.   

Gerek mevcut istihdam içerisinde gerekse aç k i , temininde güçlük çekilen meslekler ve 
gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak meslekler içerisinde e itim düzeyi dü ük mesleklerin a rl n n 
biraz daha fazla olmas  Türkiye i gücü piyasas  için önemli bir risktir. E itimli ve nitelikli i gücü 
talebinin artt r lmas  uzun dönemli üretken bir ekonominin önemli bir göstergesidir. Türkiye i gücü 
piyasas n n genelinde çal anlar n ve i sizlerin e itim durumlar n n dü ük olmas  i gücü piyasas n  
olumsuz etkilemektedir. Gerek uzun dönemli genel ve mesleki e itim politikalar n n gerekse k sa 
vadeli aktif i gücü piyasas  politikalar n n i gücü talebi e ilimleri dikkate al narak belirlenmesi talebin 
etkin kar lanabilmesi için önemlidir. gücü için insan onuruna yak r i  ve i  ortamlar n n 
olu turulmas  içinde nitelikli ve deneyimli i gücü yeti tirme programlar  desteklenmelidir.  

Mesleki e itim programlar  çerçevesinde, örgün ö retimden ayr lan dezavantajl  gruplar  ve 
aç k i  taleplerini birlikte de erlendirerek, i gücü piyasas na dâhil edecek ekilde e itim ba l klar  
belirlenmelidir.  

Kad nlar n istihdama kat l m n  art rmak amac yla aktif i gücü piyasas  politikalar  kapsam nda 
gerekti i takdirde mesleki e itim kurslar na kat l m  art racak te vik politikalar  uygulanmal d r. 

Ülke ekonomileri için i gücü talebi bilgisinin önemi önceki dönemlere göre 2007’den sonraki 
ekonomik geli meler sonras nda artm t r. Türkiye için aç k i lerin ve aç k i  oranlar n n sektörel ve 
mesleki olarak belirlenebilmesi bu meslek ve sektörlerin geli im e ilimlerine ili kin önemli 
göstergelerdir. Ekonomik geli im yönünü de gösteren bir gösterge olarak de erlendirilebilecek i gücü 
talebi etkin bir ekilde tespit edilmeli ve gereken önlemler al nmal d r. 
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gücü talep e ilimlerinin sadece ulusal düzeyde de il hem yerel hem de küresel düzeyde 
dikkate al nmas  gerekmektedir. Ulusal düzeyde i gücü talebi için bir tablo ortaya koyan “Türkiye 

gücü Piyasas  Analizi” raporunun yerel kar l klar  olmal d r. Bu ara t rma her il için aç k i ler, 
temininde güçlük çekilen meslekler ve gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulacak mesleklerin tespit 
edilmesini sa layacakt r. Sonuçlar n il, bölge ve ulusal düzeyde birlikte de erlendirilmesi önemlidir.  
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EKLER 

1.2. Ek 1: gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  yeri Bilgi Formu 
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1.3. Ek 2- A : Örnek Hacmi ve Örnek Seçimi  
l gücü Piyasas  Talep Ara t rmas nda tam say m yap lan iller d nda tabakal  rassal örnekleme yöntemi kullan lm t r. gücü Piyasas  

Ara t rmas nda amaç, kapsam dâhilindeki sektör baz nda l ve Türkiye tahmini vermektir. Örnek hacmi istenilen düzeyde tahmin 
üretilmesini sa layacak kriterler dikkate al narak ve yüzde   25 cevaps zl k oran  ilave edilerek 74 ilde tamsay m 7 ilde örnekleme eklinde 
belirlenmi tir.  

Örnek hacminin da t m , sektör düzeyinde uzla k da t m yöntemi ile yap lm t r. 
nh   = ñ [ K2 + ( 1- K2 )  Mh 2  ] ½                           

 ñ     = Göze dü en ortalama örnek hacmi 
  Mh  =Nh / ( N / h ) = h.Wh 
           K     = Göreceli önem 
 h      = Tabaka say s  
            nmin = K.ñ    en küçük göze dü en örnek hacmi 
Bu yöntem birim say s  çok küçük dahi olsa her tabakada belirli say da örnek hacmini garanti etmektir. Dolay s yla giri im say s n n çok az 
say da oldu u tabakalar yap sal olarak sistem içerisinde belirlenerek tamsay mla ele al nm t r. Tüm sektörlerde maliyet ve i gücü dikkate 
al narak nmin=125 olacak ekilde tabakalara dü en örnek hacmi belirlenmi tir. 

Örneklerin seçimi ard k basit rassal örneklem (ABRÖ) yöntemi ile gerçekle tirilmi tir. Bu yöntemde, birimlere (0,1] aral nda uniform 
da lan sürekli rassal say lar (permanent random number-PRN) atan r. Atanan bu rassal say lara göre birimler küçükten büyü e do ru dizilir, 

tabaka baz nda belirlenen 
0,1hd

 eklindeki sabit bir ba lang ç noktas ndan sonraki ilk birimden ba lamak üzere, tabaka baz nda 
belirlenen örnek hacmi kadar birim örne e seçilir.   

1.4. Ek 2- B : Tahmin ve Notasyonlar 
Her sektörde giri imler bulunduklar  tabaka esas olmak üzere ABRÖ yöntemi ile örne e seçilmi lerdir.  Her tabakadan örne e seçilen 

toplam hn
 tane  birimin   h   olarak tan mlanan bir seçim olas l   vard r. Herhangi bir tabakadaki örnek birimin seçim olas l  a a daki 

gibi yaz l r: 

 

h
h

h

n
N

 
            h = ele al nan  ekonomik faaliyet ve büyüklük grubundaki tabaka indisi    

           hn
 =  h. tabakadaki örnek birim say s   

          hN
=  h. tabakadaki toplam birim say s  

Herhangi bir karakteristi in (y) toplam tahmini ( Ŷ ),  seçilen birimlerin seçim olas l klar n n tersi ile çarp m n n toplam ndan elde 
edilir. 

           

ˆ hi
h i

hi i h

NyY y
n

           

( Ŷ ) toplam tahminine ili kin h. tabakadaki varyans formülü a a da verilmi tir:   
           

 
1/ˆ 222

hhihhhh nyyNyvNYv
   d r.  

Tabaka baz nda gerçekle tirilen bu tahminlerden Türkiye toplam na tabakal  örneklemin genel kurallar  kullan larak ula l r. 
Herhangi bir karakteristi in genel toplam tahmini 

h
hYY ˆˆ

  eklinde bulunur. 

Toplam tahmine ili kin  varyans ise  

            h
hYvYv ˆˆ

   olarak elde edilir. 

Alan uygulamas  s ras nda alanda  kapanan, faaliyeti kapsam d na ç kan, mükerrer olan ve referans  y l nda faaliyette bulunmayan birimler 
kapsam d nda de erlendirilmi , birimin cevap vermeyi reddetmesi, alanda bulunamamas , el de i tirmesi gibi cevaps zl k durumunun 
olu mas  halinde cevaps zl k düzeltmesi yap lm t r.  Bu yolla  de i kenler baz nda elde edilen sonuçlar n cevaps zl k nedeniyle ortaya 
ç kacak  yanl l k etkileri giderilmi tir.  Cevaps zl k düzeltmesi a a daki gibi hesaplanm t r. 
  
R®= cevaps zl k düzeltmesi 
R®=seçilmi  uygun birim say s  (kapsam d  birimler hariç) / cevapl  birim say s d r.   
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1.5. Ek 2- C : Tamsay m ve Örnekleme Yap lan ller Listesi ve Örnek Say lar  
(2012) 

Tamsay m Yap lan ller Örnekleme Yap lan ller 

Bal kesir 1.585 Kastamonu 481 Adana 1.677 

Manisa 1.582 Yozgat 475 Ankara 1.982 

Tekirda  1.545 Amasya 445 Antalya 1.745 

Hatay 1.416 Ni de 423 Bursa 1.838 

Ayd n 1.370 Bolu 406 Denizli 1.507 

anl urfa 1.342 Karaman 393 Diyarbak r 1.422 

Kahramanmara  1.327 Yalova 386 Gaziantep 1.472 

Eski ehir 1.282 Burdur 364 stanbul 2.132 

Sakarya 1.250 rnak 345 zmir 1.881 

Malatya 1.070 Bart n 303 Kayseri 1.440 

Afyonkarahisar 995 Karabük 299 Kocaeli 1.737 

Elaz  974 Bilecik 291 Konya 1.658 

Ordu 962 Bingöl 281 Mersin 1.572 

Kütahya 890 Sinop 280 Mu la 1.478 

Erzurum 856 Erzincan 278 Trabzon 1.393 

Van 850 K r ehir 260 Örneklem Toplam 24.934 

Zonguldak 832 Artvin 244     

Sivas 804 K r kkale 240 Tokat (Pilot l) 704 

Çorum 802 Siirt 233 Samsun (Pilot l) 1387 

Çanakkale 753 Bitlis 216     

Düzce 736 A r  213 GENEL TOPLAM  65.723 

U ak 691 Çank r  212     

Giresun 687 Mu  192     

Mardin 677 Kars 177     

Osmaniye 671 I d r 162     

Ad yaman 644 Gümü hane 127     

Batman 641 Kilis 119     

Rize 607 Hakkari 117     

Aksaray 602 Tunceli 93     

Nev ehir 559 Bayburt 77     

Edirne 517 Ardahan 57     

Isparta 505 Tamsay m toplam  38.698     

K rklareli 485   
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1.6. Ek 2- D : Tamsay m ve Örnekleme Yap lan ller Listesi ve Örnek Say lar  
(2013) 

TAM SAYIM 
YAPILAN 

LLER 

 YER  
SAYISI  

CEVAP 
VEREN 

YER  

TAM 
SAYIM 

YAPILAN 

YER  
SAYISI 

CEVAP 
VEREN 

YER  

ÖRNEKLEM YAPAN 
LLER 

YER  
SAYISI 

CEVAP 
VEREN 

YER  
 Adana 3.803 3.326 Kars 296 261 Antalya 1686 1397 

Ad yaman 855 733 Kastamonu 713 561 Bursa 1.802 1.555 

A.Karahisar 1.327 1.131 Kayseri 2.897 2.710 Denizli 1286 1149 

A r  445 382 K r kkale 308 275 stanbul 5.985 5.104 

Aksaray 813 722 K rklareli 601 506 zmir 3020 2526 

Amasya 625 578 K r ehir 364 311 Kocaeli 1.783 1.521 

Ardahan 77 74 Kilis 157 136 Ankara 4.026 3.086 

Artvin 318 286 Konya 3.921 3.533 Örneklem Toplam 19.588 16.338 

Ayd n 1.786 1.414 Kütahya 1.111 924 GENEL TOPLAM 100.857 87.719 

Bal kesir 2.050 1.802 Malatya 1.527 1.368 

Bart n 361 328 Manisa 2.104 1.881 

Batman 1.158 932 Mardin 1.399 1.194 

Bayburt 98 80 Mersin 3.144 2.713 

Bilecik 370 309 Mu la 2.326 2.049 

Bingöl 524 461 Mu  407 352 

Bitlis 375 347 Nev ehir 759 670 

Bolu 533 477 Ni de 581 471 

Burdur 461 394 Ordu 1.297 1.189 

Çanakkale 937 845 Osmaniye 948 847 

Çank r  253 219 Rize 795 724 

Çorum 1.017 920 Sakarya 1.760 1.607 

Diyarbak r 2.749 2.468 Samsun 2.007 1.593 

Düzce 970 867 Siirt 366 347 

Edirne 639 560 Sinop 343 305 

Elaz  1.314 1.095 Sivas 1.109 987 

Erzincan 380 347 anl urfa 2.463 2.163 

Erzurum 1.197 1.046 rnak 660 576 

Eski ehir 1.735 1.579 Tekirda  2.141 1.849 

Gaziantep 2.935 2.662 Tokat 920 846 

Giresun 889 798 Trabzon 2.324 1.990 

Gümü hane 178 152 Tunceli 163 151 

Hakkari 200 187 U ak 910 828 

Hatay 2.024 1.788 Van 1.203 1.061 

I d r 277 246 Yalova 520 469 

Isparta 615 556 Yozgat 634 548 

K.Mara  1.892 1.626 Zonguldak 983 842 

Karabük 413 365 Tamsay m 
Toplam 

81.264  71.381 
Karaman 510 442 
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1.7. Ek 3 –A: Tan m ve Kavramlar Sözlü ü  

gücü Piyasas :  Potansiyel çal anlar n emeklerini arz ettikleri, i verenlerin de, ihtiyaç duyduklar  i gücünü talep 
ettikleri piyasad r. Çal anlar öncelikle mesleki olmak üzere i e ili kin beceri ve yeterliliklerini sunarken kar l nda 
ücret talep ederler.   

l gücü Piyasas :  gücünün il düzeyinde arz ve talep olundu u pazard r. l düzeyinde i verenler birçok i  için 
çe itli meslek dallar nda i çi, çal anlar da i  talep eder. Bu i ler bak m ndan piyasa, il i gücü piyasas d r. 

gücü Piyasas  Analizi: Belirli bir yer, bölge ya da ülkenin i gücü piyasas n n niteliklerinin ve ay r c  özelliklerinin 
incelenip çözümlenmesidir. 

gücü Talebi:  gücü talebi i verenlerin istihdam etmeyi istedikleri i çi say s d r. 

gücü Talep Ara t rmas : KUR taraf ndan 15 May s-30 Haziran 2013 tarihleri aras nda yap lan i yeri ziyaretleri 
kapsam nda “ l gücü Piyasas  Talep Ara t rmas  yeri Bilgi Formu” uygulamas d r.  

gücü Talep Ara t rmas  Çerçevesi: Maliye Bakanl  kay tlar  kullan larak TÜ K taraf ndan haz rlanan “Türkiye 
yeri Kay t Sistemi” üzerinden en güncel veri olan 2012 y l  kay tlar d r. Talep ara t rmas  kapsam nda çe itli 

nedenlerle görü ülemeyen i yerleri için “i yeri cevaps zl k formu” doldurulmu tur. 

gücü Arz :   Bireylerin her türden i gücü piyasas na pazarlamak üzere sunduklar  i gücü toplam d r. 

Tan mlanm  bir zaman dilimi (referans dönemi) içinde belirli bir ya  üzerindeki nüfus, i gücü bak m ndan üç temel 
gruba ayr lmaktad r; istihdam edilenler, i sizler ve i gücüne dâhil olmayanlar. stihdam edilenler ve i sizler, birlikte 
i gücünü olu tururlar. Yukar da belirtilenler u ekilde özetlenebilir; 

Çal ma ça ndaki nüfus: gücü+ gücüne dâhil olmayanlar 

gücü: stihdam edilenler+ sizler 

Kurumsal olmayan nüfus: Okul, yurt, otel, çocuk yuvas , huzurevi, hastahane, hapishane, k la ya da orduevinde 
ikamet edenler d nda kalan nüfustur. 

Kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus:  Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha yukar  ya taki 
nüfustur. 

Genç nüfus: 15-24 ya  grubundaki nüfustur. 

gücü:  stihdam edilenler ile i sizlerin olu turdu u tüm nüfusu kapsar. 

gücüne Kat l m Oran  ( KO): gücü kat l m oran  bir ekonomide çal an veya i siz, ekonomik olarak aktif olan 
nüfusun çal abilir ya taki nüfusa olan oran n  ifade eder.  

KO =  x 100 

Çal ma hayat na kat l m  ölçen bu gösterge, çal ma ya ndaki nüfusun ekonomik olarak aktif olan kesimini 
gösterir. Ülke mal ve hizmet üretiminde yer alabilecek i gücü arz n n büyüklü ü hakk nda bilgi verir. Cinsiyet ve ya  
gruplar na ve e itim durumuna göre i gücüne kat l m oran  ekonomik olarak aktif nüfusun yap s  hakk nda bir resim 
çizer.  

E itim seviyelerine göre i gücü: Bu gösterge toplam i gücünü e itim durumlar na göre analiz ederken, 25-29 ya  
grubundaki yüksek e itimlilerin i gücü içindeki oran na da özel önem verir.  
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stihdam edilenler: A a da yer alan i ba nda olanlar ve i ba nda olmayanlar grubuna dâhil olan kurumsal 
olmayan çal ma ça ndaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur. 

 ba nda olanlar: Yevmiyeli, ücretli, maa l , kendi hesab na, i veren ya da ücretsiz aile i çisi olarak referans 
dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan ki ilerdir. 

 ba nda olmayanlar:  i ile ba lant s  devam etti i halde, referans haftas  içinde çe itli nedenlerle i inin ba nda 
olmayan kendi hesab na veya i veren olarak çal anlar istihdamda kabul edilmektedir. 

Üretici kooperatifi üyeleri, bir i  ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amac yla belirli bir menfaat (ayni ya da 
nakdi gelir, sosyal güvence, yol paras , cep harçl  vb.) kar l nda çal an ç raklar ve stajyer ö renciler de istihdam 
halinde olanlar kapsam na dâhil edilmektedirler. 

stihdam Oran : Çal anlar n, çal abilir ya taki nüfusa oran d r. Ülke ekonomisinin istihdam yaratma gücünü 
gösterir. Özelikle ya , cinsiyet ve iktisadi faaliyetlere göre istihdama kat l m oran  istihdam politikalar n n 
olu turulmas nda kilit unsurlard r.   

stihdam Oran  =  x 100 

Yüksek istihdam oran  ülke ekonomisinin pozitif olarak de erlendirilmesine yol açmas na ra men, bu gösterge tek 
ba na yeterli de ildir. stihdam oran n n de erlendirilmesinde ücretler, çal ma saatleri, kay t d  istihdam, eksik 
istihdam ve çal ma saatleri de önemlidir.  

Dü ük istihdama kat l m oran  ise nüfusun ekonomik faaliyetlere kat lmad n , ekonominin ya yüksek i sizlik 
oran na ya da çok say da ekonomik anlamda aktif olmayan nüfusa sahip oldu unu gösterir. 

teki durum:  Ücretliler, kendi hesab na çal anlar,  i verenler ve ücretsiz aile i çileri olarak dört kategori alt nda 
toplanan i teki durum,  i gücü piyasas n n dinamiklerini ve ülke ekonomisinin geli imini gösterir. Geli en bir ülkede 
genel olarak beklenen tar m sektöründen sanayi ve hizmet sektörlerine geçi le birlikte, ücretli ve maa l  
çal anlar n say s ndaki art ; kendi hesab na ve ücretsiz aile i çisi olarak çal an say s ndaki azal t r.  

Mesleklere göre istihdam: Meslek s n flamas  olarak kullan lan Türk Meslekler Sözlü ü, Uluslararas  Çal ma 
Örgütünün ISCO-88 Uluslararas  Standart Meslek S n fland rma Sistemi esaslar na göre haz rlanan ve meslek 
s n fland rma sistemi içinde yer alan meslek unvanlar n , özetlenmi  meslek tan mlar n  ve meslek kodlar n  
kapsayan bir sözlüktür. 

Meslek s n flamas  dört rakaml  kodlanm  olup 9 ana grup alt nda toplanmaktad r. Ana gruplar n alt nda 2 
basamakl  alt gruplar, alt gruplar n alt nda 3 basamakl  meslek gruplar  ve meslek gruplar n n da alt nda 4 basamakl  
meslekler yer almaktad r. KUR taraf ndan kullan lan Türk Meslekler Sözlü ü (TMS) ISCO-08 ile uyumlu daha 
ayr nt l  bir sözlüktür. ISCO’da söz konusu olan meslek grubu iken TMS’de mesleklerin en ayr nt l  hali 
bulunmaktad r.  

Bu gösterge özellikle farkl  i gücü piyasalar nda arz ve talep dengesizliklerin analizinde çok önemlidir. Karar vericiler 
ve politika yap c lar n ekonomik ve sosyal politikalar n formüle edilmesinde ve i gücü, ö retim ve mesleki e itimin 
planlanarak uygulanmas nda, yürütülmesinde istihdam n mesleklere göre da l m  önem arz etmektedir. 

ktisadi faaliyetlere göre istihdam:  Bu gösterge istihdam n hangi ekonomik faaliyetlerde yer ald n n ifadesidir. 
stihdam genelde tar m, sanayi ve hizmetler olarak üç temel iktisadi faaliyete ayr l r. Bu gösterge toplam istihdam n 

sektörlere göre oransal da l m n  gösterir. Böylelikle sektörlere göre ekonomik geli meyi veya daralmay , trendleri, 
geli mi  ve geli mekte olan ülke ekonomileri aras ndaki seviye fark n  ortaya koyar. Sektörel istihdam ak lar  
verimlilik analizlerinde çok önemli yer te kil eder. Toplam verimlili in artmas  için, istihdam n daha az verimlili e 
sahip sektörlerden daha yüksek verimlili e sahip sektörlere geçmesi gerekir.  
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Avrupa Toplulu u Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas   (NACE) Rev2.0 esas olmak üzere a a da yer alan 
sektörler  kapsam  olu turmaktad r.  

A Tar m, ormanc l k ve bal kç l k 

B Madencilik ve Ta  ocakç l  

C malat 

D Elektrik, gaz, Buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m  

E Su temini; kanalizasyon, at k yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri 

F n aat 

G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara ta tlar n n ve motorsikletlerin onar m  

H Ula t rma ve depolama 

I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 

J Bilgi ve ileti im 

K Finans ve sigorta faaliyetleri 

L Gayrimenkul faaliyetleri 

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri 

N dari ve destek hizmet faaliyetleri 

O Kamu yönetimi ve savunma 

P E itim 

Q nsan sa l  ve sosyal hizmet faaliyetleri 

R Kültür, sanat e lence, dinlence ve spor 

S Di er hizmet faaliyetleri 

T Hanehalklar n n verenler Olarak Faaliyetleri: Hanehalklar  Taraf ndan Kendi Kullan mlar na Yönelik Olarak Ayr m Yap lmam  Mal 

U Uluslar aras  Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 

Kay t d  istihdam:  Referans haftas nda yapt  i ten dolay  herhangi bir sosyal güvenlik kurulu una kay tl  
olmayanlard r. 

Kay t d  istihdam oran : Bu gösterge kay t d  istihdam n toplam istihdam içindeki oran  olarak hesaplanmaktad r. 
Oran n büyüklü ü çal ma hayat n n sosyal güvenceden uzakl  hakk nda bilgi verir.  

Kay td  istihdam Oran  =  x 100 

Eksik istihdam: Uluslararas  Çal ma Örgütü taraf ndan düzenlenen 16. Çal ma statistikçileri Konferans nda, 
mevcut eksik istihdam tan m , ya anan ölçüm zorluklar  nedeniyle yeniden ele al narak, eksik istihdam sorununu 
daha net ortaya koyabilecek “zamana ba l  eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” kavramlar na geçilmesine karar 
verilmi tir. 

 Zamana ba l  eksik istihdam: Referans haftas nda istihdamda olan, esas i inde ve di er inde/i lerinde toplam 
olarak 40 saatten daha az süre çal m  olup, daha fazla süre çal mak istedi ini belirten ve mümkün oldu u 
takdirde daha fazla çal maya ba layabilecek olan ki ilerdir. 

Yetersiz istihdam: Zamana ba l  eksik istihdam kapsam nda yer almamak ko uluyla, referans haftas nda istihdamda 
olan, son 4 hafta içinde mevcut i ini de i tirmek için veya mevcut i ine ek olarak bir i  aram  olan ve böyle bir i  
buldu u takdirde 2 hafta içinde çal maya ba layabilecek olan ki ilerdir. 

siz:  Çal ma ya nda olup, i i olmayan, aktif olarak i  arayan ve çal maya haz r kesimi ifade eder.  Referans 
dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr kar l , yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir i te çal mam  
ve böyle bir i  ile ba lant s  da olmayan) ki ilerden i  aramak için son üç ay içinde i  arama kanallar ndan en az 
birini kullanm  ve 2 hafta içinde i ba  yapabilecek durumda olan tüm ki iler i siz nüfusa dâhildirler. Ayr ca, üç ay 
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içinde ba layabilece i bir i  bulmu  ya da kendi i ini kurmu  ancak i e ba lamak ya da i ba  yapmak için çe itli 
eksikliklerini tamamlamak amac yla bekleyenler de i siz nüfus kapsam na dahildirler. 

sizlik oran : gücü piyasas n n en çok bilinen ve medya taraf ndan da üzerine en çok  de inilen göstergesi i sizlik 
oran d r. Toplam i siz say s n n i gücü arz na oran d r.  sizli in de erlendirilmesinde toplam i sizlik oran  tek ba na 
yeterli olmaz. Gelecek planlamas  için genç i sizlik ve uzun süreli i sizlik oranlar n n da ayr ca dikkate al nmas  
gerekir.  

sizlik Oran  =  x 100 

Genç i sizlik: Geli mi lik seviyesine bakmaks z n bir çok ülkede genç i sizli i en önemli politika konusu olarak 
de erlendirilir. Bu kavramda genç 15-24 ya  grubunu ifade eder.  

Genç i sizlik oran  : Genç i sizli ini ayr nt l  olarak tan mlayabilmek için dört ölçüt önemlidir.  

 15-24 ya  grubundaki i siz say s n n ayn  ya  grubundaki i gücü içindeki oran d r. 
 çinde genç i sizlerin oran n  gösteren genç i sizlik oran   
 Yeti kin i sizlik oran  içinde genç i sizlik oran n n yüzde si 
 Genç i sizlik indeksi olarak tan mlan toplam i sizlik içinde gençlerin oran  
 Genç nüfus içinde genç i sizlerin oran  

Uzun süreli i sizlik: K sa süreli i sizlik;  i sizlik ödenekleri, daha önce yap lan tasarruflar veya aile üyelerinin deste i 
ile yönetilebilir. sizli i süresi uzad kça ekonomik y k ma yol açar. Bir y ldan fazla süreli i sizlik olarak tan mlanan 
uzun süreli i sizli in de erlendirilmesinde iki ölçüt önemlidir. 

 Toplam i gücü içinde uzun süreli i sizlerin oran  

 Uzun dönemli i sizlik indeksi olarak tan mlanan bir y ldan fazla süredir i siz olanlar n toplam i sizlik içindeki 
oran  

 

gücüne dahil olmayan ( naktif) nüfus:  siz  veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan çal ma ça ndaki 
nüfustur. Bu gösterge, özellikle ki ilerin neden i gücü içinde yer almad klar n  aç klamalar  bak m ndan çok 
önemlidir. Ki iler , çe itli nedenlerle i gücü piyasas  içinde yer almayabilirler. Çal mak istedikleri halde kendilerine 
uygun i  bulamayacaklar  gibi dü üncelerle i  aramayan kesim potansiyel i siz olmalar  nedeniyle i gücü piyasas n  
yak ndan ilgilendiren kavramd r.    

gücüne dahil olmayanlar a a daki gruplara ayr lm t r. 

1.  aramay p çal maya haz r olanlar: Çe itli nedenlerle i  aramay p, ancak 2 hafta içinde i ba  yapmaya haz r oldu unu belirten 
ki ilerdir. 

1.1.  bulma ümidi olmayanlar: Daha önce ii arad  halde bulamayan veya kendi vas flar na uygun bir i  bulabilece ine inanmad  için 
i  aramayan ancak i ba   yapmaya haz r  oldu unu belirten ki ilerdir. 

1.2. Di er: Mevsimlik çal ma, ev kad n  olma, ö rencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çal amaz halde olma gibi nedenlerle i  
aramay p ancak i ba  yapmaya haz r oldu unu 

belirten ki ilerdir. 

2. Mevsimlik çal anlar: Mevsimlik çal mas  nedeniyle i  aramayan ve i ba  yapmaya haz r olmayan ki ilerdir. 

3. Ev i leriyle me gul: Kendi evinde ev i leriyle me gul olmas  nedeniyle i  aramayan ve i ba  yapmaya haz r olmayan ki ilerdir. 

4. E itim/Ö retime devam ediyor: Bir ö renim kurumuna, kursa vb. devam etmesi 

nedeniyle i  aramayan ve i  ba  yapmaya haz r olmayan ki ilerdir. 

5. Emekli: Bir sosyal güvenlik kurulu undan emekli oldu u için i  aramayan ve i  ba  yapmaya haz r olmayan ki ilerdir. 

6.Çal amaz halde: Bedensel özür, hastal k veya ya l l k nedeniyle i  aramayan ve i  ba  

yapmaya haz r olmayan ki ilerdir. 

7. Di er: Ailevi ve ki isel nedenler ve bunun d ndaki di er nedenler ile i  aramayan ve i  ba  yapmaya haz r olmayan ki ilerdir. 
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E itim durumu:  6 ve yukar  ya taki tüm fertlerin e itim durumlar  hakk ndaki bilgilerdir. Uluslararas  Standart 
E itim S n flamas  (ISCED,1997) uygun olarak s n fland r lmaktad r, ana grupla a a dad r  

1. Okuma yazma bilmeyen 
2. Okuma yazma bilip bir okul bitirmeyen 
3. lkokul 
4. lkö retim 
5. Ortaokul veya mesleki ortaokul 
6. Genel Lise 
7. Mesleki veya teknik lise 
8. Yüksek ö retim 

Ba vuru:   arayanlar n, gereksinimlerinin kar lanmas  için Kurum il Müdürlüklerine do rudan yapt klar  
müracaatlard r ( KUR). 

Kay tl  siz:  Çal ma ya nda ve gücünde olan, çal mak isteyen, Kuruma ba vurdu unda asgari ücret düzeyinde 
gelir getirici bir i i olmayan, Kurum taraf ndan henüz kendisine i  bulunamayan aktif kay tlardaki ki ilerdir. Kay tl  
i gücünden, daha iyi artlarda i  arayanlar, emeklilerden i  arayanlar ve belli bir i  yerinde çal mak isteyenler 
ç kar ld nda geriye kalanlar kay tl  i siz say lmaktad r. ( KUR) 

Kay tl  i gücü:  arayanlardan aktif kay tlarda yer alanlar n tümüdür. 

Aktif kay t: Son i lem tarihinden itibaren 2 y l sure ile i e gönderilmek üzere haz r olan kay tt r. 

Aç k : Kuruma i verenlerden intikal eden i çi istemidir.  

Aç k : veren taraf ndan hemen veya yak n gelecekte doldurulmak istenen ve i verenin i yeri d ndan uygun bir 
aday n bulunmas  için aktif ad mlar  att  yeni yarat lan, bo  veya bo alacak i tir. (EUROSTAT) . Bu tan ma göre aç k 
i  muhakkak i yeri d na aç lmal d r. gücü Talep ara t rmas  kapsam nda derlenen aç k i ler bu kapsamdad r.   

e Yerle tirme:   arayanlar n kurumca i e yerle tirilmesidir. 

Beceri:  E itim, ö retim ve deneyimin ürünü olan beceri, ili kin oldu u konudaki bilgiyle bir araya geldi i zaman 
uzman ki inin niteli ini olu turur. Beceri, genel olarak i  ve görevleri ba arabilmek için gerekli olan sistematik 
zihinsel ve fiziksel eylemleri, yatk nl klar , etkinlikleri ifade eder. 

Beceri Eksi i:  gücünün sahip oldu u genel uzmanl n i in gerekleriyle uyu mazl d r. 

Beceri htiyac :   Belirli bir organizasyon, sektör veya ulusal ekonomide, farkl  türdeki faaliyet, i  veya mesleki rol 
için gereksinim duyulan beceridir. 

Beceri Aç :  Beceri aç n n yap s  ve düzeyini belirtir. gücü piyasas nda becerili i gücüne ihtiyac n, mevcut i gücü 
arz ndan ne kadar fazla oldu unu gösterir. Dünyan n birçok ülkesinde i gücü piyasalar , artan i sizlik, yetersiz 
e itilmi  personel, ekonomik ve teknolojik ko ullar n h zla de i mesi ve bu de i ime ayak uydurma güçlükleri gibi 
sorunlarla kar  kar yad r. beceri aç n n nedenleri aras nda, (1) i  gereksinimleriyle kar la t r ld nda yetersiz 
kalan ehliyetler, (2) Ehliyetlerle kar la t r ld nda yetersiz kalan i ler, (3) sizlik, gizli i sizlik, (4) say sal olarak 
becerili i çi aç  yer al r.  

Temininde güçlük çekilen meslekler:  verenler aç k i lerini istedikleri becerilere sahip çal anlarla doldurmad klar  
takdirde, bu durumu temininde güçlük çekilen meslekler veya beceri eksi i aç k i ler olarak ifade ederler.  

Ya  ba ml l k oran  : 0-14 ve 65 ve daha yukar  ya taki nüfusun, 15-64 ya  grubundaki nüfusa oran n yüzde  olarak 
ifadesidir.  
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Ya  Ba ml l k Oran  =  x 100 

Bölgesel Gayri Safi Katma De er (GSKD):  Bir bölgede yerle ik ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu bölgedeki 
ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (ç kt ) de erinden, bu üretimde bulunabilmek için 
kulland klar  mal ve hizmetler (ara tüketim) de erinin ç kar lmas  sonucu elde edilen de erdir. 

Ki i Ba  Bölgesel Gayri Safi Katma De er: Cari fiyatlarla bölgesel gayri safi katma de erin y l ortas  bölge nüfus 
tahminine bölünmesi ile TL cinsinden ki i ba  bölgesel gayri safi katma de er elde edilir. Hesaplanan bu de erin 
ithalat a rl kl  ortalama dolar kuruna bölünmesi ile, dolar de eriyle ki i ba  bölgesel gayri safi katma de ere 
ula lmaktad r. 

Giri im: Yasal birimlerin olu turdu u en küçük özellikle mevcut kaynaklar n n tahsisi için 

belirli derecede karar alma özerkli ini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Giri im, bir veya 
birden fazla yerde, bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir. 

Yerel birim: Co rafi olarak tan mlanan bir yere yerle mi  giri im veya onun bir parças d r. 

Ekonomik faaliyet, co rafi olarak tan mlanan bu yerde veya bu yerden tek ve ayn  giri im için bir veya daha fazla 
ki inin çal mas  halinde yürütülür. 

Aç k  Oran : Aç k i lerin, aç k i ler ile mevcut çal anlar n say s n n toplam na bölünmesi ile elde edilen bir orand r. 
Temel olarak, i yerleri taraf ndan fiilen doldurulmak istenen ve bu do rultuda gerekli giri imlerin yap ld  
pozisyonlar  göstermektedir. yerinde çal anlar yard m yla doldurulmay  bekleyen pozisyonlar ise aç k i  kavram  
kapsam nda yer almamaktad r. gücü arz na ili kin sizlik oran na k yasla i gücü talebinin bir göstergesi olarak 
ekonominin konjonktürel hareketlerine dair daha kullan l  bir göstergedir. Örne in ekonominin büyüme 
dönemlerinde aç k i  oran nda nispi olarak yükseli  görülürken, aç k i  oran n n geriledi i dönemler ekonomide 
yava lama i areti olarak de erlendirilmektedir.  

Net stihdam De i im Oran : Beklenen istihdam art ndan, beklenen istihdam azal n n ç kar lmas  ile elde edilen 
net say n n mevcut çal an say s na bölünmesi ile elde edilen orand r.  
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1.8. Ek 3 –B: Nüfus ve Konut Ara t rmas na Göre l Düzeyinde gücü Piyasas  
Göstergeleri 

1- Temel gücü Göstergeleri 

l 
15 ve daha 

yukar  
ya taki 
nüfus

gücü stihdam siz 
gücünde 

olmayan nüfus 

gücüne 
kat l m oran  

 (yüzde  ) 

stihdam 
oran   

(yüzde  ) 

sizlik 
oran  

(yüzde  )  

Toplam  55 639  26 420  24 320  2 100  29 219 47,5 43,7 7,9 

Adana  1 536   671   595   77   864 43,7 38,7 11,4 

Ad yaman   408   211   187   23   197 51,7 46,0 11,1 

Afyonkarahisar   530   250   237   13   281 47,1 44,7 5,1 

A r    333   163   151   12   170 49,0 45,5 7,2 

Amasya   255   124   116   7   131 48,5 45,6 6,0 

Ankara  3 794  1 691  1 570   121  2 103 44,6 41,4 7,1 

Antalya  1 559   835   790   45   723 53,6 50,7 5,4 

Artvin   134   78   73   5   56 58,3 54,7 6,0 

Ayd n   794   391   359   33   403 49,2 45,1 8,3 

Bal kesir   942   459   426   33   483 48,7 45,2 7,2 

Bilecik   163   76   72   4   87 46,7 44,2 5,3 

Bingöl   182   86   78   8   95 47,5 43,1 9,3 

Bitlis   208   103   91   11   106 49,2 43,7 11,1 

Bolu   223   105   99   6   118 47,1 44,4 5,7 

Burdur   201   103   97   6   98 51,3 48,2 5,9 

Bursa  2 045   985   916   69  1 060 48,2 44,8 7,0 

Çanakkale   408   204   195   8   204 49,9 47,8 4,2 

Çank r    140   69   65   3   71 49,0 46,6 5,0 

Çorum   415   193   183   10   221 46,6 44,1 5,3 

Denizli   733   384   360   23   350 52,3 49,1 6,1 

Diyarbak r   995   402   347   55   592 40,4 34,9 13,8 

Edirne   335   188   177   11   147 56,2 52,9 5,9 

Elaz    418   178   159   19   241 42,5 38,0 10,6 

Erzincan   167   79   74   5   88 47,4 44,4 6,4 

Erzurum   549   259   242   17   290 47,2 44,1 6,6 

Eski ehir   634   265   247   18   369 41,8 39,0 6,6 

Gaziantep  1 134   497   460   38   637 43,9 40,5 7,6 

Giresun   336   166   153   14   169 49,6 45,4 8,3 

Gümü hane   100   45   41   4   55 45,0 41,2 8,5 

Hakkari   174   72   62   9   102 41,2 35,8 13,0 

Hatay  1 035   474   423   51   560 45,8 40,9 10,8 

Isparta   327   163   152   12   164 50,0 46,4 7,1 

Mersin  1 241   570   517   54   671 46,0 41,6 9,4 

stanbul  10 368  4 983  4 565   418  5 384 48,1 44,0 8,4 

zmir  3 173  1 477  1 330   147  1 696 46,6 41,9 9,9 

Kars   211   108   102   6   102 51,4 48,3 6,0 

Kastamonu   292   161   156   6   131 55,2 53,3 3,5 

Kayseri   917   396   368   28   522 43,1 40,1 7,0 

K rklareli   284   153   140   13   131 54,0 49,4 8,4 

K r ehir   173   80   75   6   93 46,5 43,1 7,3 

Kocaeli  1 208   555   502   53   653 45,9 41,5 9,5 

Konya  1 493   683   649   33   811 45,7 43,5 4,9 
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l 

15 ve daha 
yukar  
ya taki 
nüfus 

gücü stihdam siz 
gücünde 

olmayan nüfus 

gücüne 
kat l m oran  

 (yüzde  ) 

stihdam 
oran   

(yüzde  ) 

sizlik 
oran  

(yüzde  )  

Kütahya   453   207   195   12   246 45,6 43,0 5,9 

Malatya   556   251   230   21   305 45,2 41,4 8,4 

Manisa  1 048   546   520   26   502 52,1 49,6 4,8 

Kahramanmara    726   335   307   28   391 46,1 42,2 8,4 

Mardin   471   198   177   20   274 41,9 37,6 10,3 

Mu la   669   365   343   22   303 54,6 51,3 6,1 

Mu    248   125   115   10   123 50,3 46,3 8,1 

Nev ehir   215   115   110   5   100 53,4 51,1 4,3 

Ni de   244   129   122   7   115 52,9 49,8 5,8 

Ordu   551   299   282   16   252 54,2 51,3 5,4 

Rize   253   120   108   13   132 47,6 42,6 10,5 

Sakarya   678   309   281   27   370 45,5 41,5 8,8 

Samsun   960   472   434   38   488 49,2 45,2 8,0 

Siirt   185   79   73   7   106 42,9 39,2 8,6 

Sinop   164   81   77   4   83 49,6 47,1 4,9 

Sivas   474   209   194   15   265 44,1 40,9 7,4 

Tekirda    647   341   317   24   306 52,7 49,0 6,9 

Tokat   453   218   207   11   235 48,1 45,6 5,2 

Trabzon   592   305   281   24   288 51,4 47,4 7,8 

Tunceli   72   40   35   5   32 55,1 48,2 12,5 

anl urfa   988   447   400   46   542 45,2 40,5 10,4 

U ak   269   144   132   12   125 53,6 49,1 8,4 

Van   638   276   249   27   362 43,2 39,0 9,8 

Yozgat   347   171   159   12   176 49,4 45,9 7,0 

Zonguldak   488   238   220   17   251 48,7 45,1 7,3 

Aksaray   273   147   139   8   126 53,8 51,0 5,3 

Bayburt   58   33   32   2   25 57,4 54,5 4,9 

Karaman   176   88   81   6   88 49,9 46,4 7,1 

K r kkale   216   84   75   9   132 38,8 34,8 10,3 

Batman   314   128   112   16   186 40,8 35,7 12,6 

rnak   260   109   93   17   150 42,1 35,7 15,3 

Bart n   150   74   69   5   77 49,0 45,7 6,9 

Ardahan   80   50   47   3   31 61,7 58,2 5,7 

I d r   125   71   66   5   54 56,8 52,6 7,3 

Yalova   163   76   69   8   87 46,8 42,0 10,2 

Karabük   178   73   67   6   105 40,9 37,4 8,6 

Kilis   85   43   41   2   42 50,7 47,9 5,5 

Osmaniye   343   148   132   16   194 43,3 38,6 10,9 

Düzce   262   141   130   11   121 53,6 49,4 7,8 

 Kaynak: TÜ K, Nüfus ve Konut Ara t rmas , 2 Ekim 2011   
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2- stihdam n Sektörel Da l m  

l stihdam 
(000) 

Tar m 
(000) 

Sanayi 
(000) 

Hizmet 
(000) 

Tar m (yüzde  )
 

Sanayi 
(yüzde  ) 

Hizmet 
(yüzde  ) 

Toplam  24 320  5 531  6 605  12 184 22,7 27,2 50,1 

Adana   595   113   170   312 19,0 28,6 52,4 

Ad yaman   187   95   34   58 50,8 18,4 30,8 

Afyonkarahisar   237   96   53   88 40,4 22,5 37,1 

A r    151   54   42   55 35,8 28,0 36,1 

Amasya   116   54   17   45 46,3 14,9 38,8 

Ankara  1 570   75   349  1 146 4,8 22,2 73,0 

Antalya   790   214   108   468 27,1 13,6 59,3 

Artvin   73   29   11   33 40,1 14,7 45,2 

Ayd n   359   118   77   164 32,8 21,4 45,8 

Bal kesir   426   169   81   176 39,7 19,0 41,3 

Bilecik   72   15   27   30 21,3 37,1 41,7 

Bingöl   78   27   16   35 35,0 20,7 44,3 

Bitlis   91   40   13   39 43,6 13,7 42,7 

Bolu   99   30   22   47 29,8 22,7 47,5 

Burdur   97   45   17   35 46,3 17,8 35,8 

Bursa   916   132   390   394 14,4 42,6 43,0 

Çanakkale   195   76   34   85 38,8 17,5 43,8 

Çank r    65   29   11   25 45,1 16,3 38,5 

Çorum   183   69   49   65 37,4 27,0 35,6 

Denizli   360   106   116   138 29,3 32,3 38,4 

Diyarbak r   347   82   87   178 23,6 25,2 51,3 

Edirne   177   63   28   86 35,6 16,0 48,4 

Elaz    159   45   32   82 28,5 20,1 51,4 

Erzincan   74   29   9   36 38,6 12,5 48,8 

Erzurum   242   110   32   100 45,3 13,3 41,4 

Eski ehir   247   38   80   129 15,5 32,4 52,1 

Gaziantep   460   75   172   213 16,3 37,5 46,2 

Giresun   153   70   26   56 46,1 17,0 37,0 

Gümü hane   41   16   7   18 38,2 17,5 44,3 

Hakkari   62   12   6   44 19,5 9,7 70,8 

Hatay   423   107   103   213 25,3 24,3 50,3 

Isparta   152   62   22   68 40,8 14,7 44,5 

Mersin   517   166   101   250 32,0 19,6 48,4 

stanbul  4 565   31  1 677  2 857 0,7 36,7 62,6 

zmir  1 330   156   404   770 11,8 30,3 57,9 

Kars   102   49   16   37 48,3 15,4 36,3 

Kastamonu   156   82   20   54 52,8 12,7 34,5 

Kayseri   368   54   135   179 14,6 36,7 48,7 

K rklareli   140   35   43   62 25,0 31,0 44,0 

K r ehir   75   29   15   31 38,6 19,9 41,5 

Kocaeli   502   22   221   258 4,4 44,1 51,5 

Konya   649   205   155   289 31,6 23,8 44,5 

Kütahya   195   76   50   69 39,0 25,7 35,3 

Malatya   230   78   47   105 34,0 20,2 45,7 

Manisa   520   212   131   178 40,7 25,1 34,2 
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l stihdam 
(000) 

Tar m 
(000) 

Sanayi 
(000) 

Hizmet 
(000) 

Tar m (yüzde  )
 

Sanayi 
(yüzde  ) 

Hizmet 
(yüzde  ) 

Kahramanmara    307   97   97   112 31,8 31,7 36,5 

Mardin   177   58   31   88 32,8 17,4 49,8 

Mu la   343   107   50   186 31,1 14,7 54,2 

Mu    115   65   17   34 56,2 14,4 29,4 

Nev ehir   110   47   16   47 42,6 14,2 43,2 

Ni de   122   58   22   42 47,5 18,4 34,1 

Ordu   282   138   57   88 48,8 20,1 31,1 

Rize   108   39   26   43 36,3 23,8 39,9 

Sakarya   281   71   89   121 25,2 31,7 43,2 

Samsun   434   169   90   175 38,9 20,8 40,3 

Siirt   73   23   12   38 31,7 16,3 52,0 

Sinop   77   27   20   30 35,2 26,0 38,8 

Sivas   194   73   42   78 37,8 21,8 40,3 

Tekirda    317   49   148   121 15,4 46,6 38,1 

Tokat   207   102   34   71 49,1 16,3 34,6 

Trabzon   281   103   55   123 36,7 19,5 43,8 

Tunceli   35   8   3   25 21,6 7,8 70,6 

anl urfa   400   191   58   151 47,6 14,5 37,8 

U ak   132   52   35   45 39,5 26,4 34,1 

Van   249   65   83   101 26,1 33,4 40,5 

Yozgat   159   78   29   52 48,8 18,4 32,9 

Zonguldak   220   58   67   96 26,2 30,4 43,5 

Aksaray   139   59   31   50 42,2 22,0 35,8 

Bayburt   32   16   5   11 50,0 14,4 35,6 

Karaman   81   32   20   29 39,7 25,1 35,2 

K r kkale   75   16   16   43 21,2 21,5 57,3 

Batman   112   30   26   56 26,5 23,5 50,0 

rnak   93   15   13   65 15,7 14,5 69,8 

Bart n   69   25   18   26 36,3 26,5 37,2 

Ardahan   47   31   2   14 66,2 3,8 30,0 

I d r   66   32   8   25 49,0 12,3 38,7 

Yalova   69   8   20   41 11,7 29,0 59,2 

Karabük   67   10   18   39 15,0 26,8 58,2 

Kilis   41   18   7   17 42,9 16,5 40,6 

Osmaniye   132   34   39   59 25,8 29,6 44,5 

Düzce   130   42   43   45 32,1 33,3 34,6 

Kaynak: TÜ K, Nüfus ve Konut Ara t rmas , 2 Ekim 2011   
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1.9. Ek 4- Di er Tablolar 
Ek 4-A: Cinsiyetlere Göre Bölgesel gücü Piyasas  Göstergeleri (2012)  

15 + 
nüfus 
(000) 

gücü 
(000) 

stihdam 
(000)  

siz (000) 

gücüne 
kat lma 

oran  
(yüzde  ) 

sizlik 
oran  

(yüzde  ) 

stihdam 
oran  

(yüzde  ) 

gücüne 
dahil 

olmayan 
nüfus (000) 

  
Erkek 

26.951 19.147 17.512 1.635 71,0 8,5 65,0 7.804 
TR10 ( stanbul) 4.962 3.648 3.281 367 73,5 10,1 66,1 1.314 
TR21 (Tekirda , Edirne, K rklareli) 653 492 465 27 75,3 5,5 71,2 162 
TR22 (Bal kesir, Çanakkale) 646 418 399 19 64,7 4,6 61,7 228 
TR31 ( zmir) 1.541 1.123 992 130 72,9 11,6 64,4 418 
TR32 (Ayd n, Denizli, Mu la) 1.114 806 753 52 72,3 6,5 67,6 309 
TR33 (Manisa,Afyon,Kütahya, U ak) 1.057 779 744 34 73,7 4,4 70,4 278 
TR41 (Bursa, Eski ehir, Bilecik) 1.433 1.002 942 60 69,9 6,0 65,7 431 
TR42 (Kocaeli,Sakarya Düzce,Bolu, Yalova) 1.302 970 884 86 74,6 8,9 67,9 331 
TR51 (Ankara) 1.786 1.263 1.165 97 70,7 7,7 65,3 523 
TR52 (Konya, Karaman) 790 576 546 30 72,9 5,3 69,0 214 
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1.007 760 706 54 75,5 7,1 70,2 247 
TR62 (Adana, Mersin) 1.328 959 870 89 72,2 9,3 65,5 369 
TR63 (Hatay, Kahramanmara , Osmaniye) 1.022 729 649 80 71,3 10,9 63,5 293 
TR71 (K r kkale,Aksaray, Ni de,Nev ehir, 
K r ehir ) 

538 374 348 26 69,4 6,9 64,6 165 

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 825 600 549 50 72,7 8,4 66,6 225 
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bart n) 395 281 263 18 71,2 6,5 66,6 114 
TR82 (Kastamonu, Çank r , Sinop) 287 198 188 10 69,1 5,1 65,6 89 
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 980 651 617 34 66,4 5,2 63,0 329 
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 
Gümü hane) 

952 656 605 51 68,9 7,8 63,5 297 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 332 234 217 17 70,4 7,3 65,2 98 
TRA2 (A r , Kars, I d r, Ardahan) 366 275 250 25 75,3 9,1 68,4 90 
TRB1 (Malatya, Elaz , Bingöl, Tunceli) 592 412 376 36 69,6 8,7 63,5 180 
TRB2 (Van, Mu , Bitlis, Hakkari) 619 435 390 45 70,2 10,3 63,0 184 
TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, Kilis) 797 582 511 71 73,0 12,2 64,1 215 
TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) 1.033 540 499 41 52,3 7,6 48,3 492 
TRC3 (Mardin, Batman, rnak, Siirt) 593 384 301 83 64,8 21,7 50,7 208 
  

Kad n 
2012 YILI 27.773 8.192 7.309 883 29,5 10,8 26,3 19.581 

TR10 ( stanbul) 4.952 1.415 1.212 203 28,6 14,4 24,5 3.537 
TR21 (Tekirda , Edirne, K rklareli) 647 221 195 26 34,2 11,7 30,2 426 
TR22 (Bal kesir, Çanakkale) 666 202 188 14 30,4 7,0 28,3 464 
TR31 ( zmir) 1.602 549 432 117 34,3 21,2 27,0 1.053 
TR32 (Ayd n, Denizli, Mu la) 1.162 481 434 46 41,4 9,7 37,4 681 
TR33 (Manisa,Afyon,Kütahya, U ak) 1.079 391 375 17 36,3 4,2 34,7 688 
TR41 (Bursa, Eski ehir, Bilecik) 1.433 402 359 43 28,1 10,8 25,0 1.031 
TR42 (Kocaeli,Sakarya Düzce,Bolu, Yalova) 1.305 428 368 60 32,8 14,0 28,2 877 
TR51 (Ankara) 1.861 508 437 71 27,3 13,9 23,5 1.353 
TR52 (Konya, Karaman) 823 213 195 17 25,8 8,2 23,7 610 
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1.052 411 368 43 39,0 10,4 35,0 642 
TR62 (Adana, Mersin) 1.372 391 338 53 28,5 13,7 24,6 980 
TR63 (Hatay, Kahramanmara , Osmaniye) 1.108 301 273 28 27,1 9,2 24,6 807 
TR71 (K r kkale,Aksaray, Ni de,Nev ehir, 
K r ehir ) 

573 141 132 9 24,7 6,4 23,1 431 

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 832 252 233 19 30,3 7,5 28,0 580 
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bart n) 413 189 172 16 45,6 8,6 41,7 225 
TR82 (Kastamonu, Çank r , Sinop) 307 126 118 8 41,0 6,4 38,3 181 
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 1.034 331 308 22 32,0 6,8 29,8 703 
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 
Gümü hane) 

1.030 444 426 18 43,1 4,0 41,4 586 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 343 93 90 4 27,2 3,8 26,1 250 
TRA2 (A r , Kars, I d r, Ardahan) 350 118 114 4 33,7 3,3 32,6 232 
TRB1 (Malatya, Elaz , Bingöl, Tunceli) 628 198 182 16 31,4 8,1 28,9 431 
TRB2 (Van, Mu , Bitlis, Hakkari) 629 137 131 6 21,9 4,5 20,9 491 
TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, Kilis) 841 133 120 13 15,8 10,1 14,2 708 
TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) 1.089 70 69 1 6,4 1,0 6,4 1.019 
TRC3 (Mardin, Batman, rnak, Siirt) 642 48 39 9 7,5 18,3 6,1 594 
KAYNAK:TÜ K 

Ek 4- B: Türkiye Geneli PTA Alan Uygulama Sonuçlar  
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SEKTÖRLERE GÖRE PTA SONUÇLARI-2013/1. DÖNEM 

Sektörler 
yeri 

Say s  
Çal an 
Say s  

Aç k  
Say s  

Temininde 
Güçlük 
Çekilen 

Ki i Say s  

31 Aral k 
2013 çin 
Belirtilen 

Net 
stihdam 
De i imi 

30 Aral k 
2014 çin 
Belirtilen 

Net 
stihdam 
De i imi 

Aç k  
Oran  

Net 
stihdam 
De i im 
Oran  31 

Aral k 

Net 
stihdam 
De i im 
Oran  30 
Haziran 

Madencilik ve ta  ocakç l  1.590 78.462 2.398 2.814 1.492 2.248 3,0 1,9 2,9 

malat 47.378 1.991.454 113.084 134.403 101.196 79.726 5,4 5,1 4,0 

Elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve da t m  

590 37.568 494 510 534 538 1,3 1,4 1,4 

Su temini; kanalizasyon, at k 
yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri 

389 28.801 532 559 219 524 1,8 0,8 1,8 

n aat 29.776 653.825 22.728 45.631 36.993 35.600 3,4 5,7 5,4 

Toptan ve perakende ticaret 45.281 925.382 44.837 61.834 48.878 46.739 4,6 5,3 5,1 

Ula t rma ve depolama 10.977 289.106 8.628 13.091 6.680 10.241 2,9 2,3 3,5 

Konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetleri 

11.428 282.720 16.875 22.200 1.700 15.535 5,6 0,6 5,5 

Bilgi ve ileti im 2.325 71.742 2.814 2.764 4.272 3.881 3,8 6,0 5,4 

Finans ve sigorta faaliyetleri 3.382 97.973 2.064 2.340 3.754 3.874 2,1 3,8 4,0 

Gayrimenkul faaliyetleri 1.487 32.464 1.370 1.891 2.058 2.669 4,1 6,3 8,2 

Mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler 

8.034 182.122 7.261 10.595 8.681 14.246 3,8 4,8 7,8 

dari ve destek hizmet faaliyetleri 6.690 490.060 17.891 19.887 34.422 35.670 3,5 7,0 7,3 

Kamu yönetimi ve savunma 
zorunlu sosyal güvenlik 

2 27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

E itim 5.319 153.509 3.861 5.693 3.671 2.659 2,5 2,4 1,7 

nsan sa l  ve sosyal hizmet 
faaliyetleri 

4.111 165.943 7.017 9.896 5.126 4.929 4,1 3,1 3,0 

Kültür, sanat, e lence, dinlence ve 
spor 

766 19.251 623 852 -12 546 3,1 -0,1 2,8 

Di er hizmet faaliyetleri 4.142 94.944 5.606 5.988 4.243 8.707 5,6 4,5 9,2 

TOPLAM 183.667 5.595.354 258.082 340.950 263.906 268.334 4,4 4,7 4,8 
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