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SUNUġ 

 Ülkemizin geliĢen ve günümüz 

dünyasının en önemli problemlerinden biri 

kuĢkusuz iĢsizlik ve yeterince istihdam 

yaratamama sorunudur. Bu iktisadi sorun 

aynı zamanda sosyo-psikolojik sorunları 

ve huzursuzlukları da beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle istihdam artırıcı 

yatırım ve politikalara ağırlık vermek 

birçok kamu politikasında öncelik haline 

gelmiĢtir. Bu bakımdan ülkemizde de 

istihdamın arttırılabilmesi için ciddi 

atılımlar yapılmıĢtır. Bu süreci daha etkin 

yürütebilmek ve etkili istihdam politikaları 

oluĢturabilmek amacıyla iĢgücü piyasasının talep ve isteklerini detaylı bir Ģekilde inceleme gerekliliği 

de kaçınılmazdır. Bu amaçla yerel düzeyde oluĢturulan istihdam politikası uygulamalarının etkin 

olması bir zorunluluk halini almıĢtır.  

ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 2010 yılından bu yana yerel düzeyde uygulanacak aktif iĢgücü piyasası 

politikalarını etkin ve ihtiyaca uygun olmasını sağlamak amacıyla iĢverenlerimizin görüĢlerine 

baĢvurmaktadır. ĠĢverenlerimizin iĢgücü talepleri doğrultusunda kamu istihdam hizmetlerinin 

yürütülmesi hedeflenmektedir. ĠĢverenlerimizin nitelikli iĢgücüne daha hızlı ulaĢabilmesi amacıyla 

ĠġKUR kendi bünyesinde olan iĢsizleri iĢgücü uyum programlarına tabi tutarak yetiĢtirmektedir. Yani 

iĢverenin nitelikli iĢgücü talebi karĢılanırken aynı zamanda iĢsizlerimize meslek kazandırılmakta ve 

onlara yeni iĢ kapıları açılmaktadır.  

 ĠġKUR sunduğu hizmetleri daha etkin sunabilmek ve il düzeyinde mesleki eğitim 

programlarını ihtiyaca uygun yönlendirmek amacıyla kapsamlı bir ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ġl düzeyinde iĢgücü arzı ve talebi verilerini içeren bu çalıĢmanın raporu bu konuda 

genel bir rehber olmuĢtur.  

Bu çalıĢmanın ortaya çıkmasında gösterdikleri özenli çalıĢma nedeniyle ĠġKUR Ġl Müdürlüğü 

personeline, araĢtırma sürecinde iĢyeri bilgi formlarına titiz bir Ģekilde yanıt veren tüm iĢverenlerimize 

ve emeği geçen herkese teĢekkür ediyor, Amasya ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması Analiz 

ÇalıĢması‟nın ilimiz ve tüm ilgililer için yararlı olmasını diliyorum 

   

 

             Ġbrahim Halil ÇOMAKTEKĠN

                                 Amasya Valisi 

 

 

 

 

 



ÖNSÖZ 

Ġlimizin ĠĢgücü Piyasası Analiz 

çalıĢması, Genel Müdürlüğümüz talimatları 

ile TÜĠK verilerinden elde edilen bilgiler 

doğrultusunda kurumumuz personelince 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Bu çalıĢmanın amacı; ilimiz iĢgücü 

piyasasında oluĢabilecek orta ve uzun 

vadeli iĢgücü ihtiyacının isabetli ve 

zamanında temin edilmesidir. ĠĢsizlikle 

mücadelenin baĢta Türkiye olmak üzere 

dünya ülkeleri için taĢıdığı önem, bu 

alanda ciddi ve kapsamlı çalıĢmaların 

yapılmasını gerekli kılmıĢtır. 

 ĠĢsizlik sosyal bir olgu olarak ülkeler için önemli bir sorun oluĢturmaktadır. Dünya ölçeğinde 

ekonomileri etkileyen ve giderek artma eğilimi gösteren iĢsizliğin, bir ölçüde de olsa etkilerini 

azaltmak, çözüm yollarını araĢtırmak ve bulmak, ortaya çıkacak farklı görüĢ ile bakıĢ açılarını 

kamuoyu ile paylaĢmak, iĢsizlik sorunu ile ilgili genel ve makro planda çözüm önerileri üretmek, 

sorunun temelinde yatan yerel ölçekte çalıĢmalar gerçekleĢtirmek ve sağlıklı veri oluĢturma gibi belirli 

kriterleri dikkate alarak bulunduğumuz ilin iĢgücü piyasasını etkin bir Ģekilde gözetim altında tutmak 

en önemli hedefimizdir. Amasya ili iĢgücü piyasası analiz çalıĢması da böyle bir ihtiyacın ortaya 

çıkmasından kaynaklanmıĢtır. Amasya ili iĢgücü piyasası devletimizin teĢvik uygulamaları ile birlikte 

hızlı bir değiĢim içerisindedir. Bu değiĢim iĢgücü piyasasında çeĢitliliği de beraberinde getirmektedir. 

 Bu analiz çalıĢması esas olarak kollektif bir çalıĢmanın ürünü olarak değerlendirilmelidir, 

çünkü iĢgücü piyasası analizi önce sağlıklı bir veri seti oluĢturularak yapılır. Bu da ilin belirli 

bölgelerinin iĢyerlerinin taranması ile mümkündür. Buradan elde edilen veriler tasnif edilmiĢ ve 

istatistikî değerlendirmelere tabi tutulmuĢtur. Bu saha çalıĢmaları kapsamında toplanan bilgiler 

ıĢığında derlenen analiz raporu ekipte bulunan il müdürlüğümüz personelinin özverili çalıĢmaları 

sayesinde tamamlanmıĢtır. Analiz çalıĢmasındaki önerilerin hayata geçmesi ve okuyucularına faydalı 

olması dileklerimle, emeği geçen tüm personelime teĢekkür ederim. Saygılarımla. 

 

                          Osman YILMAZ 

                           Ġl Müdürü 
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KISALTMALAR 
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YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 

 

Amasya ili için temel iĢgücü göstergelerine bakıldığında 2013 yılı için iĢsizlik oranının % 6,6 olduğu 

görülmektedir. 2013 yılında ildeki istihdam oranı % 47,4 ve iĢgücüne katılma oranı % 50,7‟dir. 

 2008 yılında % 8,2 olan iĢsizlik oranının 2013 yılında % 6,6‟ya gerilediği görülmektedir. Bu veri ile 

ilde iĢsizliğin azaldığı söylenebilir. Ancak 2011 yılında % 5,2 olan iĢsizlik oranının 2012 yılında % 5,6‟ya 

2013 yılında ise % 6,6‟ya yükseldiği görülmektedir. 

Amasya ilindeki istihdam oranına bakıldığında 2008 yılında % 48,7 olan oran 2013 yılında % 47,4 

olmuĢtur. Bu değerlere bakıldığında istihdam oranında önemli bir değiĢikliğin olmadığı görülmektedir. 

Ġldeki iĢgücüne katılma oranı 2008 yılında % 53,1 iken 2013 yılında % 50,7‟dir. 2008 yılına göre 

iĢgücüne katılma oranında azalma olduğu görülmektedir. 2012 yılında % 48,6‟ya gerileyen iĢgücüne katılma 

oranı 2013 yılında % 50,7‟ye yükselmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre iĢyerlerinin büyük çoğunluğu toptan ve perakende ticaret sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Buna göre her 100 iĢyerinin 34‟ü toptan ve perakende ticaret sektöründe,  17‟si imalat 

ve 17‟si inĢaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Üç sektördeki iĢyerleri, araĢtırmaya cevap veren 

iĢyerlerinin % 67,9‟unu oluĢturmaktadır. Dördüncü sırada % 7,4 pay ile konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri yer almaktadır. 

 

Yapılan araĢtırmalarda ilde kadın istihdamının az olduğu görülmekte ve bu sorunun giderilmesi için 

çalıĢmalar yapılmaktadır. ĠĢyerlerinde kreĢ imkânlarının artırılması da bu yönde bir çalıĢma olabilir. 

ĠPTA çalıĢması yapılan iĢyerlerinde sektörlere göre ihracat yapan iĢyerlerine bakıldığında imalat 

sektöründeki iĢyerlerinin % 35,7‟si ihracat yapmaktadır. Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründeki iĢyerlerinin 

% 25‟i, toptan ve perakende ticaret sektöründeki iĢyerlerinin % 8,5„i ve inĢaat sektöründeki iĢyerlerinin % 

8,3„ü ihracat yapmaktadır. Ġmalat sektöründeki ve madencilik sektöründeki ihracat oranlarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu oranlarla ilde kayda değer bir ihracatın yapıldığı söylenebilir.   

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çalıĢanların % 35,9‟u imalat sektöründedir. Bu sektörü toptan ve 

perakende ticaret (% 25,6), inĢaat (% 9,9), madencilik ve taĢ ocakçılığı (%  5,5), ulaĢtırma ve depolama (% 

4,9) sektörleri takip etmektedir. Bu sektörlerdeki iĢyeri sayılarının çok olması çalıĢan sayılarının ve oranlarının 

da yüksek olmasını sağlamıĢtır. 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı ile bilgi ve iletiĢim sektörlerindeki çalıĢan sayısı oranı % 0,1‟dir. Finans ve sigorta 

faaliyetleri sektöründeki çalıĢan sayısı oranı % 0,3, diğer hizmet faaliyetleri sektöründeki çalıĢan sayısı oranı 

% 0,7 ve insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründeki çalıĢan sayısı oranı % 1,3‟tür. AraĢtırma 

yapılan iĢyerleri incelendiğinde bu sektörlerdeki iĢyeri sayılarının ve çalıĢanların da az olduğu görülmektedir. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çalıĢanların % 79,8‟ini erkekler oluĢturmaktadır. Kadın çalıĢanların 

oranı sadece % 20,2„dir. Bu durum ilde kadın istihdamının çok düĢük olduğunu göstermektedir.  Kadınların 

çoğunlukta çalıĢabileceği birçok sektörde dahi erkek çalıĢan oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.       

Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründe çalıĢanların % 97,2‟si, inĢaat sektörü ile mesleki, bilimsel ve 

teknik faaliyetler sektörlerindeki çalıĢanların % 87,4‟ü, imalat sektöründe çalıĢanların % 81,7‟si, elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme sektöründeki çalıĢanların % 81,3‟ü erkektir. 
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Kadın çalıĢanların çoğunlukta olduğu tek sektör % 65,4‟lük oranla insan sağlığı ve sosyal hizmet 

faaliyetleri sektörüdür. Eğitim sektöründe kadın çalıĢanların oranı % 44,6, finans ve sigorta faaliyetleri 

sektöründe kadın çalıĢanların oramı % 33,3 iken konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründeki kadın 

çalıĢanların oranı % 31,2‟dir. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde erkeklerin en çok çalıĢtığı meslekler sırasıyla beden ĠĢçisi (genel), 

mermer iĢçisi, Ģoför-yük taĢıma, beden iĢçisi (inĢaat), madenci (genel), Ģoför (yolcu taĢıma), beden iĢçisi 

(temizlik), garson (servis elemanı), diğer metal levha iĢçisi ve mobilya imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) 

meslekleridir. 

Kadınların en çok çalıĢtığı meslekler sırasıyla konfeksiyon iĢçisi, makineci (dikiĢ), düğme imal iĢçisi, 

satıĢ danıĢmanı, beden iĢçisi (temizlik), temizlik görevlisi, aĢçı, diğer imalat ve ilgili iĢçiler (elle), ön 

muhasebeci ve kalite kontrolcü-tekstil meslekleridir. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerine göre ilde açık iĢ oranı 3,3„tür. 2013 yılında yapılan araĢtırmada 4,4 olan 

açık iĢ oranı 2013 yılı araĢtırmasına göre % 1 azalmıĢtır.  

 

Açık iĢlerin dağılımına bakıldığında açık iĢlerin % 44,9‟unun imalat sektöründe olduğu 

görülmektedir. Açık iĢlerin % 32,5‟ini toptan ve perakende ticaret sektörü ve % 8‟ini madencilik ve taĢ 

ocakçılığı sektörü oluĢturmaktadır.  

 

Cinsiyete göre açık iĢ oranına bakıldığında araĢtırma yapılan iĢyerlerinde erkek açık iĢ oranı % 1,8 

kadın açık iĢ oranı % 3,5‟tir. Kadın istihdamının çok az olduğu ilimizde kadınlara ihtiyacın olduğu 

görülmektedir. Kadınlara yönelik fazla açık iĢin bulunması kadın istihdamı açısından sevindirici bir durumdur. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢyerlerinin % 71,7‟sinin ĠġKUR aracılığıyla açık iĢlerini aradıkları 

tespit edilmiĢtir. Akraba-eĢ dost aracılığıyla iĢçilerini arayanların oranı % 50,3, gazeteye ilan verenler % 

15,8, internet ve sosyal medyayı kullananların oranı % 6,8„dir. 

                    AraĢtırma yapılan iĢyerlerinden alınan açık iĢler incelendiğinde çalıĢacak iĢçilerin % 43,6„sının 

erkek, % 35‟inin kadın olması istenmiĢtir. Açık iĢlerin % 21,4‟ünde cinsiyet ayrımı yapılmamıĢtır. 

 

                    Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründeki açık iĢlerin tamamını erkekler oluĢtururken imalat 

sektöründeki açık iĢlerden % 35,6‟sı erkek, % 24,9‟u kadındır. 

 

Mesleklere göre açık iĢlerin dağılımına bakıldığında en fazla açık iĢin konfeksiyon iĢçisi mesleğinde 

olduğu görülmektedir. Bu mesleği mermer iĢçisi, ütücü, garson (servis elemanı), makineci (dikiĢ), mobilya 

imalatçısı/mobilyacı(ahĢap), sac metal kalıpçısı, beden iĢçisi (genel), satıĢ danıĢmanı ve mobilya montaj iĢçisi 

meslekleri takip etmektedir. Konfeksiyon iĢçisi mesleği açık iĢlerin % 15‟ini oluĢtururken, mermer iĢçisi 

mesleği % 13,4‟lük kısmı oluĢturmaktadır. 

ĠĢverenlerin iĢçi arama kanalları incelendiğinde en çok aranan on meslekte ĠġKUR‟u etkin bir Ģekilde 

kullandıkları görülmektedir. Ayrıca konfeksiyon iĢçisi ve satıĢ danıĢmanı mesleklerinde iĢverenlerin 

çoğunluğu gazeteye ilan vermektedir. Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde iĢverenlerin, birçok iĢ 

arama kanalını kullandıkları görülmektedir. 

 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde açık iĢlerde eğitim durumuna bakıldığında iĢverenlerin yarıdan fazlası 

eğitim durumunun farketmeyeceğini belirtmiĢlerdir. Bu durum açık iĢlerin % 57,1‟inde geçerlidir. Açık 

iĢlerini genel lise mezunlarından temin etmek isteyenler % 13,6, meslek lisesi mezunlarından temin etmek 

isteyenler % 13,4, lise altı öğrenim seviyesinden temin etmek isteyenler % 6,8, meslek yüksekokulu 

mezunlarından temin etmek isteyenler % 5,2 ve lisans mezunlarından temin etmek isteyenler % 2,4‟tür. 

Çıraklık eğimi alanları açık iĢlerinde çalıĢtırmak isteyenler % 1,4‟tür. 
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Burada dikkat çeken durum eğitim durumuna farketmez cevabı verenlerin % 57,1 olmasıdır. ĠĢverenler 

eğitim durumuna çok önem vermemektedir. ĠĢverenler iĢçilerin eğitim durumlarından çok onların iĢteki baĢarı 

ve becerilerini değerlendirmektedir. 

 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢverenlerin % 44,2‟si açık iĢlerde iĢçilerin yeterli mesleki bilgi ve 

tecrübeye sahip olmalarını istemektedir. ĠĢverenlerin % 42,4‟ü iĢçilerde fiziki ve bedensel yeterlilik % 23‟ü 

takım çalıĢması özellikleri istemiĢtir. ĠĢçilerin fazla mesaiye kalmalarını isteyenler % 22,4„tür. 

 

ĠĢçilerde iletiĢim ve ifade yeteneğinin olmasını isteyenler % 14, satıĢ ve pazarlama becerisini 

isteyenler % 4,4‟tür. Açık iĢlerine alacağı iĢçilerde iĢçileri yabancı dil bilmesini isteyenler % 1,4‟tür. 

 

Bu verilerde de görüldüğü gibi iĢverenler iĢçilerde en fazla mesleki ve teknik bilgi, tecrübe, fiziki ve 

bedensel yeterlilik aramaktadır. Bu kriterlerden sonra takım çalıĢması, fazla mesaiye kalabilme ve iĢ ahlakına 

sahip olma iĢverenler için en çok aranan özellikler arasındadır. 

 

  2013 yılında iĢçi aramada ĠġKUR‟u kullanan iĢverenler % 60,6 iken 2014 yılında % 71,7‟ye 

yükselmiĢtir. Bu durum ĠġKUR‟un etkinliğinin arttığını göstermektedir. ĠĢçi arama kanallarında ĠġKUR‟un 

rolü artarken diğer iĢçi arama kanallarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. ĠĢçi ararken gazete-ilan vb. 

yöntemini kullanan iĢverenler 2013 yılında % 11,7 iken 2014 yılında % 15,8, akraba-eĢ dost yöntemini 

kullananlar 2013 yılında % 65 iken 2014 yılında % 50,3 olmuĢtur. Akraba, eĢ ve dostlarının yardımıyla iĢçi 

ihtiyaçlarını karĢılamaya çalıĢan iĢverenler belirgin oranda azalmıĢtır. Bu duruma iĢverenlerin iĢçilerini yeterli 

bilgi, beceri ve tecrübeye sahip iĢçilerden karĢılamak istemelerinin neden olduğu söylenebilir. 

 

             AraĢtırmada cevap veren iĢyerleri içinde en yüksek oranda eleman temininde güçlük çeken sektör 

Türkiye sonucunda olduğu gibi imalattır. Yalnız ilde imalat sektörü eleman bulmada Türkiye‟den daha az 

zorluk çekmektedir. Ġmalat sektöründeki iĢyerlerinin % 35,7‟si eleman temininde güçlük çektiklerini ifade 

etmiĢlerdir. Türkiye‟de bu oran % 39,4‟tür. 

 

Ġlde en fazla temininde güçlük çekilen mesleklerin meslek grubuna göre dağılımına bakıldığında; 

temininde güçlük çekilen kiĢilerin % 53,1‟inin sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar meslek grubunda olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla hizmet ve satıĢ elemanları (% 15,5),  tesis ve makine operatörleri ve 

montajcılar (% 15,4) ve profesyonel meslek grupları (% 4,5) meslek grubundadır. Nitelik gerektirmeyen 

mesleklerin oranı sadece % 4,3‟tür. Mevcut istihdamın % 22‟si nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda iken 

ilin iĢgücü piyasasının ihtiyaçları daha fazla nitelik gerektiren mesleklerdedir.  

 

Sektörlere göre temininde güçlük çekilen mesleklerdeki iĢyerlerine bakıldığında iĢgücü piyasası 

araĢtırmasında en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe iĢyeri olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sektördeki 

iĢyerlerinin % 33,2‟si eleman teminde güçlük yaĢadığını belirtmiĢtir. Ġmalat sektöründeki 98 iĢyerinden 42 

tanesi, inĢaat sektöründeki 97 iĢyerinden ise 19 tanesi eleman teminin de güçlük yaĢadığını belirtmiĢtir. 

Eleman temininde güçlük yaĢayan iĢyerlerini oransal olarak incelediğimizde ise 1 tane iĢyeri olan su temini; 

kanalizasyon ve atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri sektörü % 100 ile ilk sırada yer almaktadır. 

2014 yılında temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırayı konfeksiyon iĢçisi ve mermer 

iĢçisi paylaĢmaktadır. Toplam temininde güçlük çekilen mesleklerin % 14,1‟ini konfeksiyon iĢçisi ve mermer 

iĢçisi oluĢturmaktadır. Bu mesleği % 5,7 ile garson, onu da % 3,3 ile mobilya imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) 

takip etmektedir. 2013 ve 2014 yılında temininde güçlük çekilen ilk on mesleğin birçoğunun aynı meslek 

olduğu sadece sıralamadaki yerlerinin değiĢtiği gözlenmektedir. Örneğin konfeksiyon iĢçisi 2013 yılında % 

19,1 ile ilk sırada iken 2014 yılında temininde güçlük çekilme oranında düĢüĢ gerçekleĢerek % 14,1 oranına 

gerilemiĢtir. Mermer iĢçisi mesleğinde ise konfeksiyon iĢçisinin tersi durum gerçekleĢerek temininde güçlük 

çekilme oranında ciddi bir artıĢ olmuĢtur. 

ĠPTA 2014 kapsamında ziyaret edilen iĢyerlerine temininde güçlük çektikleri mesleklerin güçlük 

çekilme nedenleri sorulmuĢ, temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek için verilen cevaplar analiz edilmiĢtir. Bu 

meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması, gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması ve yeterli iĢ 
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tecrübesine sahip eleman bulunamaması ilk 10 mesleğin içinde iĢverenlerce en fazla neden olarak belirtilen 

seçeneklerdir. 

Temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında temininde güçlük çekilen eleman sayısı 391 kiĢi 

olup toplamda % 58,2‟lik bir paya sahip olan gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması, 

ikinci sırayı 272 kiĢi ile % 40,5 orana sahip bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması, üçüncü sırada ise 253 kiĢi 

ile % 37,6‟lık bir paya sahip olan yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması seçenekleri belirtilmiĢtir. 

Ġlde oransal bazda bakıldığında en fazla net istihdam artıĢı  % 108,3 ile su temini; kanalizasyon, atık 

yönetimi sektöründe gerçekleĢmiĢ olup, sayısal bazda en fazla net istihdam artıĢı ise 532 kiĢilik istihdam ile 

imalat sektöründe gerçeklemiĢtir. Sayısal artıĢ bakımından 260 kiĢilik istihdam ile % 6,9 istihdam artıĢı 

gerçekleĢtiren toptan ve perakende ticaret sektörünü 130 kiĢilik istihdam ile % 8,9 artıĢ sağlayan inĢaat sektörü 

takip etmektedir. 

Eğitim sektörüne baktığımızda net istihdam değiĢimi 6 kiĢi azalarak % -1,1 Ģeklide gerçekleĢmiĢ olup, 

finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe herhangi bir net istihdam artıĢı veya azalıĢı söz konusu olmayıp % 0 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġlde genel net istihdam artıĢı 1081 kiĢi artıĢla % 7,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Net istihdam artıĢı beklenen meslekler; konfeksiyon iĢçisi, mermer iĢçisi,  diğer imalat ve ilgili iĢçiler 

(elle), beden iĢçisi (genel), makineci (dikiĢ), beden iĢçisi (inĢaat), ütücü, garson (servis elemanı), mobilya 

imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) ve reyon görevlisi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Ġstihdam artıĢında ilk iki sırayı alan 

konfeksiyon iĢçisi ve mermer iĢçisi mesleğinde beklenen istihdam artıĢına Amasya‟da son dönemde açılan 

tekstil ve mermer fabrikalarının etkisi büyüktür. 

Net istihdam azalıĢı beklenen meslekler ise sırasıyla; Ģoför (yolcu taĢıma), diğer elektrik teknisyenleri, 

elektronik haberleĢme teknisyeni, sevkiyat görevlisi, beden iĢçisi (taĢıma, yükleme-boĢaltma), çoban/sürü 

yönetimi elemanı (büyükbaĢ hayvan), paketleme iĢçisi (gıda), trafik ve çevre bilgisi öğreticisi (sürücü kursu), 

fayans, seramik ve karo döĢemecisi, ve türkçe öğretmeni Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

Ġlde 30 Haziran 2014 tarihine kadar net istihdam artıĢı beklenen meslekler; konfeksiyon iĢçisi, beden 

iĢçisi (inĢaat), diğer madenciler ve taĢ ocakçılar, mermer iĢçisi, beden iĢçisi (genel) ilk beĢ sırayı almıĢtır. 30 

Haziran 2015 tarihine kadar beklenen net istihdam artıĢında ise ilk beĢ sıra; konfeksiyon iĢçisi, mermer iĢçisi 

ve diğer imalat ve ilgili iĢçiler (elle), beden iĢçisi (genel), makineci (dikiĢ) Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

30 Haziran 2014 tarihine kadar net istihdam azalıĢı beklenen mesleklerde ilk beĢ sıra; sıhhi tesisatçı, 

inĢaat bekçisi ve büro iĢçisi, satıĢ temsilcisi/plasiyer, hamurkâr olarak görülmektedir.30 Haziran 2015 tarihine 

kadar beklenen net istihdam azalıĢı ise; Ģoför (yolcu taĢıma), diğer elektrik teknisyenleri ve elektronik 

haberleĢme teknisyeni, sevkiyat görevlisi, beden iĢçisi (taĢıma, yükleme-boĢaltma)  olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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GĠRĠġ 

Amasya ili iĢgücü piyasası analiz raporunun nihai hedefi ilin iĢgücü piyasası arz ve talep boyutunu 

birlikte ele alarak, arz ve talep arasındaki eĢleĢme problemlerini ortaya çıkartmak ve bu dengesizliğin 

giderilmesine yardımcı olacak önerileri oluĢturmaktır. 

Ġyi iĢleyen bir iĢgücü piyasasının oluĢabilmesi, iĢgücü arz ve talebinin temel niteliklerinin incelenip 

bunlara uygun önlemlerin zamanında alınmasına bağlıdır. Birçok ülkede yüksek iĢsizlik oranlarına rağmen 

özellikle kısa dönemli iĢgücü talebinin hep yüksek olduğu da sık ifade edilmektedir. Birçok sektörde iĢgücü 

fazlalığı olmasına rağmen etkin eĢleĢtirme eksikliği ve beceri uyumsuzlukları nedeniyle iĢgücü açığı 

karĢılanmayabilmektedir. Açık iĢler, iĢgücünün mobilitesinin yetersizliği ve iĢverenin talep ettiği niteliklere 

sahip eleman olmayıĢı nedenlerinin yanı sıra bazı mesleklerde iĢ ortamı ve ücretin beğenilmemesi nedeniyle 

de zamanında doldurulamamaktadır.  

Ġller bazında etkin bir iĢgücü piyasası analizi için, illerin arz ve talep yapısını aynı dönem itibariyle 

yansıtan arz ve talep verilerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç doğrultusunda ideal olan, il iĢgücü piyasasının her iki 

boyutunu ortaya koyan araĢtırmaların eĢanlı yapılmasıdır. Böyle bir çalıĢmanın gerek iĢgücü gerekse mali 

açıdan yaratacağı büyük yük dikkate alındığında, pratik bir çözüm iĢgücü piyasası arz analizlerinde mevcut 

veri setlerinin kullanımıdır.   

ĠĢgücü piyasası talep verileri ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumuna kayıtlı iĢverenler itibariyle idari kayıt olarak 

mevcuttur, ancak bu kayıtlar ilin genel talep yapısı hakkında yeterince fikir verememektedir.  ĠĢgücü talebinin 

illerdeki tüm iĢverenleri kapsayacak Ģekilde üretilmesi iĢgücü piyasasının doğru takibi açısından son derece 

önemlidir ve bu nedenle de özel bir talep araĢtırmasının periyodik olarak düzenlenmesi bir gerekliliktir. 

ĠĢgücü talep verilerinin elde edilmesine yönelik çalıĢmalar ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlükleri 

tarafından 2007 yılından beri sürdürülmektedir. Bu çalıĢmalarda değiĢik yöntemlerin kullanılması sonucu, 

hem illerin iĢgücü piyasalarının yıllar itibariyle değiĢimlerinin izlenmesinde hem de iller arası 

karĢılaĢtırmalarda problemler yaĢanmıĢtır. Problemlerin giderilmesi için tüm iller için standart bir talep 

araĢtırması uygulanması ve iĢgücü piyasası analiz raporunun yazımı kaçınılmaz olmuĢtur.  

Amasya ili için 12 Mayıs-27 Haziran tarihleri arasında ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması uygulanmıĢ 

ve iĢgücü piyasasının arz ve talep boyutunu ele alan ĠĢgücü Piyasası Analiz Raporu hazırlanmıĢtır.  

Bu Rapor üç bölüm olarak ele alınmıĢtır. 

Birinci bölüm: Ġlin iĢgücü piyasası ile ilgili TÜĠK‟in Amasya ili düzeyindeki verileri ele alınarak 

iĢgücüne katılma oranı, iĢsizlik oranı ve istihdam oranı değerlendirilecektir. Ayrıca ĠġKUR verileri ele 

alınarak Amasya ilindeki kayıtlı iĢsizler, açık iĢler, iĢe yerleĢtirmeler, iĢsizlik ödeneği alan iĢsizler ve mesleki 

eğitim faaliyetleri ele alınacaktır. 

Ġkinci bölüm: ĠĢgücü Talep AraĢtırması sonuçlarını analiz ederek Amasya iĢgücü talep yapısını ortaya 

koymaktadır. ĠĢgücü Talep verilerine yönelik veri setlerinin temini doğrultusunda uygulanan ĠĢgücü Talep 

AraĢtırmasının amacı iĢverenlerin açık iĢlerini tespit etmek,  iĢgücü piyasasında mevcut, geçmiĢ ve gelecek 

dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen mesleki değiĢim ve geliĢimleri izlemektir.  

 

Sonuç bölümü: Amasya iĢgücü piyasası arz ve talep yapılarını birlikte ele almakta ve özellikle talep 

araĢtırması sonuçlarından yola çıkarak, ĠġKUR istatistikleriyle birlikte ilin iĢgücü piyasasını 

değerlendirmektedir. Elde edilen bulgular ıĢığında iĢgücü piyasasının geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesine yönelik 

öneriler sunmaktadır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠġGÜCÜ PĠYASASISININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 
 

ĠġGÜCÜ PĠYASASINI ETKĠLEYEN UNSURLAR 

Bu bölümde iĢgücü piyasası ile ilgili TÜĠK‟in Amasya ili düzeyindeki verileri ele alınarak iĢgücüne 

katılma oranı, iĢsizlik oranı ve istihdam oranı değerlendirilecektir. Ayrıca ĠġKUR verileri ele alınarak Amasya 

ilindeki kayıtlı iĢsizler, açık iĢler, iĢe yerleĢtirmeler, iĢsizlik ödeneği alan iĢsizler ve mesleki eğitim faaliyetleri 

ele alınacaktır. 

Ġstihdam edilenler ile iĢsizlerin oluĢturduğu tüm nüfusa iĢgücü;  iĢgücünün kurumsal olmayan çalıĢma 

çağındaki nüfus içindeki oranı iĢgücüne katılma oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu oran, aktif nüfus içerisinde 

iĢgücünün nispi ağırlığını gösterir. TÜĠK verileri incelenerek 2008-2013 yılları arasında Amasya ilinde 

iĢgücüne katılım oranları hesaplanmıĢ ve aĢağıdaki grafik oluĢturulmuĢtur.  

Ġlde 2008-2013 yılları arasındaki iĢgücüne katılım oranları incelendiğinde en fazla iĢgücüne katılım 

oranının % 56,2 ile 2009 yılında, en az iĢgücüne katılım oranının % 48,6 ile 2012 yılında olduğu 

görülmektedir. 2013 yılında iĢgücüne katılım oranı % 50,7‟dir. Ayrıca Amasya‟da iĢgücüne katılım oranı 

yıllar itibariyle düzenli bir artıĢ veya azalıĢ göstermemektedir.  

Grafik 1: Yıllar Ġtibariyle ĠĢgücüne Katılım Oranı, %, Amasya, 2008-2013 

 
Kaynak: TÜĠK  

ÇalıĢma yaĢında olup iĢi olmayan, aktif olarak iĢ arayan ve çalıĢmaya hazır kesim iĢsiz olarak 

tanımlanır. Ülkemizde iĢsizlik verileri TÜĠK tarafından hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. 

TÜĠK, ġubat 2014 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Ġstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarını baz alarak iĢsizlik 

oranlarını hesaplanmaya baĢlanmıĢtır. Yeni standartlar çerçevesinde son dört hafta içinde iĢ arama 

kanallarından en az birini kullanan ve iki hafta içinde iĢbaĢı yapabilecek durumda olan kiĢiler “iĢsiz” olarak 

tanımlanmıĢtır. ĠĢsizlik oranı ise iĢsiz sayısının iĢgücü arzına (istihdam+iĢsiz) oranı hesaplanarak 

bulunmaktadır.  
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TÜĠK verileri incelenerek 2008-2013 yılları arasında Amasya ilinde iĢsizlik oranları hesaplanmıĢ ve 

aĢağıdaki grafik oluĢturulmuĢtur. ildeki iĢsizlik oranı incelendiğinde 2008-2013 yılları arasında en yüksek 

iĢsizlik oranının % 8,2 ile 2008 yılında, en düĢük iĢsizlik oranının ise % 5,2 ile 2011 yılında olduğu 

görülmektedir. 2008-2013 yılları arasında iĢsizlik oranında düzenli bir artıĢ veya azalıĢ görülmemektedir. 2011 

yılında 5,2‟ye gerileyen iĢsizlik oranı 2013 yılında 6,6‟ya yükselmiĢtir. 

2008 yılında % 8,2 olan iĢsizlik oranının 2013 yılında % 6,6‟ya gerilediği görülmektedir. Bu veri ile 

Ġlde iĢsizliğin azaldığı söylenebilir. Ancak 2011 yılında % 5,2 olan iĢsizlik oranının 2012 yılında % 5,6‟ya 

2013 yılında ise % 6,6‟ya yükseldiği görülmektedir. 

 Grafik 2: Yıllara Göre ĠĢsizlik Oranları, %, Amasya, 2008-2013 

 
Kaynak: TÜĠK  

Ġstihdam, iĢverenler tarafından iĢi olmayan kiĢilere sağlanan açık iĢ pozisyonlarıdır. Ġstihdam oranı ise; 

bir ülkede ekonomisinde belirli bir tarihte istihdam edilen iĢgücünün toplam iĢgücüne oranı olarak tanımlanır. 

Ġstihdamdaki geliĢmeyi izlemek milli gelirin ne yönde gittiğini anlamak açısından önemlidir. 

Amasya için TÜĠK verileri kullanılarak, 2008-2013 yılları istihdam oranları hesaplanmıĢ ve aĢağıdaki 

grafik oluĢturulmuĢtur. Ġlde istihdam oranları incelendiğinde en fazla istihdam oranının % 52,4 ile 2009 

yılında, en az istihdam oranının ise % 45,9 ile 2012 yılında gerçekleĢtiğini görmekteyiz. 2013 yılı istihdam 

oranı % 47,4 olarak tespit edilmiĢtir. 2008-2013 yılları arasında ildeki istihdam oranında sürekli dalgalanmalar 

olmuĢtur.  

 

 

 



8 
 

Grafik 3: Ġstihdam Oranları, %, Amasya, 2008-2013 

 
Kaynak: TÜĠK 2013 

Amasya da 2008- 2013 yılları arasında temel iĢgücü göstergeleri incelendiğinde, iĢgücüne katılma 

oranının, iĢsizlik oranının ve istihdam oranının birlikte bulunduğu aĢağıdaki grafik oluĢturulabilir. 

Grafik 4: Amasya Ġli Ġçin Temel ĠĢgücü Göstergeleri (%) 

 
Kaynak: TÜĠK  



9 
 

ĠġKUR’A KAYITLI ĠġGÜCÜ GÖSTERGELERĠ 

 

Bu kısımda ĠġKUR istatistiklerinden yararlanarak ilin iĢgücü piyasası değerlendirilmiĢtir. ĠġKUR 

istatistikleri sadece ĠġKUR‟a kayıtlı kesim itibariyle mevcut olmasına rağmen bu veri seti il bazında cinsiyet 

ve meslek bazında kayıtlı iĢsizlerin özelliklerini ve açık iĢlerin sektörel dağılımı gibi özellikleri içermesi 

açısından önemli göstergelerdir. 

 

 

KAYITLI ĠġSĠZ 

 

Amasya‟da 2013 yılı sonunda kayıtlı iĢsiz sayısı 11.325 kiĢidir. Kayıtlı iĢsizlerde ilk on mesleğe 

bakıldığında sırasıyla beden iĢçisi (genel), beden iĢçisi (temizlik), çoban (küçükbaĢ hayvan), satıĢ danıĢmanı, 

çağrı merkezi görevlisi, sekreter, ön muhasebeci, büro memuru (genel), diğer büro memurları, konfeksiyon 

iĢçisi olduğu görülmektedir. Beden iĢçisi (genel) mesleğindeki kayıtlı iĢsiz sayısı 2.037 ile tüm kayıtlı 

iĢsizlerin % 18‟ini oluĢturmaktadır. Kayıtlı iĢsizlerde dikkati çeken çoban (küçükbaĢ hayvan) mesleğidir. 2013 

yılı içerisinde bu meslekte kurs düzenlenerek mesleğe olan ilgi artırılmaya çalıĢılmıĢ ve bu meslekte iĢsizlerin 

kuruma kaydı sağlanarak kiĢilerin bilgi ve becerileri artırılmıĢtır. 

Ġlde 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi kayıtlı iĢsiz sayısı 10.859 kiĢidir. Kayıtlı iĢsizlerde ilk on mesleği 

sırasıyla beden iĢçisi (genel), beden iĢçisi (temizlik), çoban (küçükbaĢ hayvan), satıĢ danıĢmanı, sekreter, çağrı 

merkezi görevlisi, Ģoför-yük taĢıma, büro memuru (genel), aĢçı yardımcısı, ön muhasebeci meslekleri 

oluĢturmaktadır. 

 

Tablo 1: ĠĢsizlerin Mesleklere Göre Dağılımı (2013-2014*) 

2013 2014* 

Meslek Kayıtlı ĠĢsiz Meslek  Kayıtlı ĠĢsiz 

Beden ĠĢçisi (Genel) 2.037 Beden ĠĢçisi (Genel) 1.775 

Beden ĠĢçisi (Temizlik) 743 Beden ĠĢçisi (Temizlik) 859 

Çoban (KüçükbaĢ Hayvan) 487 Çoban (KüçükbaĢ Hayvan) 463 

SatıĢ DanıĢmanı 316 SatıĢ DanıĢmanı 347 

Çağrı Merkezi Görevlisi 314 Sekreter 314 

Sekreter 306 Çağrı Merkezi Görevlisi 293 

Ön Muhasebeci 253 ġoför-Yük TaĢıma 256 

Büro Memuru (Genel) 233 Büro Memuru (Genel) 232 

Diğer Büro Memurları 216 AĢçı Yardımcısı 222 

Konfeksiyon ĠĢçisi 203 Ön Muhasebeci 221 

Diğer Meslekler 6.217 Diğer Meslekler 5.877 

Toplam 11.325 Toplam 10.859 

Kaynak: ĠġKUR  *Ocak-Ağustos 
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AÇIK ĠġLER 

 

Ġlde 2013 yılı içerisinde 7.812 açık iĢin olduğu görülmektedir. Açık ĠĢlerin 2.034 ‟ünü beden iĢçisi 

(genel) mesleği oluĢturmaktadır. Bu mesleği sırasıyla çağrı merkezi görevlisi, konfeksiyon iĢçisi, garson 

(servis elemanı), veri giriĢ kontrol elemanı, beden iĢçisi (temizlik), mermer iĢçisi, beden iĢçisi (inĢaat), ön 

muhasebeci meslekleri takip etmektedir. Kuruma kayıtlı olan iĢsizlerin mesleği ile açık iĢlerin mesleğe göre 

dağılımına bakıldığında ilk on meslekte paralellik görülmektedir. Bu durumda iĢverenlerin kayıtlı iĢsizler 

arasından istediği meslekte iĢçiyi bulmakta zorluk çekmemesi gerekmektedir. 

Ġlde 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi kuruma kayıtlı açık iĢ sayısı 3.873 „tür. 2013 yılında olduğu gibi 

açık iĢlerin 1.094‟ü beden iĢçisi (genel) mesleğindedir. Bu mesleği konfeksiyon iĢçisi, garson (servis elemanı), 

satıĢ danıĢmanı, beden iĢçisi (temizlik), mermer iĢçisi, ön muhasebeci, komi (garson yardımcısı), reyon 

görevlisi, madenci (genel) meslekleri takip etmektedir. 

Tablo 2: Açık ĠĢlerin Mesleklere Göre Dağılımı (2013-2014*) 

2013 2014* 

Meslek Açık ĠĢ Meslek  Açık ĠĢ 

Beden ĠĢçisi (Genel) 2034 Beden ĠĢçisi (Genel) 1094 

Çağrı Merkezi Görevlisi 801 Konfeksiyon iĢçisi 349 

Konfeksiyon iĢçisi 690 Garson (Servis elemanı) 170 

Garson (Servis elemanı) 340 SatıĢ DanıĢmanı 166 

Veri GiriĢ Kontrol Elemanı 250 Beden ĠĢçisi (Temizlik) 153 

Beden ĠĢçisi (Temizlik) 227 Mermer ĠĢçisi 113 

SatıĢ DanıĢmanı 225 Ön Muhasebeci 89 

Mermer ĠĢçisi 179 Komi (Garson Yardımcısı) 83 

Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) 131 Reyon Görevlisi 77 

Ön Muhasebeci 127 Madenci (Genel) 77 

Diğer Meslekler 2808 Diğer Meslekler 1502 

Toplam 7812 Toplam 3873 

Kaynak: ĠġKUR  *Ocak-Ağustos 

 

ĠġE YERLEġTĠRMELER 

Amasya‟da 2013 yılında 2.892 kiĢi iĢe yerleĢtirilmiĢtir. Bunların 838‟i beden iĢçisi (genel) 

mesleğindedir. Bu mesleği çağrı merkezi görevlisi, konfeksiyon iĢçisi, garson (servis elemanı), beden iĢçisi 

(temizlik), orman iĢçisi, ön muhasebeci, mermer iĢçisi, mermer ebatlandırma iĢçisi, elektrikçi (genel) takip 

etmektedir. 

Ġlde 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde iĢe yerleĢtirilen sayısı 2.002‟dir. Bu sayının 930‟u beden 

iĢçisi (genel) mesleğindedir. bu mesleği beden iĢçisi (temizlik), konfeksiyon iĢçisi, satıĢ danıĢmanı, beden 

iĢçisi (inĢaat), madenci (genel), tuğla imal iĢçisi, güvenlik görevlisi, metal sac iĢleme iĢçisi, veri giriĢ kontrol 

iĢletmeni takip etmektedir. 

Ġlde kuruma kayıtlı iĢsizlere, açık iĢlere ve iĢe yerleĢtirmelere bakıldığında ilk on mesleğe bakıldığında 

paralellik görülmektedir. Bu durumda iĢsizlere danıĢmanlık yapılarak doğru meslekte iĢe yönlendirilerek iĢe 

yerleĢtirme oranı artırılabilir. 
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Tablo 3: Mesleklere Göre ĠĢe YerleĢtirme (2013-2014*) 

2013 2014* 

Meslek ĠĢe YerleĢtirme Meslek  ĠĢe YerleĢtirme 

Beden ĠĢçisi (Genel) 838 Beden ĠĢçisi (Genel) 930 

Çağrı Merkezi Görevlisi 332 Beden ĠĢçisi (Temizlik) 155 

Konfeksiyon ĠĢçisi 325 Konfeksiyon ĠĢçisi 148 

Garson (Servis Elemanı) 113 SatıĢ DanıĢmanı 57 

Beden ĠĢçisi (Temizlik) 91 Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) 49 

Orman ĠĢçisi 54 Madenci (Genel) 46 

Ön Muhasebeci 53 Tuğla Ġmal iĢçisi 40 

Mermer ĠĢçisi 52 Güvenlik Görevlisi 32 

Mermer Ebatlandırma ĠĢçisi 47 Metal Sac iĢleme ĠĢçisi 30 

Elektrikçi (Genel) 43 Veri GiriĢ Kontrol iĢletmeni 26 

Diğer Meslekler 944 Diğer Meslekler 489 

Toplam 2892 Toplam 2002 

Kaynak: ĠġKUR  *Ocak-Ağustos 

 

MESLEKĠ EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 

Ġlde 2013 yılında istihdama yönelik kurslar, engelliler için kurslar, hükümlülere yönelik kurslar ve 

kendi iĢini kurmak isteyenler için giriĢimcilik kursları açılmıĢtır. Amasya‟da açılan toplam kurs sayısı 296‟dır 

ve bu kurslardan 2.164 kiĢi yararlanmıĢtır. Kursa katılanların 1.195‟i erkek 969‟u kadındır.  

Ayrıca 2013 yılında toplum yararına programlar kapsamında ilde 1.018 kiĢiye geçici istihdam 

sağlanmıĢtır. 

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde de Ġstihdama yönelik kurslar, engelliler için kurslar, hükümlülere 

yönelik kurslar ve kendi iĢini kurmak isteyenler için GiriĢimcilik kursları açılmıĢtır. Bu dönemde açılan 

toplam kurs sayısı 68‟dir ve bu kurslardan 618 kiĢi yararlanmıĢtır. Kursa katılanların 384‟ü erkek, 234„ü 

kadındır. 

Yine kasım ayı içerisinde toplum yararına programlar kapsamında 1.000 kiĢinin geçici istihdamının 

sağlanması planlanmaktadır. 
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Tablo 4: Kurs ve Kursiyer Göstergeleri (2013-2014*) 

KURS TÜRÜ 

2013 2014* 

Açılan 

Kurs 

Sayısı 

Katılan Kursiyer 

Sayısı 
Açılan 

Kurs 

Sayısı 

Katılan Kursiyer 

Sayısı 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

ĠĢ.Yet.Kurs/Ġstihdam 

Garantili 7 146 338 484 8 43 104 147 

ĠĢ.Yet.Kurs/Ġstihdam 

Garantisiz 1 25 0 25 8 187 13 200 

ĠĢbaĢı Eğitim Programı (Ġep) 69 73 75 148 47 94 56 150 

Umem Projesi 35 357 315 672 0 0 0 0 

Umem Projesi/Ġep 168 273 173 446 1 3 11 14 

Umem Projesi/Genel         1 8 25 33 

GiriĢimcilik 6 86 58 144 3 49 25 74 

Engelli Kursları 4 22 10 32 0 0 0 0 

ÇalıĢanların Mesleki Eğitimi 4 184 0 184 0 0 0 0 

Hükümlülere Yönelik Kurslar 2 29 0 29 0 0 0 0 

Toplam 296 1.195 969 2.164 68 384 234 618 

Kaynak: ĠġKUR  *Ocak-Ağustos 

 

ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠ 

Amasya‟da 2013 yılı içerisinde 1.153 kiĢi iĢsizlik ödeneğinden yararlanmıĢtır. bu kiĢilerin 239‟u 

beden iĢçisi (genel) mesleğinde çalıĢıp iĢten ayrılanlardır. Bu mesleği beden iĢçisi (temizlik), Ģoför-yük taĢıma, 

temizlik görevlisi, aĢçı, satıĢ danıĢmanı, ön muhasebeci, büro memuru (genel), beden iĢçisi (inĢaat) ve sekreter 

takip etmektedir.  

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde iĢsizlik ödeneğinden yararlananların sayısı 794‟dür. Yine bu 

sayının 140‟ını beden iĢçisi (genel) mesleğinde çalıĢıp iĢten ayrılanlar oluĢturmaktadır. Bu mesleği Ģoför-yük 

taĢıma, beden iĢçisi (temizlik), ön muhasebeci, satıĢ danıĢmanı, aĢçı, büro memuru (genel), beden iĢçisi (bina 

inĢaatı), temizlik görevlisi, garson (servis elemanı) takip etmektedir. 

Tablo 5: Mesleklere Göre ĠĢsizlik Ödeneği Hak Edenler (2013-2014*) 

2013 2014* 

Meslek  
ĠĢsizlik Ödeneğini 

Hak Edenler 
Meslek  

ĠĢsizlik Ödeneğini Hak 

Edenler 

Beden ĠĢçisi (Genel) 239 Beden ĠĢçisi (Genel) 140 

Beden ĠĢçisi (Temizlik) 57 ġoför-Yük TaĢıma 47 

ġoför-Yük TaĢıma 52 Beden ĠĢçisi (Temizlik) 33 

Temizlik Görevlisi 54 Ön Muhasebeci 31 

AĢçı 31 SatıĢ DanıĢmanı 17 

SatıĢ DanıĢmanı 27 AĢçı 17 

Ön Muhasebeci 26 Büro Memuru (Genel) 15 

Büro Memuru (Genel) 20 Beden ĠĢçisi (Bina ĠnĢaatı) 13 

Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) 20 Temizlik Görevlisi 12 

Sekreter 17 Garson (Servis Elemanı) 12 

Diğer Meslekler 630 Diğer Meslekler 457 

Toplam 1153 Toplam 794 

Kaynak: ĠġKUR  *Ocak-Ağustos 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠġGÜCÜ PĠYASASI TALEP ARAġTIRMASI SONUÇLARI 

 

AMAÇ VE YÖNTEM 

 

Ġyi iĢleyen bir iĢgücü piyasasının oluĢabilmesi, iĢgücü arz ve talebinin temel niteliklerinin incelenip 

bunlara uygun önlemlerin zamanında alınmasına bağlıdır. Birçok ülkede yüksek iĢsizlik oranlarına rağmen 

özellikle kısa dönemli iĢgücü talebinin hep yüksek olduğu da sık ifade edilmektedir. Birçok sektörde iĢgücü 

fazlalığı olmasına rağmen etkin eĢleĢtirme eksikliği ve beceri uyumsuzlukları nedeniyle iĢgücü açığı 

karĢılanamayabilmektedir. Açık iĢler, iĢgücünün mobilitesinin yetersizliği ve iĢverenin talep ettiği niteliklere 

sahip eleman olmayıĢı nedenlerinin yanı sıra bazı mesleklerde iĢ ortamı ve ücretin beğenilmemesi nedeniyle 

zamanında doldurulamamaktadır. ĠĢgücü piyasasının talep boyutuyla ele alınıp mevcut durumda iĢgücü, 

mevcut açık iĢ ve gelecek dönemde iĢgücünün eğilimlerinin bilinmesi kısa dönemli iĢgücü yetiĢtirilmesi için 

temel verileri sağlamaktadır.  

ĠĢgücü piyasasında arz ve talebin etkin bir Ģekilde uyumlaĢtırılabilmesi için iĢgücü piyasası bilgileri 

oldukça önemlidir. ĠĢgücü piyasasının arz tarafına yönelik veriler ağırlıklı olarak Türkiye Ġstatistik 

Kurumu‟nun yapmıĢ olduğu Hanehalkı ĠĢgücü Anketi sonuçlarından elde edilmektedir. Ancak iĢgücü 

piyasasının talep tarafına yönelik pek fazla veri bulunmamaktadır. Bu açığı da Türkiye ĠĢ Kurumu ĠĢgücü 

Piyasası AraĢtırmaları ile doldurmaya çalıĢmaktadır. Arz tarafı ile ilgili verilerde il düzeyinde yeterli veri 

bulunmamaktadır. Talep tarafı ile ilgili yapılan araĢtırmalar ise henüz istenen düzeyde değildir. Örneğin 

EUROSTAT nezdinde hala ülkemiz için açık iĢ oranı açıklanamamaktadır. Bu bağlamda iĢgücü piyasası 

araĢtırmalarını daha da geliĢtirerek yapmamız büyük önem arz etmektedir.  

4904 sayılı Kanunda Türkiye ĠĢ Kurumuna verilen görevlere istinaden iĢgücü piyasası ihtiyaçlarının 

tespit edilmesi amacıyla Türkiye ĠĢ Kurumunca 2007 yılından beri iĢgücü piyasası araĢtırmaları (ĠPA) 

sürdürülmektedir. DeğiĢik yöntemler kullanılarak 2007‟den beri devam ettirilen araĢtırmalar 2009 yılından 

itibaren yılda iki defa yapılmıĢtır. ĠĢgücü piyasası araĢtırmalarının EUROSTAT normlarına uygun Ģekilde 

yürütülmesi ve Resmi Ġstatistik Programı kapsamına alınmasına yönelik çalıĢmalar 2011 yılı ikinci yarısından 

itibaren Türkiye Ġstatistik Kurumu iĢbirliğiyle devam etmektedir. 

Bu çalıĢmaların temel amaçları, iĢgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, iĢgücü 

piyasasında mevcut, geçmiĢ ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen mesleki değiĢim ve 

geliĢmeleri izlemek, iĢgücü piyasasının talep yapısını ortaya koymak ve bu sonuçlar üzerinden aktif istihdam 

politikalarına veri kaynağı teĢkil etmek Ģeklindedir. Bu çalıĢmalar sayesinde Türkiye için bir açık iĢ sayısına 

eriĢebilir olunacak ve EUROSTAT‟ın talep ettiği açık iĢler istatistikleri için veri toplanabilmiĢ olacaktır. Bu 

çalıĢmanın önemli amaçlarından biride ĠġKUR dıĢında da diğer kurum ve kuruluĢların iĢgücü talebi hakkında 

bilgi ihtiyacını karĢılamaktır. 

Türkiye ĠĢ Kurumu, 2014 Yılı Yerel Düzeyde ĠĢgücü Piyasası Analizi Talep AraĢtırması kapsamında 

12 Mayıs – 27 Haziran 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde 110.509 iĢyerine yüze görüĢme yöntemiyle 

anket uygulamıĢtır. Türkiye ĠĢyeri Kayıtları Sistemi altlık kullanılarak sektörel kapsam dâhilinde yer alan ve 

10 ve daha fazla çalıĢana sahip iĢyerleri, araĢtırmada örnekleme çerçevesi olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

kapsamında Türkiye genelinde Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması  (NACE) Rev 

2.0 sınıflandırmasına göre, tarım, kamu, hane halklarında iĢverenler ve uluslar arası kurum/kuruluĢlar 

dıĢındaki 17 alt sektörde yer alan, 10 ve daha fazla çalıĢana sahip iĢyerleri örnekleme çerçevesi olarak kabul 

edilmiĢtir. Örnekleme birimi iĢyeri olarak belirlenmiĢ ve 17 sektör bazında il ve Türkiye tahmini verilmiĢtir.  
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ĠĢyerleriyle yüz yüze görüĢme yöntemiyle (AraĢtırmanın saha çalıĢmasının tamamı ĠġKUR personeli 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.) gerçekleĢtirilen “Ġl ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması ĠĢyeri Bilgi Formu 1” 

kapsamında, 

 

 Temel iĢletme bilgileri 

 Mevcut istihdam bilgileri (Cinsiyet, Meslek)   

 Açık iĢ, (Meslek, Talep Edilen Eğitim ve Beceri düzeyleri, KarĢılanma Yolları, Cinsiyet) 

 Temininde güçlük çekilen meslekler, (Meslek, Güçlük Nedeni) 

 30 Haziran 2015 tarihleri itibariyle artıĢ/azalıĢ olacağı düĢünülen mesleklere iliĢkin sorular 

sorulmuĢtur.  

 

Talep AraĢtırması, bahsi geçen 17 sektörde iĢyeri bazında il ve Türkiye tahmini vermek üzere 

planlandığından mesleklere göre yapılan genellemelerin ihtiyatla karĢılanması gerekir. Çünkü mesleklere göre 

bir çerçeve olmadığı için örneklem çekimine mesleki kırılımı dahil edilememiĢtir. Dolayısıyla rapordaki 

mesleklere iliĢkin bilgiler detay olarak sunulmuĢtur. 

 

ĠġYERLERĠ VE MEVCUT ĠSTĠHDAM 

 

ĠġYERĠ VERĠLERĠ 

AraĢtırma sonuçlarına göre iĢyerlerinin büyük çoğunluğu toptan ve perakende ticaret sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Buna göre her 100 iĢyerinin 34‟ü toptan ve perakende ticaret sektöründe,  17‟si imalat 

ve 17‟si inĢaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Üç sektördeki iĢyerleri, araĢtırmaya cevap veren 

iĢyerlerinin % 67,9‟unu oluĢturmaktadır. Dördüncü sırada % 7,4 pay ile konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri yer almaktadır. 

Tablo 6: Sektörlere Göre ĠĢyeri Sayısı Oranları 

Sektörler 

ĠĢyeri Sayısı 

Oranları 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 0,2% 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri 0,2% 

Bilgi ve iletiĢim 0,3% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 0,9% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 0,9% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 1,7% 

Diğer hizmet faaliyetleri 1,9% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 2,1% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 2,2% 

Eğitim 3,6% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 4,1% 

UlaĢtırma ve depolama 6,6% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 7,4% 

ĠnĢaat 16,7% 

Ġmalat 16,9% 

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taĢıtlarının ve motosikletlerin onarımı 34,3% 

 Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

                                                           
1
 Soru Formu Ek 1’de verilmiştir.  
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ĠPTA uygulanan iĢyerlerinin % 50‟si ĠġKUR hizmetlerinden faydalandığını belirtmekte ve iĢyerlerinin 

%46‟sının ĠġKUR‟dan iĢçi talebi vardır. Devlet teĢviklerinden yararlananların oranı % 40, iĢyerlerinde eğitim 

düzenlediklerin belirten iĢverenlerin oranı % 64‟tür. Servis imkânı olan iĢyerlerinin oranı % 45 iken kreĢi olan 

iĢyeri oranı sadece % 1‟dir. AraĢtırma yapılan 580 iĢyerinden sadece 7 iĢyerinde kreĢ vardır ve 5 iĢyerinin 

yabancı ortaklığı vardır.  

Yapılan araĢtırmalarda ilde kadın istihdamının az olduğu görülmekte ve bu sorunun giderilmesi için 

çalıĢmalar yapılmaktadır. ĠĢyerlerinde kreĢ imkânlarının artırılması da bu yönde bir çalıĢma olabilir. 

Tablo 7: ĠĢyeri Özellikleri  

ĠĢyeri Özellikleri Sayı Oran 

Yabancı Ortaklığı Olan ĠĢyeri 5 0,9% 

KreĢi Olan ĠĢyeri 7 1,2% 

Kısmi ÇalıĢma Yapan ĠĢyeri 44 7,6% 

Ġhracat Yapan ĠĢyeri 71 12,3% 

Devlet TeĢvikinden Yararlanan ĠĢyeri 234 40,4% 

Servis Ġmkânı Olan ĠĢyeri 266 45,8% 

ĠġKUR'dan Eleman Talebi Olan ĠĢyeri 269 46,4% 

ĠġKUR Hizmetinden Faydalanan ĠĢyeri 291 50,1% 

Eğitim Düzenleyen ĠĢyeri 369 63,6% 

TeĢvik Alıp ĠġKUR'dan Faydalanan ĠĢyeri 155 66,0% 

Toplam ĠĢyeri Sayısı 580 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

ĠPTA çalıĢması yapılan iĢyerlerinden Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründeki ve Su temini; 

kanalizasyon sektöründeki tüm iĢyerlerinin ĠġKUR hizmetlerinden yararlandığı belirtilmektedir. Bu 

sektörlerdeki iĢyeri sayısının az olması bunu sağlamaktadır.      

Ġmalat sektöründeki iĢyerlerinin % 70‟i, madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründeki iĢyerlerinin % 66‟sı, 

finans ve sigorta faaliyetleri sektöründeki iĢyerlerinin % 60‟ı, toptan ve perakende ticaret sektöründeki 

iĢyerlerinin % 55‟i ĠġKUR faaliyetlerinden yararlandığını belirtmektedir. Kültür, sanat, eğlence sektöründeki 

iĢyerlerinin % 20„si ĠġKUR hizmetlerinden yararlanırken bu oran ulaĢtırma ve depolama sektöründe % 24, 

eğitim sektöründe % 29‟dur. 
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Grafik 5: Sektörlere Göre ĠġKUR’dan Faydalanma Oranları 

 
Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

ĠPTA çalıĢması yapılan iĢyerlerinde sektörlere göre ihracat yapan iĢyerlerine bakıldığında imalat 

sektöründeki iĢyerlerinin % 35,7‟si ihracat yapmaktadır. Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründeki iĢyerlerinin 

% 25‟i, toptan ve perakende ticaret sektöründeki iĢyerlerinin % 8,5„i ve inĢaat sektöründeki iĢyerlerinin % 

8,3„ü ihracat yapmaktadır. Ġmalat sektöründeki ve madencilik sektöründeki ihracat oranlarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu oranlarla ilde kayda değer bir ihracatın yapıldığı söylenebilir.   

Grafik 6: Sektörlere Göre Ġhracat Yapan ĠĢyeri Sayısı Oranları  

 
Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Part time çalıĢma yapan iĢyerleri incelendiğinde bilgi ve iletiĢim sektöründeki iĢyerlerinin % 50‟sinin 

eğitim sektöründeki iĢyerlerinin % 28,6‟sının, ulaĢtırma ve depolama sektöründeki iĢyerlerinin % 21,6‟sının 

part time çalıĢma yaptığı görülmektedir. Ġnsan Sağlığı ile UlaĢtırma ve depolama sektöründeki iĢyerlerinin % 

20‟si part time çalıĢma yapmaktadır. Ġmalat sektöründe part time çalıĢtırma yapan iĢverenlerin oranı sadece % 

3,1‟dir. Bu durum imalat sektöründe üretimin sürekli olduğunu gösterirken bilgi ve iletiĢim hizmetlerinin belli 

aralıklarla verilebileceğini göstermektedir. 

Grafik 7: Sektörlere Göre Part Time ÇalıĢma Yapan ĠĢyeri Sayısı Oranları 

3,1% 5,0% 5,2%
9,1%

11,6%
15,4%

20,0% 20,0% 21,6%

28,6%

50,0%

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde sektörlere göre mevsimlik iĢçi çalıĢtıran iĢyerleri incelendiğinde kültür, 

sanat ve eğlence sektöründeki iĢyerlerinin % 60‟ ının mevsimlik iĢçi çalıĢtırdığı görülmektedir. Bu duruma 

Ġlde mevsimlik kurulan lunaparkların eğlence merkezlerinin neden olduğu düĢünülmektedir. Yine madencilik 

ve taĢ ocakçılığı sektöründeki iĢyerlerinin % 25 „i mevsimlik iĢçi çalıĢtırmaktadır. Buna neden olarak kıĢ 

mevsiminde mermer ve taĢ gibi madenlerin çıkarılamaması gösterilebilir. 

Konaklama ve yiyecek sektöründeki iĢyerlerinin % 11,6„sı, insan sağlığı ve sosyal hizmetler 

sektöründe iĢyerlerinin % 10‟u mevsimlik iĢçi çalıĢtırırken toptan ve perakende ticaret sektöründeki 

iĢyerlerinin % 5,5‟i mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründeki iĢyerlerinin % 4,5‟i mevsimlik iĢçi 

çalıĢtırmaktadır. 
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Grafik 8: Sektörlere Göre Mevsimlik ĠĢçi ÇalıĢtıran ĠĢyeri Sayısı Oranları 

4,5% 5,5% 6,3% 7,1% 7,7% 8,1% 10,0% 11,6%

25,0%

60,0%

Mesleki, 
bilimsel ve 

teknik

Toptan ve 
perakende 

ticaret

İnşaat İmalat İdari ve 
destek 
hizmet 

faaliyetleri

Ulaştırma 
ve 

depolama

İnsan 
sağliği ve 
sosyal hiz.

Konaklama 
ve yiyecek

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı

Kültür, 
sanat 

eğlence

 Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinin kuruluĢ tarihleri incelendiğinde 580 iĢyerinin 113 tanesi 20 yıl 

öncesinde kurulurken 149 tanesi 10-19 yıl arasında, 317 tanesi 0-9 yıl arasında kurulduğu görülmektedir. 

Amasya son 10 yıl içinde kurulan iĢyeri sayısının önceki 10 yılda kurulan iĢyeri sayısına göre % 100 oranında 

arttığı görülmektedir. 

Amasya da kurulan iĢyerlerine sektörel olarak bakıldığında insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 

sektöründeki toplam 10 iĢyerinden 8 tanesinin son 10 yıl içinde kurulduğu görülmektedir. Yine eğitim 

sektöründeki 21 iĢyerinden 15‟inin de son 10 yıl içinde kurulduğu belirtilmiĢtir. Bu verilerle ilde son 10 yıl 

içerisinde insanların temel ihtiyaçları olan sektörlerde önemli geliĢmelerin olduğu söylenebilir. Ayrıca idari ve 

destek hizmet faaliyetleri sektöründeki 13 iĢyerinden 9 tanesi son 10 yıl içerisinde kurulmuĢtur. Bu veri de ilin 

hizmet sektöründeki etkisini göstererek ilin geliĢmekte olduğunu anlatmaktadır. 

Ġmalat sektöründeki 98 iĢyerinden 48 tanesi son 10 yıl içinde kurulurken 25 tanesi 10-19 yıl arasında 

25 tanesi 20 yıldan önce kurulmuĢtur. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki toplam 199 iĢyerinden 96 

tanesi son 10 yıl içerisinde kurulurken 67 tanesi 10-19 yıl arasında 36 tanesi 20 yıldan önce kurulmuĢtur. 
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Tablo 8: KuruluĢ Yıllarına Göre ĠĢyerlerinin Sektörel Dağılım Oranları 

Sektörler 0-9 Yıl 10-19 Yıl 20+ Yıl 

Genel 

Toplam 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 1 0 0 1 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri 1 0 0 1 

Bilgi ve iletiĢim 1 0 1 2 

Finans ve sigorta faaliyetleri 2 0 3 5 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 3 0 2 5 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 8 2 0 10 

Diğer hizmet faaliyetleri 5 0 6 11 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 10 2 0 12 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 9 3 1 13 

Eğitim 15 4 2 21 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 16 5 2 24 

UlaĢtırma ve depolama 23 9 6 38 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 18 10 15 43 

ĠnĢaat 61 22 14 97 

Ġmalat 48 25 25 98 

Toptan ve perakende ticaret 96 67 36 199 

Toplam ĠĢyeri 317 149 113 580 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

  

MEVCUT ĠSTĠHDAM 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çalıĢanların % 35,9‟ u imalat sektöründedir. Bu sektörü toptan ve 

perakende ticaret (% 25,6), inĢaat (% 9,9), madencilik ve taĢ ocakçılığı (%  5,5), ulaĢtırma ve depolama (% 

4,9) sektörlerleri takip etmektedir. Bu sektörlerdeki iĢyeri sayılarının çok olması çalıĢan sayılarının ve 

oranlarının da yüksek olmasını sağlamıĢtır. 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı ile bilgi ve iletiĢim sektörlerindeki çalıĢan sayısı oranı % 0,1‟dir. Finans ve sigorta 

faaliyetleri sektöründeki çalıĢan sayısı oranı % 0,3, diğer hizmet faaliyetleri sektöründeki çalıĢan sayısı oranı 

% 0,7 ve insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründeki çalıĢan sayısı oranı % 1,3‟tür. AraĢtırma 

yapılan iĢyerleri incelendiğinde bu sektörlerdeki iĢyeri sayılarının ve çalıĢanların da az olduğu görülmektedir. 
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Tablo 9: Sektörlere Göre ÇalıĢan Sayısı Oranları 

Sektörler ÇalıĢan Sayısı ÇalıĢan Sayısı Oranı 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme 

faaliyetleri 12 0,1% 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 16 0,1% 

Bilgi ve iletiĢim 18 0,1% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 48 0,3% 

Diğer hizmet faaliyetleri 107 0,7% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 191 1,3% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 311 2,1% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 344 2,3% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 371 2,5% 

Eğitim 545 3,7% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 712 4,8% 

UlaĢtırma ve depolama 725 4,9% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 818 5,5% 

ĠnĢaat 1465 9,9% 

Toptan ve perakende ticaret 3777 25,6% 

Ġmalat 5304 35,9% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde sektörlere göre ortalama çalıĢan sayıları incelendiğinde madencilik ve 

taĢ ocakçılığı sektöründe ortalama 68, kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor sektöründe ortalama 62, imalat 

sektöründe ortalama 54, idari ve destek hizmet faaliyetleriyle eğitim sektöründe ortalama 26 iĢçinin çalıĢtığı 

tespit edilmiĢtir. 

Tablo 10: Sektörlere Göre Ortalama ÇalıĢan Sayısı 

Sektörler ÇalıĢan Sayısı ĠĢyeri Sayısı 
Ortalama 

ÇalıĢan Sayısı 

Bilgi ve iletiĢim 18 2 9 

Finans ve sigorta faaliyetleri 48 5 10 

Diğer hizmet faaliyetleri 107 11 10 

Su temini; kanalizasyon 12 1 12 

ĠnĢaat 1465 97 15 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 371 24 15 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 16 1 16 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 712 43 17 

Toptan ve perakende ticaret 3777 199 19 

UlaĢtırma ve depolama 725 38 19 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 191 10 19 

Eğitim 545 21 26 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 344 13 26 

Ġmalat 5304 98 54 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 311 5 62 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 818 12 68 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çalıĢanların % 79,8‟ ini erkekler oluĢturmaktadır. Kadın çalıĢanların 

oranı sadece % 20,2„ dir. Bu durum Ġlde kadın istihdamının çok düĢük olduğunu göstermektedir.  Kadınların 

çoğunlukta çalıĢabileceği birçok sektörde dahi erkek çalıĢan oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründe çalıĢanların % 97,2‟si, inĢaat sektörü ile mesleki, bilimsel ve 

teknik faaliyetler sektörlerindeki çalıĢanların % 87,4‟ü, imalat sektöründe çalıĢanların % 81,7‟si, elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme sektöründeki çalıĢanların % 81,3‟ü erkektir. 

Kadın çalıĢanların çoğunlukta olduğu tek sektör % 65,4‟lük oranla insan sağlığı ve sosyal hizmet 

faaliyetleri sektörüdür. Eğitim sektöründe kadın çalıĢanların oranı % 44,6, finans ve sigorta faaliyetleri 

sektöründe kadın çalıĢanların oranı % 33,3 iken konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründeki kadın 

çalıĢanların oranı % 31,2‟dir. 

Tablo 11: ÇalıĢanların Cinsiyete göre Sektörel Dağılım Oranları 

Sektörler Erkek Kadın Toplam 
Erkek ÇalıĢan 

Oranı 

Kadın ÇalıĢan 

Oranı 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 795 23 818 97,2% 2,8% 

Ġmalat 4332 972 5304 81,7% 18,3% 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 13 3 16 81,3% 18,8% 

Su temini; kanalizasyon 12 0 12 100,0% 0,0% 

ĠnĢaat 1280 185 1465 87,4% 12,6% 

Toptan ve perakende ticaret 2839 938 3777 75,2% 24,8% 

UlaĢtırma ve depolama 664 61 725 91,6% 8,4% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 490 222 712 68,8% 31,2% 

Bilgi ve iletiĢim 14 4 18 77,8% 22,2% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 32 16 48 66,7% 33,3% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 324 47 371 87,4% 12,6% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 249 95 344 72,4% 27,6% 

Eğitim 302 243 545 55,4% 44,6% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 66 125 191 34,6% 65,4% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 288 23 311 92,6% 7,4% 

Diğer hizmet faaliyetleri 82 25 107 76,6% 23,4% 

Genel Toplam 11783 2981 14764 79,8% 20,2% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Ġlde Meslek gruplarında çalıĢanların cinsiyet oranlarına bakıldığında tüm meslek gruplarında 

erkeklerin oranının yüksek olduğu görülmektedir. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri meslek grubunda 

çalıĢanların tamamı erkektir. Teknisyenler, teknikerler meslek grubunda çalıĢanların % 93,2‟si, yöneticiler 

meslek grubunda çalıĢanların % 88,2‟si erkektir. Yine burada dikkati çeken ildeki iĢyerlerinde yöneticilerin % 

93‟ünün erkek olduğu görülmektedir. Kadın yönetici oranı çok düĢüktür. Nitelik gerektirmeyen meslekler 

grubunda çalıĢanların % 83,6‟sı erkektir. 

Büro hizmetleri meslek grubunda çalıĢanların % 39,2‟si kadındır. Kadın çalıĢan oranlarının yüksek 

olduğunu söyleyebileceğimiz profesyonel meslek grubunda kadın çalıĢan oranı % 38,7, hizmet ve satıĢ 

elemanları meslek grubunda kadın çalıĢan oranı % 27,7‟dir. 
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Tablo 12: ÇalıĢanların Meslek Gruplarına göre ve Cinsiyete göre Dağılım Oranları 

Meslek Grupları Erkek Kadın Toplam 

Erkek 

ÇalıĢan 

Oranı 

Kadın 

ÇalıĢan 

Oranı 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 418 270 687 60,8% 39,2% 

Hizmet ve SatıĢ Elemanları 1529 584 2113 72,3% 27,7% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 2734 537 3271 83,6% 16,4% 

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları 83 0 83 100,0% 0,0% 

Profesyonel Meslek Mensupları 591 374 965 61,3% 38,7% 

Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 3070 690 3760 81,6% 18,4% 

Teknisyenler, Teknikerler  571 42 613 93,2% 6,8% 

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 2577 457 3035 84,9% 15,1% 

Yöneticiler 209 28 237 88,2% 11,8% 

Genel Toplam 11783 2981 14764 79,8% 20,2% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde erkeklerin en çok çalıĢtığı meslekler sırasıyla beden iĢçisi (genel), 

mermer iĢçisi, Ģoför-yük taĢıma, beden iĢçisi (inĢaat), madenci (genel), Ģoför (yolcu taĢıma), beden iĢçisi 

(temizlik), garson (servis elemanı), diğer metal levha iĢçisi ve mobilya imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) 

meslekleridir. 

Kadınların en çok çalıĢtığı meslekler sırasıyla konfeksiyon ĠĢçisi, makineci (dikiĢ), düğme imal iĢçisi, 

satıĢ danıĢmanı, beden iĢçisi (temizlik), temizlik görevlisi, aĢçı, diğer imalat ve ilgili iĢçiler (elle), ön 

muhasebeci ve kalite kontrolcü-tekstil meslekleridir. 

Tablo 13: Cinsiyete göre En Çok ÇalıĢılan Meslekler 

Genel Erkek Kadın 

Beden ĠĢçisi (Genel) Beden ĠĢçisi (Genel) Konfeksiyon ĠĢçisi 

Mermer ĠĢçisi Mermer ĠĢçisi Makineci (DikiĢ) 

Konfeksiyon ĠĢçisi ġoför-Yük TaĢıma Düğme Ġmal ĠĢçisi 

ġoför-Yük TaĢıma Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) SatıĢ DanıĢmanı 

Beden ĠĢçisi (Temizlik) Madenci (Genel) Beden ĠĢçisi (Temizlik) 

Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) ġoför (Yolcu TaĢıma) Temizlik Görevlisi 

Madenci (Genel) Beden ĠĢçisi (Temizlik) AĢçı 

ġoför (Yolcu TaĢıma) Garson (Servis Elemanı) Diğer Ġmalat Ve Ġlgili ĠĢçiler (Elle) 

Garson (Servis Elemanı) Diğer Metal Levha ĠĢçileri Ön Muhasebeci 

SatıĢ DanıĢmanı 
Mobilya Ġmalatçısı/Mobilyacı 

(AhĢap) 
Kalite Kontrolcü-Tekstil 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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AÇIK Ġġ VERĠLERĠ 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerine göre ilde açık iĢ oranı 3,3 „tür. 2013 yılında yapılan araĢtırmada 4,4 olan 

açık iĢ oranı 2013 yılı araĢtırmasına göre % 1 azalmıĢtır.  

 

Bilgi ve iletiĢim sektöründe açık iĢ oranı % 10, madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründe açık iĢ oranı 

% 4,7‟dir. Ġmalat sektörü ile toptan ve perakende ticaret sektöründe açık iĢ oranı % 4,1 iken konaklama ve 

yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe açık iĢ oranı % 3‟ tür. 

 

2014 yılı açık iĢ oranının 2013 yılına göre bilgi ve iletiĢim sektörü hariç tüm sektörlerde azaldığı 

görülmektedir. Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründe 2013 yılında 6,2 olan açık iĢ oranı 2014 yılında 

4,7‟ye gerilemiĢ imalat sektöründe 6,3 olan açık iĢ oranı 4,1‟e gerilemiĢtir. 

 

Açık iĢlerin dağılımına bakıldığında açık iĢlerin % 44,9‟unun imalat sektöründe olduğu 

görülmektedir. Açık iĢlerin % 32,5‟ini toptan ve perakende ticaret sektörü ve % 8‟ini madencilik ve taĢ 

ocakçılığı sektörü oluĢturmaktadır.  

 

Tablo 14: Sektörlere Göre Açık ĠĢ Oranı 

Sektörler 

Toplam 

Açık ĠĢ 

Sayısı 

Açık ĠĢ 

Dağılımı 

Açık ĠĢ 

Oranı 

2013 

Açık ĠĢ 

Oranı 

2014 

Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı 40 8,0% 6,2% 4,7% 

Ġmalat 225 44,9% 6,3% 4,1% 

Elektrik, Gaz, Buhar ve Ġklimlendirme Üretimi ve Dağ.  0 0,0% 7,8% 0,0% 

ĠnĢaat 16 3,2% 2,3% 1,1% 

Toptan ve Perakende Ticaret 163 32,5% 4,3% 4,1% 

UlaĢtırma ve Depolama 7 1,4% 1,5% 1,0% 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 22 4,4% 5,2% 3,0% 

Bilgi ve ĠletiĢim 2 0,4% 0,0% 10,0% 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 8 1,5% 1,1% 2,0% 

Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 3 0,6% 2,5% 0,9% 

Eğitim 8 1,6% 1,7% 1,4% 

Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 0 0,0% 1,7% 0,0% 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 7 1,4% 3,3% 6,1% 

Genel Toplam 501 100,0% 4,4% 3,3% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Cinsiyete göre açık iĢ oranına bakıldığında araĢtırma yapılan iĢyerlerinde erkek açık iĢ oranı % 1,8 

kadın açık iĢ oranı % 3,5‟tir. Kadın istihdamının çok az olduğu ilimizde kadınlara ihtiyacın olduğu 

görülmektedir. Kadınlara yönelik fazla açık iĢin bulunması kadın istihdamı açısından sevindirici bir durumdur. 
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Grafik 9: Cinsiyete Göre Açık ĠĢ Oranı 

 
Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

Açık iĢi olan iĢyerlerinden bilgi ve iletiĢim sektöründeki iĢyerlerinin yarısının açık iĢi olduğu tespit 

edilmiĢtir. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki iĢyerlerinden % 26,6„sı, imalat sektöründeki iĢyerlerinden 

% 26,5‟i, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründeki iĢyerlerinden % 22,7‟si açık iĢi olduğunu 

belirtmiĢtir. ĠnĢaat sektöründeki iĢyerlerinden % 10‟u açık iĢi olduğunu belirtirken madencilik ve taĢ ocakçılığı 

sektöründeki iĢyerlerinden % 16,7‟si açık iĢi olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Tablo 15: Açık ĠĢi Olan ĠĢyerlerinin Sektörel Oranı 

Sektörler ĠĢyeri Sayısı 
Açık ĠĢ Veren 

ĠĢyeri Sayısı 

Açık ĠĢ Verme 

Oranı 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 13 1 7,7% 

UlaĢtırma ve depolama 38 3 8,1% 

ĠnĢaat 97 10 10,4% 

Eğitim 21 3 14,3% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 12 2 16,7% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 43 8 18,6% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 24 5 22,7% 

Ġmalat 98 26 26,5% 

Toptan ve perakende ticaret 199 53 26,6% 

Diğer hizmet faaliyetleri 11 4 36,4% 

Bilgi ve iletiĢim 2 1 50,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Ġlde sektörlere ve iĢyerlerinin yaĢına göre açık iĢ verme oranlarına bakıldığında 0-4 yaĢ aralığında 

imalat sektöründe açık iĢ verme oranı % 36,4‟tür. Bu sektörü mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (% 30), 

toptan ve perakende ticaret (% 21,7), idari ve destek hizmet faaliyetleri (% 16,7) takip etmektedir. 

 

5-9 yaĢ aralığında madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründe açık iĢ verme oranı % 33,3‟tür. Bu sektörü 

toptan ve perakende ticaret (% 28), mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile imalat (% 20) sektörleri takip 

etmektedir.  

 

Tablo 16: Sektörlere Ve ĠĢyerlerinin YaĢına Göre Açık ĠĢ Verme Oranı 

Sektörler 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25+ 
Genel 

Toplam 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

UlaĢtırma ve depolama 0,0% 16,7% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

ĠnĢaat 3,0% 14,8% 9,1% 9,1% 25,0% 0,0% 10,4% 

Eğitim 0,0% 12,5% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 14,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 18,2% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 22,2% 18,6% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 30,0% 20,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 

Ġmalat 36,4% 20,0% 20,0% 26,7% 0,0% 26,3% 26,5% 

Toptan ve perakende ticaret 21,7% 28,0% 31,4% 31,3% 17,6% 26,3% 26,6% 

Diğer hizmet faaliyetleri 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 36,4% 

Bilgi ve iletiĢim 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢyerlerinin % 71,7‟sinin ĠġKUR aracılığıyla açık iĢlerini aradıkları 

tespit edilmiĢtir. Akraba-EĢ Dost aracılığıyla iĢçilerini arayanların oranı % 50,3, gazeteye ilan verenler % 

15,8, internet ve sosyal medyayı kullananların oranı % 6,8„ dir. 

ĠĢ arama kanallarında ĠġKUR‟u en çok kullanan sektörler; idari ve destek hizmet faaliyetleri, imalat, 

konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, madencilik ve taĢ ocakçılığı ve inĢaat sektörleridir. Ayrıca 

araĢtırma sonuçları incelendiğinde iĢverenlerin iĢçilerini birden fazla yöntemle aradıkları görülmektedir.  

Akraba- eĢ dost yardımıyla iĢçilerini temin etmeye çalıĢan sektörlerden ulaĢtırma ve depolama, idari 

ve destek hizmet faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleriyle toptan ve perakende ticaret sektörleri 

ön plana çıkmaktadır.  

Sadece imalat sektöründe iĢverenlerin iĢçi aramada internet ve sosyal medyayı kullanmaları dikkat 

çekmektedir. Bu sektörde iĢverenlerin % 15,1‟i internet ve sosyal medya aracılığıyla iĢçilerini 

aramaktadırlar. 
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Tablo 17: Sektörlere Göre ĠĢ Arama Kanallarının Dağılımı 

Sektörler 
ĠġKUR 

Aracılığı 

Gazete- 

Ġlan  

Akraba-

EĢ Dost 

Ġnternet-

Sosyal 

Medya 

Özel 

Ġstihdam 

Büroları 

Bilgi ve iletiĢim 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

UlaĢtırma ve depolama 14,3% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 28,6% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 

Toptan ve perakende ticaret 44,8% 30,1% 76,7% 0,0% 0,0% 

Diğer hizmet faaliyetleri 57,1% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 

Eğitim 62,5% 0,0% 25,0% 0,0% 12,5% 

ĠnĢaat 68,8% 18,8% 37,5% 0,0% 0,0% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 81,8% 9,1% 40,9% 0,0% 0,0% 

Ġmalat 94,2% 8,9% 35,6% 15,1% 0,0% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Genel Toplam 71,7% 15,8% 50,3% 6,8% 0,2% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

                    AraĢtırma yapılan iĢyerlerinden alınan açık iĢler incelendiğinde çalıĢacak iĢçilerin % 43,6‟sının 

erkek, % 35‟inin kadın olması istenmiĢtir. Açık iĢlerin % 21,4‟ünde cinsiyet ayrımı yapılmamıĢtır. 

 

                    Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründeki açık iĢlerin tamamını erkekler oluĢtururken imalat 

sektöründeki açık iĢlerden % 35,6‟sı erkek, % 24,9‟u kadındır. 

 

 

 

Tablo 18: Açık ĠĢlerin Sektörlere Ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Sektörler Kadın  Erkek  Farketmez  Toplam Kadın Erkek Farketmez 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 0 40 0 40 0,0% 100,0% 0,0% 

Ġmalat 56 80 89 225 24,9% 35,6% 39,6% 

ĠnĢaat 3 8 5 16 18,8% 50,0% 31,3% 

Toptan ve perakende ticaret 44 68 51 163 27,0% 41,7% 31,3% 

UlaĢtırma ve depolama 0 5 2 7 0,0% 71,4% 28,6% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti 1 5 16 22 4,5% 22,7% 72,7% 

Bilgi ve iletiĢim 0 0 2 2 0,0% 0,0% 100,0% 

Mesleki, bilimsel ve teknik  1 3 3 8 14,3% 42,9% 42,9% 

Ġdari ve destek hizmet  0 0 3 3 0,0% 0,0% 100,0% 

Eğitim 2 2 4 8 25,0% 25,0% 50,0% 

Diğer hizmet faaliyetleri 0 7 0 7 0,0% 100,0% 0,0% 

Genel Toplam 107 218 175 501 21,4% 43,6% 35,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Meslek gruplarına göre açık iĢlerin oranı incelendiğinde en fazla açık iĢ oranının sanatkârlar ve ilgili 

iĢler meslek grubunda olmuĢtur. AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde bu meslek grubunda açı iĢ oranı % 6,3‟ tür. 

Hizmet ve satıĢ elemanı ile büro hizmetinde çalıĢanlar meslek gruplarında açık iĢ oranı % 3,1 iken tesis ve 

makine operatörleri ve montajcılar meslek grubunda açık iĢ oranı % 2,9‟ dur. Nitelik gerektirmeyen meslekler 

meslek grubunda açık iĢ oranı sadece % 1,2‟ dir. 

 

Meslek gruplarına göre açık iĢlerin dağılımına bakıldığında açık iĢlerin yarısını sanatkârlar ve ilgili 

iĢlerde çalıĢanlar meslek grubu bunun oluĢturduğu görülmektedir. Açık iĢlerin % 18,2‟ si tesis ve makine 

operatörleri ve montajcılar meslek grubunda, % 13,6‟ sı hizmet ve satıĢ elemanları meslek grubundadır. 

Profesyonel meslek mensupları meslek grubunun açık iĢ dağılımında payı % 1,8‟ dir.  

 

Tablo 19: Meslek Gruplarına Göre Açık ĠĢ Oranı 

Meslek Grupları 

Toplam 

Açık ĠĢ 

Sayısı 

Toplam 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Açık ĠĢ 

Dağılımı 

Açık ĠĢ 

Oranı 

Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 253 3760 50,5% 6,3% 

Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar 91 3035 18,2% 2,9% 

Hizmet ve SatıĢ Elemanları 68 2113 13,6% 3,1% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 40 3271 8,0% 1,2% 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 22 687 4,5% 3,1% 

Teknisyenler, Teknikerler  17 613 3,5% 2,7% 

Profesyonel Meslek Mensupları 9 965 1,8% 0,9% 

Genel Toplam 501 14764 100,0% 3,3% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Açık iĢlerin meslek gruplarında cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde büro hizmetinde çalıĢacak 

iĢçilerin % 37,1‟inin erkek % 20,7‟sinin kadın olması istenmiĢtir. Bu meslek grubunda açık iĢlerin cinsiyetinde 

% 35,9 farketmez cevabı verilmiĢtir. Sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar meslek grubunda iĢverenler açık 

iĢlerinin % 59,7‟sini erkeklerden karĢılamak isterken nitelik gerektirmeyen mesleklerde bu dağılım % 37,5‟ 

dir. 

Tablo 20: Açık ĠĢlerin Meslek Grubuna Ve Cinsiyete Göre Dağılımı    

Meslek Grupları Kadın  Erkek  Farketmez  
Genel 

Toplam 
Kadın Erkek Farketmez 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan 

Elemanlar 
6 8 8 22 27,0% 37,1% 35,9% 

Hizmet ve SatıĢ Elemanları 14 8 46 68 20,7% 11,7% 67,6% 

Nitelik Gerektirmeyen 

Meslekler 
5 15 20 40 12,5% 37,5% 50,0% 

Profesyonel Meslek 

Mensupları 
1 1 7 9 11,1% 11,1% 77,9% 

Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde 

ÇalıĢanlar 
55 151 47 253 21,7% 59,7% 18,6% 

Teknisyenler, Teknikerler 1 4 12 17 5,8% 23,1% 71,1% 

Tesis ve Makine Operatörleri 

ve Montajcılar 
25 31 35 91 27,4% 34,2% 38,4% 

Genel Toplam 107 218 175 501 21,4% 43,6% 35,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Mesleklere göre açık iĢlerin dağılımına bakıldığında en fazla açık iĢin konfeksiyon iĢçisi mesleğinde 

olduğu görülmektedir. Bu mesleği mermer iĢçisi, ütücü, garson (servis elemanı), makineci (dikiĢ), mobilya 

imalatçısı/mobilyacı (ahĢap), sac metal kalıpçısı, beden iĢçisi (genel), satıĢ danıĢmanı ve mobilya montaj iĢçisi 

meslekleri takip etmektedir. Konfeksiyon iĢçisi mesleği açık iĢlerin % 15‟ini oluĢtururken, mermer iĢçisi 

mesleği % 13,4‟lük kısmı oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde konfeksiyon iĢçisi, ütücü ve makineci (dikiĢ) mesleklerinde toplam % 

27‟lik açık iĢin olduğu görülmektedir. Bu durum ilde tekstil sektöründe önemli bir iĢçi ihtiyacının olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 21: Mesleklere Göre Açık ĠĢ Dağılımı 

Meslekler Toplam Açık ĠĢ Sayısı Açık ĠĢ Dağılımı 

Konfeksiyon ĠĢçisi 75 15,0% 

Mermer ĠĢçisi 67 13,4% 

Ütücü 35 7,0% 

Garson (Servis Elemanı) 33 6,6% 

Makineci (DikiĢ) 25 5,0% 

Mobilya Ġmalatçısı/Mobilyacı (AhĢap) 22 4,4% 

Sac Metal Kalıpçısı 20 4,0% 

Beden ĠĢçisi (Genel) 13 2,6% 

SatıĢ DanıĢmanı 12 2,4% 

Mobilya Montaj ĠĢçisi 11 2,2% 

Diğer 188 37,5% 

Genel Toplam 501 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

AĢağıdaki tablo incelendiğinde iĢverenlerin alacağı iĢçilerde iĢin niteliğine uygun özellikte eleman 

aradıkları görülmektedir. AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde konfeksiyon iĢçisi mesleğinde aranan iĢçilerde en 

fazla yeterli mesleki, teknik bilgi ve tecrübeye sahip olma (% 40) ve fazla mesaiye kalabilme ( % 33,) 

özellikleri istenmektedir. Mermer iĢçisi mesleğinde aranan iĢçilerin tamamında fiziki ve bedensel yeterlilik, 

fazla mesaiye kalabilme ve yeterli mesleki, teknik bilgi ve tecrübe istenmektedir. ĠĢverenlerin çoğunluğu 

mobilya montaj iççisi mesleğinde birden fazla becerinin olmasını istemiĢlerdir. 
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Tablo 22: Mesleklerin Becerilere Göre Dağılımı 

Meslekler 
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Konfeksiyon 

ĠĢçisi 
0,0% 33,3% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

Mermer 

ĠĢçisi 
0,0% 44,8% 100,0% 14,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,7% 100,0% 

Ütücü 

0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Garson 

(Servis 

Elemanı) 3,0% 3,0% 18,2% 6,1% 15,2% 24,2% 3,0% 6,1% 9,1% 6,1% 30,3% 3,0% 60,6% 100,0% 

Makineci 

(DikiĢ) 
0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mobilya 

Ġmalatçısı 
0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 9,1% 9,1% 54,5% 0,0% 54,5% 100,0% 

Sac Metal 

Kalıpçısı 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Beden ĠĢçisi 

(Genel) 
0,0% 76,8% 100,0% 0,0% 76,8% 76,8% 0,0% 0,0% 0,0% 76,8% 76,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

SatıĢ 

DanıĢmanı 
25,0% 25,0% 66,7% 25,0% 50,0% 25,0% 25,0% 41,7% 25,0% 8,3% 66,7% 8,3% 33,3% 100,0% 

Mobilya 

Montaj 

ĠĢçisi 0,0% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 45,5% 45,5% 0,0% 90,9% 45,5% 90,9% 0,0% 100,0% 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

ĠĢverenlerin iĢçi arama kanalları incelendiğinde en çok aranan on meslekte ĠġKUR‟ u etkin bir Ģekilde 

kullandıkları görülmektedir. Ayrıca konfeksiyon iĢçisi ve satıĢ danıĢmanı mesleklerinde iĢverenlerin 

çoğunluğu gazeteye ilan vermektedir. Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde iĢverenlerin, birçok iĢ 

arama kanalını kullandıkları görülmektedir. 
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Tablo 23: Mesleklere Göre ĠĢ Arama Kanallarının Dağılımı 

Meslekler 
ĠġKUR 

Aracılığı 

Gazete- 

Ġlan  

Akraba-

EĢ Dost 

Ġnternet-

Sosyal 

Medya 

Özel 

Ġstihdam 

Büroları 

Konfeksiyon ĠĢçisi 60,0% 66,7% 40,0% 0,0% 0,0% 

Mermer ĠĢçisi 74,6% 0,0% 25,4% 0,0% 0,0% 

Ütücü 100,0% 0,0% 57,1% 0,0% 0,0% 

Garson (Servis Elemanı) 78,8% 6,1% 45,5% 0,0% 0,0% 

Makineci (DikiĢ) 100,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

Mobilya Ġmalatçısı/Mobilyacı (AhĢap) 54,5% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Sac Metal Kalıpçısı 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Beden ĠĢçisi (Genel) 76,8% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

SatıĢ DanıĢmanı 75,0% 50,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

Mobilya Montaj ĠĢçisi 100,0% 0,0% 90,9% 0,0% 0,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014  

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde açık iĢlerde eğitim durumuna bakıldığında iĢverenlerin yarıdan fazlası 

eğitim durumunun farketmeyeceğini belirtmiĢlerdir. Bu durum açık iĢlerin % 57,1‟inde geçerlidir. Açık 

iĢlerini genel lise mezunlarından temin etmek isteyenler % 13,6, meslek lisesi mezunlarından temin etmek 

isteyenler % 13,4, lise altı öğrenim seviyesinden temin etmek isteyenler % 6,8, meslek yüksekokulu 

mezunlarından temin etmek isteyenler % 5,2 ve lisans mezunlarından temin etmek isteyenler % 2,4‟tür. 

Çıraklık eğimi alanları açık iĢlerinde çalıĢtırmak isteyenler % 1,4‟tür. 

  

Burada dikkat çeken durum eğitim durumuna farketmez cevabı verenlerin % 57,1 olmasıdır. ĠĢverenler 

eğitim durumuna çok önem vermemektedir. ĠĢverenler iĢçilerin eğitim durumlarından çok onların iĢteki baĢarı 

ve becerilerini değerlendirmektedir.  

 

Grafik 10: Eğitim Durumuna Göre Açık ĠĢ Dağılımı 

57,1%

13,6%

13,4%

6,8%
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Genel lise

Meslek lisesi

Lise altı

Meslek yüksekokulu

Lisans

Çıraklık Eğitimi

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çıraklık eğitimi alan iĢçi arayan iĢverenlerin tamamı ĠġKUR‟u 

kullandıklarını belirtmektedirler. Lise altı öğrenim seviyesinde iĢçi arayanların % 88,2‟si, meslek yüksekokulu 

öğrenim seviyesinde iĢçi arayanların % 80,2‟si, genel lise mezunu iĢçi arayanların % 76,5‟i ĠġKUR 

aracılığıyla iĢçi aradıklarını belirtmektedirler. 

 

Tablo 24: Açık ĠĢlerin Eğitim Durumunun Arama Kanallarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu 
ĠġKUR 

Aracılığı 
Gazete - Ġlan  

Akraba-EĢ 

Dost 

Ġnternet-

Sosyal Medya 

Özel 

Ġstihdam 

Büroları 

Çıraklık Eğitimi 100,0% 0,0% 71,4% 0,0% 0,0% 

Lise altı 88,2% 61,8% 0,0% 8,8% 0,0% 

Genel lise 76,5% 30,9% 64,6% 0,0% 0,0% 

Meslek lisesi 49,3% 49,3% 62,7% 29,9% 0,0% 

Meslek yüksekokulu 80,2% 3,8% 35,3% 38,0% 0,0% 

Lisans 24,8% 0,0% 67,3% 8,2% 8,2% 

Farketmez 74,4% 1,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Genel Toplam 71,7% 15,8% 50,3% 6,8% 0,2% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢverenlerin % 44,2‟si açık iĢlerde iĢçilerin yeterli mesleki bilgi ve 

tecrübeye sahip olmalarını istemektedir. ĠĢverenlerin % 42,4‟ü iĢçilerde fiziki ve bedensel yeterlilik % 23‟ü 

takım çalıĢması özellikleri istemiĢtir. ĠĢçilerin fazla mesaiye kalmalarını isteyenler % 22,4„tür. 

 

ĠĢçilerde iletiĢim ve ifade yeteneğinin olmasını isteyenler % 14, satıĢ ve pazarlama becerisi isteyenler 

% 4,4‟tür. Açık iĢlerine alacağı iĢçilerde iĢçileri yabancı dil bilmesini isteyenler % 1,4‟tür. 

 

Bu verilerde de görüldüğü gibi iĢverenler iĢçilerde en fazla mesleki ve teknik bilgi, tecrübe, fiziki ve 

bedensel yeterlilik aramaktadır. Bu kriterlerden sonra takım çalıĢması, fazla mesaiye kalabilme ve iĢ ahlakına 

sahip olma iĢverenler için en çok aranan özellikler arasındadır. 

 

Grafik 11: Açık ĠĢlerin Becerilere Göre Dağılımı 
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18,7%
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Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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 Açık iĢlerde becerilerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması 

istenilen iĢçilerin % 60,1‟i fiziki ve bedensel yeterliliği istenen iĢçilerin % 58,7‟si erkektir. Ġstenilen becerilere 

bakıldığında kadınlardan % 26,1‟inin fazla mesaiye kalabilmesi istenilmiĢtir. Bu durum ildeki kadın 

istihdamının düĢük olmasının bir nedeni olarak düĢünülebilir. 

 

Grafik 12: Beceriler Ve Cinsiyete Göre Açık ĠĢ Dağılımı 
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 Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde meslek yüksekokulu ve lisans mezunu iĢçi arayan iĢverenler istihdam 

edecekleri elemanların çoğu beceriye birlikte sahip olmalarını istemiĢlerdir. ĠĢverenler hemen her beceride 

eğitim durumundaki iĢçilerden fazla mesaiye kalmalarını istemiĢlerdir. Yine iĢverenlerin çoğunluğu tüm 

eğitim durulmasında elemanlarının iĢ ahlakına ve yeterli mesleki-teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmalarını 

istemiĢlerdir. 
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Tablo 25: Eğitim Durumunun Becerilere Göre Dağılımı  

Beceriler 
Çıraklık 

eğitimi 

Lise 

altı 

Genel 

lise 

Meslek 

lisesi 

Meslek 

yüksekokulu 
Lisans Farketmez 

Genel 

toplam 

Bilgisayar kullanımı 0,0% 0,0% 26,5% 3,0% 42,9% 42,6% 0,7% 7,7% 

Fazla Mesaiye 

Kalabilme 
71,4% 8,8% 17,7% 0,0% 22,9% 16,6% 29,3% 22,4% 

Fiziki ve Bedensel 

Yeterlilik 
0,0% 85,3% 47,0% 3,0% 19,1% 50,8% 48,2% 42,4% 

Hesap Yapabilme 

(Analitik Beceri) 
0,0% 2,9% 10,3% 4,5% 38,4% 24,8% 15,0% 13,4% 

ĠletiĢim ve Ġfade 

Yeteneği 
0,0% 2,9% 35,3% 0,0% 34,6% 33,0% 11,2% 14,0% 

ĠĢ Ahlakına Sahip 

Olma 
0,0% 8,8% 22,1% 0,0% 30,8% 42,3% 21,7% 18,7% 

Proje Tabanlı 

ÇalıĢma 
0,0% 0,0% 10,3% 0,0% 23,9% 8,2% 4,9% 5,7% 

SatıĢ ve Pazarlama 

Becerisi 
0,0% 0,0% 22,1% 0,0% 11,4% 8,2% 1,0% 4,4% 

Seyahat Edebilme 

Esnekliği 
0,0% 0,0% 17,6% 0,0% 19,0% 26,0% 6,6% 7,8% 

Sorun Çözme ve 

Bağımsız Karar 

Verme Becerileri 

0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 23,2% 16,4% 8,7% 7,6% 

Takım ÇalıĢması 0,0% 11,8% 35,3% 14,9% 38,4% 42,6% 21,7% 23,0% 

Yabancı Dil 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 7,6% 16,4% 0,0% 1,4% 

Yeterli 

Mesleki/Teknik Bilgi 

ve Tecrübe 

100,0% 0,0% 29,5% 76,1% 84,1% 49,3% 40,2% 44,2% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde ihracat yapan firmaların % 61,8‟i açık iĢlerinde iĢçilerin yeterli mesleki 

ve teknik bilgiye tecrübeye sahip olmalarını istemiĢlerdir. Ġhracat yapan firmalar açık iĢlerinde çalıĢtıracağı 

iĢçilerde % 42,7 fiziki ve bedensel yeterlilik, % 18,1 fazla mesaiye kalabilme, % 16,6 hesap yapabilme, % 11 

takım çalıĢması becerilerini aramaktadır.   

 

Burada dikkat çeken husus ihracat yapan firmaların çoğunluğunun iĢçilerin yeterli mesleki, teknik 

bilgi ve tecrübeye sahip olmalarını istemeleridir. Açık iĢlerin genelinde bu dağılım % 44,2 iken ihracat yapan 

firmalarda % 61,8‟dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tablo 26: Ġhracat Yapan Firmalarda Açık ĠĢlerin Becerilere Göre Dağılımı 

Beceriler 

Ġhracat 

Yapan 

Firmaların 

Açık ĠĢ Sayısı 

Ġhracat 

Yapan 

Firmaların 

Beceri 

Dağılımı 

Açık ĠĢ 

Sayısı 

Beceri 

Dağılımı 

Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe 123 61,8% 221 44,2% 

Fiziki ve Bedensel Yeterlilik 85 42,7% 212 42,4% 

Fazla Mesaiye Kalabilme 36 18,1% 112 22,4% 

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) 33 16,6% 67 13,4% 

Takım ÇalıĢması 22 11,0% 115 23,0% 

ĠĢ Ahlakına Sahip Olma 8 4,0% 93 18,7% 

Bilgisayar kullanımı 3 1,5% 39 7,7% 

ĠletiĢim ve Ġfade Yeteneği 3 1,5% 70 14,0% 

Proje Tabanlı ÇalıĢma 3 1,5% 28 5,7% 

Seyahat Edebilme Esnekliği 3 1,5% 39 7,8% 

Sorun Çözme ve Bağımsız Karar Verme 

Becerileri 3 1,5% 38 7,6% 

Yabancı Dil 3 1,5% 7 1,4% 

SatıĢ ve Pazarlama Becerisi 1 0,5% 22 4,4% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

2013 yılında iĢçi aramada ĠġKUR‟u kullanan iĢverenler % 60,6 iken 2014 yılında % 71,7‟ye 

yükselmiĢtir. Bu durum ĠġKUR‟un etkinliğinin arttığını göstermektedir. ĠĢçi arama kanallarında ĠġKUR‟un 

rolü artarken diğer iĢçi arama kanallarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. ĠĢçi ararken gazete-ilan vb. 

yöntemini kullanan iĢverenler 2013 yılında % 11,7 iken 2014 yılında % 15,8, akraba-eĢ dost yöntemini 

kullananlar 2013 yılında % 65 iken 2014 yılında % 50,3 olmuĢtur. Akraba, eĢ ve dostlarının yardımıyla iĢçi 

ihtiyaçlarını karĢılamaya çalıĢan iĢverenler belirgin oranda azalmıĢtır. Bu duruma iĢverenlerin iĢçilerini yeterli 

bilgi, beceri ve tecrübeye sahip iĢçilerden karĢılamak istemelerinin neden olduğu söylenebilir. 

 

Grafik 13: Açık ĠĢ Arama Kanallarının Yıllara Göre Dağılımı 
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Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Ġhracat yapan firmaların açık iĢlerini karĢılama yöntemleri incelendiğinde akraba-eĢ dost yardımıyla 

açık iĢlerini karĢılama dağılımlarının az olduğu dikkati çekmektedir. Tüm iĢyerlerinde açık iĢleri karĢılama 

yönteminde akraba-eĢ dost kanalını kullananlar % 50,3 iken ihracat yapan firmalarda % 37,2‟dir. Ġhracat yapan 

firmaların kurumsal yapıya sahip olması buna neden olarak gösterilebilir. 

Tablo 27: Açık ĠĢlerin Arama Kanalına Göre Dağılımı 

Arama Kanalları 
Ġhracat Yapan Firmaların Açık 

ĠĢ Dağılımı 
 Açık ĠĢ Dağılımı 

ĠġKUR aracılığıyla 71,3% 71,7% 

Gazete-Ġlan vb 15,6% 15,8% 

Akraba-EĢ Dost 37,2% 50,3% 

Ġnternet-Sosyal Medya 17,1% 6,8% 

Özel Ġstihdam Büroları 0% 0,2% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢyeri büyüklüğüne göre iĢçi arama kanallarının dağılımına 

bakıldığında 1-9 arasında iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin % 40‟ı, 10-49 arasında iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin % 

64,9‟u, 50-249 arasında iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin % 78,6‟sı 250 ve üzeri iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin % 60,7‟si 

ĠġKUR aracılığıyla açık iĢlerini karĢılamaya çalıĢtıkları görülmektedir. Gazeteye ilan verenlerin çoğunluğunu 

% 50‟lik dağılımla 250 ve üzerinde iĢçi çalıĢtıran iĢverenler oluĢturmaktadır. Ġlde her sayıda çalıĢanı olan 

iĢverenlerin etkin bir Ģekilde ĠġKUR‟ u ve akraba-eĢ dost kanalını kullandıkları görülmektedir. 

Tablo 28: ĠĢyeri Büyüklüğüne Göre Arama Kanalının Dağılımı 

Arama Kanalları 
1-9 10-49 50-249 250+ Genel Toplam 

ĠġKUR aracılığıyla 40,0% 64,9% 78,6% 50,0% 60,7% 

Gazete-Ġlan vb 3,8% 13,5% 7,1% 50,0% 11,2% 

Akraba-EĢ Dost 73,3% 58,1% 28,6% 50,0% 57,9% 

Ġnternet-Sosyal Medya 0,0% 0,0% 14,3% 50,0% 2,6% 

Özel Ġstihdam Büroları 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde teĢvik alan iĢyerlerinin % 67‟si ĠġKUR aracılığıyla açık iĢlerini 

karĢılamaktadır. Bu iĢverenlerin % 51‟ i akraba-eĢ dost aracılığıyla iĢçilerini karĢılamaya çalıĢırken, % 13,2‟si 

gazete-ilan vb yöntemlerini kullanmaktadır.  
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Tablo 29: TeĢvikten Yararlanan ĠĢyerlerinin Arama Kanalına Göre Dağılımı 

ARAMA KANALLARI Evet Hayır Genel Toplam 

ĠġKUR aracılığıyla 67,0% 56,5% 60,7% 

Gazete-Ġlan vb 13,2% 9,9% 11,2% 

Akraba-EĢ Dost 51,0% 63,5% 57,9% 

Ġnternet-Sosyal Medya 5,7% 0,0% 2,6% 

Özel Ġstihdam Büroları 1,9% 0,0% 0,9% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Ġlde araĢtırma yapılan iĢyerlerinde ĠġKUR hizmetlerinden yararlanan iĢyerleri 359 açık iĢinden 

344‟ünü ĠġKUR aracılığıyla temin etmeye çalıĢmaktadır. Bu oran % 83,7‟dir. ĠġKUR hizmetlerinden 

yararlanan iĢverenler açık iĢlerinin 175‟ini akraba eĢ dost yardımıyla karĢılamaya çalıĢmakta ve 43 tanesini 

gazete-ilan vb. yöntemlerle karĢılaya çalıĢmaktadır. 

 

Tablo 30: ĠġKUR Hizmetlerinden Yararlanma Durumuna Göre Arama Kanallarının Dağılımı 

Arama Kanalları Evet  Hayır  
Genel 

Toplam  
Evet Hayır 

Genel 

Toplam 

ĠġKUR aracılığıyla 344 15 359 83,7% 16,9% 71,7% 

Gazete-Ġlan vb 43 36 79 10,5% 40,1% 15,8% 

Akraba-EĢ Dost 175 77 252 42,6% 85,4% 50,3% 

Ġnternet-Sosyal Medya 34 0 34 8,3% 0,0% 6,8% 

Özel Ġstihdam Büroları 0 1 1 0,0% 1,1% 0,2% 

Genel Toplam 411 90 501 100,0% 100% 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014  

Ġlde ĠġKUR aracılığıyla karĢılanmaya çalıĢılan açık iĢler toplam açık iĢlerin % 84‟ünü 

oluĢturmaktadır. Bu dağılıma bakılarak ĠġKUR‟un ildeki mevcut iĢlere hakim olduğu söylenebilir. Açık iĢlerin 

% 42,5‟i akraba-dost dost aracılığıyla, % 10,6‟sı gazete-ilan vb. yöntemlerle, % 8,4‟ü internet- sosyal medya 

aracılığıyla karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. 

 

Tablo 31: ĠġKUR Hizmetlerinden Yararlanan ve Açık ĠĢ Talebi Veren ĠĢyerlerinin Arama Kanallarına 

Göre Açık ĠĢ Dağılımı 

Arama Kanalları  Toplam Açık Ġs Sayısı Açık iĢ Dağılımı 

ĠġKUR aracılığıyla 342 84,0% 

Gazete-Ġlan vb 43 10,6% 

Akraba-EĢ Dost 173 42,5% 

Ġnternet-Sosyal Medya 34 8,4% 

Genel Toplam 407 100% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde 1-9 arasında iĢçi çalıĢan iĢyerlerinin açık iĢ oranı % 6,6, 10-49 arası iĢçi 

çalıĢan iĢyerlerinin açık iĢ oranı % 3,4, 50-249 arası iĢçi çalıĢan iĢyerlerinin açık iĢ oranı % 3, 250 ve üzerinde 

iĢçi çalıĢan iĢyerlerinin açık iĢ oranı % 2,1‟dir.  

 

Bu iĢyerlerinin açık iĢ verme oranlarına bakıldığında 250 ve üzeri iĢçi çalıĢan iĢyerlerinde % 40, 50-

249 iĢçi çalıĢan iĢyerlerinde % 27,9, 10-49 iĢçi çalıĢan iĢyerlerinde % 20,3 ve 1-9 arası iĢçi çalıĢan iĢyerlerinde 

% 16,5„tir. 

 

Tablo 32: ĠĢyeri Büyüklüğüne Göre Açık ĠĢ Oranı 

ĠĢyeri 

Büyüklüğü 

Toplam 

Açık ĠĢ 

Sayısı 

Toplam 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Açık ĠĢ 

Oranı 

Açık ĠĢ 

Veren ĠĢyeri 

Sayısı 

ĠĢyeri Sayısı 

Açık ĠĢ 

Verme 

Oranı 

1-9 61 863 6,6% 26 160 16,5% 

10-49 247 6998 3,4% 74 365 20,3% 

50-249 153 5014 3,0% 14 50 27,9% 

250 + 40 1888 2,1% 2 5 40,0% 

Genel Toplam 501 14764 3,3% 117 580 20,1% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinin yaĢına göre açı iĢ oranları incelendiğinde en fazla açık iĢ oranının % 5,2 

ile 0-4 yaĢ arası iĢyerlerinde olduğu görülmektedir. 5-9 arası yaĢta olan iĢyerlerinde açık iĢ oranı % 3, 10-14 

arası yaĢta olan iĢyerlerinde açık iĢ oranı % 3,3‟tür. Açık iĢ oranı en az olan iĢyerleri % 0,6„lık oranla 20-24 

yaĢ arasında olan iĢyerleridir. 

 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde açık iĢ verme oranlarına bakıldığında en fazla oran % 26 ile 10-14 yaĢ 

arasında olan iĢyerleridir. Bu iĢyerlerini % 22,1 ile 15-19 yaĢ arasındaki iĢyerleri, % 20 ile 5-9 yaĢ arasındaki 

iĢyerleri takip etmektedir. 

 

Tablo 33: ĠĢyerinin YaĢına Göre Açık ĠĢ Oranı Ve Açık ĠĢ Verme Oranı 

ĠĢyerinin YaĢı 

Toplam 

Açık ĠĢ 

Sayısı 

Toplam 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Açık ĠĢ 

Oranı 

Açık ĠĢ 

Veren ĠĢyeri 

Sayısı 

ĠĢyeri Sayısı 

Açık ĠĢ 

Verme 

Oranı 

0-4 220 4042 5,2% 31 171 18,3% 

5-9 107 3461 3,0% 29 146 20,0% 

10-14 76 2229 3,3% 20 77 26,0% 

15-19 48 1704 2,7% 16 73 22,1% 

20-24 9 1395 0,6% 8 51 15,7% 

25+ 40 1932 2,0% 12 62 19,3% 

Genel Toplam 501 14764 3,3% 117 580 20,1% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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TEMĠNĠNDE GÜÇLÜK ÇEKĠLEN MESLEKLER 

             Temininde güçlük çekilen meslekler iĢverenlerin açık iĢlerini istedikleri meslek ve/veya becerilere 

sahip çalıĢanlarla dolduramamaları veya zorluk çekerek doldurmaları durumunu ifade eder. Talep araĢtırması 

kapsamında iĢverenlere 2014 yılı içerisinde bu durumda oldukları meslekler sorulmuĢtur. AraĢtırmada cevap 

veren iĢyerleri içinde en yüksek oranda eleman temininde güçlük çeken sektör Türkiye sonucunda olduğu gibi 

imalattır. Yalnız ilde imalat sektörü eleman bulmada Türkiye‟den daha az zorluk çekmektedir. Ġmalat 

sektöründeki iĢyerlerinin % 35,7‟si eleman temininde güçlük çektiklerini ifade etmiĢlerdir. Türkiye‟de bu oran 

% 39,4‟tür. 

 

             Ġlde ve Türkiye‟de ilk üç sektörde temininde güçlük çekilen iĢyerlerinin dağılımı paraleldir. Ġkinci 

sırada olan toptan ve perakende ticaret sektörünün dağılımı ilde % 32,9 Türkiye‟de % 17,3‟dür. Üçüncü 

sıradaki inĢaat sektörünün dağılımı ise ilde % 8,7 Türkiye‟de % 12,1‟dir. 

 

Tablo 34: TGÇM Eleman Sayısının Sektörel Dağılım Oranları 

Ġl-Türkiye KarĢılaĢtırması Amasya Türkiye 

Sektör Eleman Sayısı  Oran  Eleman Sayısı Oran 

Ġmalat 240 35,7% 111.361 39,4% 

Toptan ve perakende ticaret 221 32,9% 48.979 17,3% 

ĠnĢaat 59 8,7% 34.347 12,1% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 52 7,7% 3.295 1,2% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 37 5,5% 21.918 7,8% 

UlaĢtırma ve depolama 32 4,7% 9.957 3,5% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 10 1,5% 8.630 3,1% 

Diğer hizmet faaliyetleri 5 0,7% 5.408 1,9% 

Eğitim 4 0,6% 4.027 1,4% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 4 0,6% 7.960 2,8% 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi 3 0,4% 377 0,1% 

Bilgi ve iletiĢim 3 0,4% 3.631 1,3% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 3 0,4% 18.839 6,7% 

Genel Toplam 672 100,0% 282.704 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 2013 yılı ile 2014 yılı karĢılaĢtırıldığında ilk üç sektörde temininde güçlük çekilen iĢyerlerinin 

dağılımının paralel olduğu gözlenmiĢtir. Ġlk sırada yer alan imalat sektöründeki iĢyerlerinin 2014 yılında % 

35,7‟si eleman temininde güçlük çektiklerini ifade etmiĢlerdir. 2013 yılında bu oran % 40,1‟dir. Ġmalat 

sektöründe bir önceki yıla oranla temininde güçlük çekilen mesleklerdeki eleman sayısı azalmıĢtır. Ġkinci 

sırada olan toptan ve perakende ticaret sektörünün dağılımı 2014 yılında % 32,9 2013 yılında ise % 27,9‟dur. 

Toptan ve perakende ticaret sektöründe 2014 yılına bakıldığında temininde güçlük çekilen mesleklerdeki 

eleman sayısında 2013 yılına göre artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Üçüncü sıradaki inĢaat sektörünün dağılımı ise 

2014 yılında % 8,7 2013 yılında % 9,2‟dir. 
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Tablo 35: TGÇM Eleman Sayısının Yıllara Göre Sektörel Dağılım Oranları 

 

2013 2014 

Sektör Eleman Sayısı  Oran  Eleman Sayısı Oran 

Ġmalat 337 40,1% 240 35,7% 

Toptan ve perakende ticaret 235 27,9% 221 32,9% 

ĠnĢaat 77 9,2% 59 8,7% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 52 6,2% 52 7,7% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 49 5,8% 37 5,5% 

UlaĢtırma ve depolama 15 1,8% 32 4,7% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 8 1,0% 10 1,5% 

Diğer hizmet faaliyetleri 9 1,1% 5 0,7% 

Eğitim 26 3,1% 4 0,6% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 12 1,4% 4 0,6% 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi 0 0,0% 3 0,4% 

Bilgi ve iletiĢim 0 0,0% 3 0,4% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 14 1,7% 3 0,4% 

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 4 0,5% 0 0,0% 

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 3 0,4% 0 0,0% 

Genel Toplam 841 100,0% 672 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Ġlde en fazla temininde güçlük çekilen mesleklerin meslek grubuna göre dağılımına bakıldığında; 

temininde güçlük çekilen kiĢilerin % 53,1‟inin sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar meslek grubunda olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla hizmet ve satıĢ elemanları (% 15,5),  tesis ve makine operatörleri ve 

montajcılar (% 15,4) ve profesyonel meslek grupları (% 4,5) meslek grubundadır. Nitelik gerektirmeyen 

mesleklerin oranı sadece % 4,3‟tür. Mevcut istihdamın % 22‟si nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda iken 

ilin iĢgücü piyasasının ihtiyaçları daha fazla nitelik gerektiren mesleklerdedir.  

Ayrıca nitelik gerektirmeyen mesleklerde eleman ihtiyacı duyulduğunda kolaylıkla iĢgücü 

piyasasından temin edilebilmektedir. Bu meslek grubunda temininde güçlük çekilen eleman sayısına 

bakıldığında diğer meslek gruplarına göre açık iĢ oranının daha fazla olduğu gözükmektedir. Ġlk üç meslek 

grubuna göre temininde güçlük çekilen mesleklerdeki eleman sayısındaki oranların söz konusu meslek 

gruplarındaki açık iĢ oranlarıyla paralel olduğu gözlenmektedir. 

 

Tablo 36: TGÇM Eleman Sayısının Açık ĠĢ ve Meslek Gruplarına Göre Dağılım Oranları 

TGÇM Eleman Açık ĠĢ Meslek Gruplarına Dağılımı 

Meslek Grupları 

TGÇM 

Eleman 

Sayısı 

TGÇM 

Eleman  
Açık ĠĢ 

Eleman 

Sayısı 

Açık ĠĢ 

% % 

Sanatkârlar Ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 357 53,1% 253 50,5% 

Hizmet Ve SatıĢ Elemanları 104 15,5% 68 13,6% 

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar 104 15,4% 91 18,2% 

Profesyonel Meslek Mensupları 30 4,5% 9 1,8% 

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı 29 4,4% 17 3,5% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 29 4,3% 40 8,0% 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 18 2,7% 22 4,5% 

Yöneticiler 1 0,1% 0 0,0% 

Genel Toplam 672 100% 501 100% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Sektörlere göre temininde güçlük çekilen mesleklerdeki iĢyerlerine bakıldığında iĢgücü piyasası 

araĢtırmasında en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe iĢyeri olduğu anlaĢılmaktadır bu sektördeki 

iĢyerlerinin % 33,2‟si eleman teminde güçlük yaĢadığını belirtmiĢtir. Ġmalat sektöründeki 98 iĢyerinden 42 

tanesi, inĢaat sektöründeki 97 iĢyerinden ise 19 tanesi eleman teminin de güçlük yaĢadığını belirtmiĢtir. 

Eleman temininde güçlük yaĢayan iĢyerlerini oransal olarak incelediğimizde ise 1 tane iĢyeri olan su temini; 

kanalizasyon ve atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri sektörü % 100 ile ilk sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 37: Sektörlere Göre TGÇM ĠĢveren Sayısı Oranları 

Sektörler ĠĢveren Sayısı TGÇM ĠĢveren Sayısı Oran 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi  1 1 100,0% 

Bilgi ve iletiĢim 2 1 50,0% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 43 19 44,2% 

Ġmalat 98 42 42,9% 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 12 4 33,3% 

Toptan ve perakende ticaret 199 66 33,2% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 24 7 27,3% 

Diğer hizmet faaliyetleri 11 3 27,3% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 10 2 20,0% 

ĠnĢaat 97 19 19,8% 

UlaĢtırma ve depolama 38 6 16,2% 

Eğitim 21 3 14,3% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 13 1 7,7% 

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

Finans ve sigorta faaliyetleri 5 0 0,0% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 5 0 0,0% 

Genel Toplam 580 174 30,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

Ġlde en fazla temininde güçlük çekilen mesleklerin meslek grubuna göre dağılımına bakıldığında; 

temininde güçlük çekilen kiĢilerin % 53,1‟inin sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar meslek grubunda olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla hizmet ve satıĢ elemanları (% 15,5), tesis ve makine operatörleri ve 

montajcılar (% 15,4) ve profesyonel meslek grupları (% 4,5) meslek grubundadır. Nitelik gerektirmeyen 

mesleklerin oranı sadece % 4,3‟tür. ÇalıĢanların % 22‟si nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda iken ilin 

iĢgücü piyasasının ihtiyaçları daha fazla nitelik gerektiren mesleklerdedir. Ayrıca nitelik gerektirmeyen 

mesleklerde eleman ihtiyacı duyulduğunda kolaylıkla iĢgücü piyasasından temin edilebilmektedir.  
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Tablo 38: Temininde Güçlük Çekilen Eleman Sayısının Meslek Gruplarına Göre Dağılım Oranları 

Meslek Grupları 
TGÇM Eleman 

Sayısı 
Oran 

Sanatkârlar Ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 357 53,1% 

Hizmet Ve SatıĢ Elemanları 104 15,5% 

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar 104 15,4% 

Profesyonel Meslek Mensupları 30 4,5% 

Teknisyenler, Teknikerler  29 4,4% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 29 4,3% 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 18 2,7% 

Yöneticiler 1 0,1% 

Genel Toplam 672 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Temininde güçlük çekilen mesleklerin meslek grubuna göre toplam çalıĢanlar içindeki oranı 

incelendiğinde sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar % 9,5 ile ilk sırada yer alırken bu meslek grubunu 

sırasıyla hizmet ve satıĢ elemanları (% 4,9), teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek 

mensupları (% 4,8) takip etmektedir. Bu oran nitelik gerektirmeyen mesleklerde ise % 0,9‟dur. Bu oranlara 

bakıldığında kalifiye eleman bulmakta iĢverenlerin sıkıntı yaĢadığını söyleyebiliriz.  

Tablo 39: Meslek Gruplarına Göre TGÇM Eleman Sayısının Toplam ÇalıĢan Sayısına Oranları  

Meslek Grupları 
Toplam 

ÇalıĢan Sayısı 

TGÇM 

Eleman Sayısı 
Oran 

Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 3760 357 9,5% 

Hizmet ve SatıĢ Elemanları 2113 104 4,9% 

Teknisyenler, Teknikerler  613 29 4,8% 

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 3035 104 3,4% 

Profesyonel Meslek Mensupları 965 30 3,1% 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 687 18 2,7% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 3271 29 0,9% 

Yöneticiler 237 1 0,4% 

Genel Toplam 14764 672 4,6% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

2013 yılında temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sıradaki meslek konfeksiyon 

iĢçisidir. Toplam temininde güçlük çekilen mesleklerin % 19,1‟ini konfeksiyon iĢçileri oluĢturmaktadır. Bu 

mesleği % 4,2 ile mermer iĢçisi, onu da % 3,6 ile diğer madenciler ve taĢ ocakçıları takip etmektedir. 

Temininde zorluk çekilen meslekler sıralamasında ilk on meslekte yer alan diğer meslekler; beden iĢçisi 

(genel), garson (servis elemanı), plastik mamuller imal iĢçisi, makineci (dikiĢ), satıĢ danıĢmanı, mobilya 

imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) ve kasap‟ tır. 
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2014 yılında temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırayı konfeksiyon iĢçisi ve mermer 

iĢçisi paylaĢmaktadır. Toplam temininde güçlük çekilen mesleklerin % 14,1‟ini konfeksiyon iĢçisi ve mermer 

iĢçisi oluĢturmaktadır. Bu mesleği % 5,7 ile garson, onu da % 3,3 ile mobilya imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) 

takip etmektedir. 2013 ve 2014 yılında temininde güçlük çekilen ilk on mesleğin birçoğunun aynı meslek 

olduğu sadece sıralamadaki yerlerinin değiĢtiği gözlenmektedir. Örneğin konfeksiyon iĢçisi 2013 yılında % 

19,1 ile ilk sırada iken 2014 yılında temininde güçlük çekilme oranında düĢüĢ gerçekleĢerek % 14,1 oranına 

gerilemiĢtir. Mermer iĢçisi mesleğinde ise konfeksiyon iĢçisinin tersi durum gerçekleĢerek temininde güçlük 

çekilme oranında ciddi bir artıĢ olmuĢtur. 

Tablo 40: Mesleklere Göre Temininde Güçlük Çekme Dağılımının Geçen Yıl Ġle KarĢılaĢtırılması   

2013 2014 

Meslekler  Oran  Meslekler Oran 

Konfeksiyon ĠĢçisi 19,1% Mermer ĠĢçisi 14,1% 

Mermer ĠĢçisi 4,2% Konfeksiyon ĠĢçisi 14,1% 

Diğer Madenciler Ve TaĢ Ocakçılar 3,6% Garson (Servis Elemanı) 5,7% 

Beden ĠĢçisi (Genel) 3,5% Mobilya Ġmalatçısı/Mobilyacı (AhĢap) 3,3% 

Garson (Servis Elemanı) 3,5% Ambalajcı (Makine Ġle) 3,1% 

Plastik Mamuller Ġmal ĠĢçisi 2,4% Makineci (DikiĢ) 3,0% 

Makineci (DikiĢ) 2,3% SatıĢ DanıĢmanı 2,7% 

SatıĢ DanıĢmanı 2,2% Ütücü 2,4% 

Mobilya Ġmalatçısı/Mobilyacı (AhĢap) 2,0% Pazarlamacı 2,1% 

Kasap 2,0% Muhasebeci 1,9% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

ĠPTA 2014 çalıĢması kapsamında iĢverenlere temininde güçlük çekilen meslekleri karĢılama durumu 

sorulmuĢ;  evet, hayır ve kısmen cevaplarını vermeleri istenmiĢtir. Temininde güçlük çektiği meslek olduğunu 

söyleyen 174 iĢyerinin 71‟i evet (karĢıladım), 58„i hayır (karĢılamadım) , 45‟i ise kısmen cevabını vermiĢtir. 

Temininde güçlük çekilen mesleği karĢıladım (evet) cevabını veren iĢyerleri hizmet ve satıĢ elemanları 

meslek grubunda 24 iĢyeri ile ilk sıradadır. Bunu 17 iĢyeri ile sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar meslek 

grubu takip etmiĢtir. Yöneticiler meslek grubu ise 1 iĢyeri ile evet diyen iĢyerleri arasında en az iĢyerine 

sahiptir. KarĢılanma oranlarına bakıldığında ise yöneticiler meslek grubu % 100 ile ilk sırada yer almaktadır. 

Temininde güçlük çekilen mesleklerin meslek grubu bazında karĢılanma durumuna bakıldığında % 40,6 

oranında il genelinde karĢılandığı görülmektedir. 

Tablo 41: Meslek Gruplarında TGÇM ĠĢverenlerin KarĢılama Oranları  

Meslek Grupları 
TGCM ĠĢyeri Sayısı 

Evet Genel Toplam KarĢılama Oranı 

Yöneticiler 1 1 100,0% 

Hizmet Ve SatıĢ Elemanları 24 41 59,2% 

Teknisyenler, Teknikerler 7 14 52,6% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 6 12 47,0% 

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar 7 18 40,5% 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 3 9 37,1% 

Sanatkârlar Ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 17 60 28,6% 

Profesyonel Meslek Mensupları 4 19 23,8% 

Genel Toplam 71 174 40,6% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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ĠPTA 2014 kapsamında ziyaret edilen iĢyerlerine temininde güçlük çektikleri mesleklerin güçlük 

çekilme nedenleri sorulmuĢ, temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek için verilen cevaplar analiz edilmiĢtir. 

Bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması, gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması 

ve yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması ilk 10 mesleğin içinde iĢverenlerce en fazla neden olarak 

belirtilen seçeneklerdir. 

 

Ambalajcı (makine ile) mesleğinde gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması 

iĢverenlerce temininde güçlük çekilme sebebi olarak öncelik teĢkil ettiği için bu meslek de oran %100 

çıkmıĢtır. 

Ambalajcı (makine ile), muhasebeci, mobilya imalatçısı, garson  (servis elemanı), satıĢ danıĢmanı, 

mermer iĢçisi, pazarlamacı, makineci (dikiĢ) mesleklerinde gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman 

bulunamaması nedeni iĢverenlerce % 50 ve üstü oranında tercih edilmiĢtir. ĠġKUR, Halk Eğitim Merkezi ve 

Mesleki Eğitim Merkezlerinin düzenleyeceği kurs programların bu mesleklerde olması gelecekte bu 

mesleklerdeki nitelikli eleman sıkıntısını ortadan kaldırabilir. 

Konfeksiyon iĢçisi, ütücü, pazarlamacı ve makineci (dikiĢ) mesleklerinde bu meslekte iĢe baĢvuru 

yapılmaması nedeni iĢverenlerce en fazla tercih edilen seçenek olmuĢtur. Bu sonuçtan ise tekstil firmalarının iĢ 

arayanlar tarafından çok tercih edilmediği çıkarabilir. Aynı Ģekilde pazarlamacı mesleği de iĢ arayanlar 

tarafından çok tercih edilmemiĢtir. 

Tablo 42: TGÇM Nedenlerinin Meslek Ġçindeki Dağılım Oranları  
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Genel 

Toplam 

Mermer ĠĢçisi 47,4% 63,2% 42,1% 21,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Konfeksiyon ĠĢçisi 68,4% 31,6% 21,1% 0,0% 21,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Garson (Servis Elemanı) 23,7% 68,4% 52,6% 10,5% 0,0% 7,9% 7,9% 2,6% 100,0% 

Mobilya Ġmalatçısı 9,1% 86,4% 63,6% 0,0% 9,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ambalajcı (Makine Ġle) 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Makineci (DikiĢ) 50,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

SatıĢ DanıĢmanı 44,5% 66,7% 38,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,6% 100,0% 

Ütücü 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Pazarlamacı 57,1% 50,0% 50,0% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 100,0% 

Muhasebeci 7,7% 92,3% 53,9% 7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında temininde güçlük çekilen eleman sayısı 391 kiĢi 

olup toplamda % 58,2‟lik bir paya sahip olan gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması, 

ikinci sırayı 272 kiĢi ile % 40,5 orana sahip bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması, üçüncü sırada ise 253 kiĢi 

ile % 37,6‟lık bir paya sahip olan yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması seçenekleri belirtilmiĢtir. 

ĠĢverenler temininde güçlük çektikleri mesleklerin nedenlerini sıralarken çalıĢma süresinin uzunluğu, 

iĢyerine ulaĢım zorluğu, vardiyalı çalıĢma olması, önerilen ücretin az bulunması cevapları oransal olarak fazla 

tercih edilmemiĢtir. ĠĢverenlerin iĢyeri ve çalıĢma koĢulları yerine çalıĢmak isteyen kiĢilerde gördüğü 

eksiklikleri cevap olarak vermesi dikkat çekicidir. 

Tablo 43: TGÇM ĠĢyerlerinde Temininde Güçlük Çekilme Nedeni Dağılımı Oranları 

TGÇ Nedenleri 
TGÇM Eleman 

Sayısı 
Oran 

Bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması 272 40,5% 

Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması 391 58,2% 

Yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması 253 37,6% 

ÇalıĢma ortam ve koĢullarının beğenilmemesi 73 10,9% 

Önerilen ücretin az bulunması 31 4,6% 

Vardiyalı çalıĢma olması 10 1,5% 

ĠĢyerine ulaĢım zorluğu 10 1,5% 

ÇalıĢma sürelerinin uzunluğu 7 1,0% 

Genel Toplam 672 100,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Temininde güçlük çekilme nedenlerinin dağılımında Türkiye ile Amasya ili karĢılaĢtırıldığında her 

ikisinde de gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması seçeneği ilk sırada yer almıĢtır. Bu 

oran Türkiye genelinde % 58,2 iken ilde % 71,1‟dir. Yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması 

seçeneği ilde ikinci sırada yer alırken Türkiye genelinde ikinci sırayı bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması 

seçeneği almıĢtır. Burada dikkat çeken husus ise önerilen ücretin az bulunması seçeneği Türkiye genelinde % 

21,7‟lik orana sahipken ilde bu oran % 4,6‟dır. 

Tablo 44: TGÇM ĠĢyerlerinde Temininde Güçlük Çekilme Nedeni Dağılımı Oranları Türkiye 

KarĢılaĢtırması  

TGÇ Nedenleri Türkiye Amasya 

Bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması 43,6% 40,5% 

Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması 71,2% 58,2% 

Yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması 59,5% 37,6% 

ÇalıĢma ortam ve koĢullarının beğenilmemesi 19,9% 10,9% 

Önerilen ücretin az bulunması 21,7% 4,6% 

Vardiyalı çalıĢma olması 9,7% 1,5% 

ĠĢyerine ulaĢım zorluğu 7,1% 1,5% 

ÇalıĢma sürelerinin uzunluğu 6,0% 1,0% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Ġlde temininde güçlük çekilen mesleklerin temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında 

iĢverenlerin büyük çoğunluğu gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulamadıklarını (% 58,2) 

belirtmiĢlerdir. Ġkinci sırada bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması (% 40,5), üçüncü sırada yeterli iĢ 

tecrübesine sahip eleman bulunamaması (% 37,6) Ģeklinde tercih belirtmiĢlerdir. Türkiye için bu sıralama; 

gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması (% 71,2), yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman 

bulunamaması (% 59,5) ve bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması (% 43,6) Ģeklindedir. 

Grafik 14: TGÇM ĠĢyerlerinde Temininde Güçlük Çekilme Nedeni Dağılımı Oranları Türkiye 

KarĢılaĢtırması  

Bu meslekte işe başvuru yapılmaması

Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip 
eleman bulunamaması

Yeterli iş tecrübesine sahip eleman 
bulunamaması

Çalışma ortam ve koşullarının 
beğenilmemesi

Önerilen ücretin az bulunması

Vardiyalı çalışma olması

İşyerine ulaşım zorluğu

Çalışma sürelerinin uzunluğu

43,6%

71,2%

59,5%

19,9%

21,7%

9,7%

7,1%

6,0%

40,5%

58,2%

37,6%

10,9%

4,6%

1,5%

1,5%

1,0%

Amasya

Türkiye

 Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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GELECEK DÖNEM ĠSTĠHDAM EĞĠLĠMLERĠ 

 

Ġlde oransal bazda bakıldığında en fazla net istihdam artıĢı  % 108,3 ile su temini; kanalizasyon, atık 

yönetimi sektöründe gerçekleĢmiĢ olup, sayısal bazda en fazla net istihdam artıĢı ise 532 kiĢilik net istihdam 

artıĢı ile imalat sektöründe gerçeklemiĢtir. Sayısal artıĢ bakımından 260 kiĢilik net istihdam artıĢı ile % 6,9 net 

istihdam artıĢı gerçekleĢtiren toptan ve perakende ticaret sektörünü 130 kiĢilik net istihdam artıĢı ile % 8,9 

artıĢ sağlayan inĢaat sektörü takip etmektedir. 

Eğitim sektörüne baktığımızda net istihdam değiĢimi 6 kiĢi azalarak % -1,1 Ģeklide gerçekleĢmiĢ olup, 

finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe herhangi bir net istihdam artıĢı veya azalıĢı söz konusu olmayıp % 0 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġlde genel net istihdam artıĢı 1081 kiĢi artıĢla % 7,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 45: Sektörler Ġtibariyle Net Ġstihdam DeğiĢimi ve Net Ġstihdam DeğiĢim Oranları 

Sektörler 
Toplam ÇalıĢan 

Sayısı 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢimi 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢim 

Oranı 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 818 45 5,5% 

Ġmalat 5304 532 10,0% 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 16 2 12,5% 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi 12 13 108,3% 

ĠnĢaat 1465 130 8,9% 

Toptan ve perakende ticaret 3777 260 6,9% 

UlaĢtırma ve depolama 725 28 3,8% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 712 34 4,8% 

Bilgi ve iletiĢim 18 2 11,1% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 48 0 0,0% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 371 11 2,9% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 344 16 4,7% 

Eğitim 545 -6 -1,1% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 191 5 2,6% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 311 3 1,0% 

Diğer hizmet faaliyetleri 107 6 5,6% 

Genel Toplam 14764 1081 7,3% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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Ġlde toplam çalıĢan sayısı 14764 kiĢi olarak görülmekte olup istihdam edilen 1081 kiĢi sonucunda net 

istihdam değiĢim oranı % 7,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. En fazla istihdam edilen meslek grubu sanatkârlar ve 

ilgili iĢlerde çalıĢanlar olup 525 kiĢilik istihdamla % 14 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci sırayı % 7,9 oranla 

nitelikli tarım, ormancılık, tesis, makine operatörleri ve montajcılar meslek grupları paylaĢmıĢtır. Üçüncü 

sırayı ise % 5,7‟lik istihdam artıĢıyla teknisyenler, teknikerler meslek grubu almıĢtır. Bu dönemde en düĢük 

istihdam değiĢim oranına sahip meslek grupları; % 2,4 net istihdam değiĢim oranı ile profesyonel meslek 

grupları, % 0,9 net istihdam değiĢim oranı ile büro hizmetlerinde çalıĢan elemanlar ve % 0 net istihdam 

değiĢim oranına sahip yöneticiler meslek grubu olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 46: Meslek Grupları Ġtibariyle Net Ġstihdam DeğiĢim Oranları 

Meslek Grupları 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢimi 

Toplam 

ÇalıĢan Sayısı 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢim 

Oranı 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar 6 687 0,9% 

Hizmet ve SatıĢ Elemanları 118 2113 5,6% 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 129 3271 3,9% 

Nitelikli Tarım, Ormancılık 7 83 7,9% 

Profesyonel Meslek Mensupları 23 965 2,4% 

Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 525 3760 14,0% 

Teknisyenler, Teknikerler 35 613 5,7% 

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 239 3035 7,9% 

Yöneticiler 0 237 0,0% 

Genel Toplam 1081 14764 7,3% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Net istihdam artıĢı beklenen meslekler; konfeksiyon iĢçisi, mermer iĢçisi,  diğer imalat ve ilgili iĢçiler 

(elle), beden iĢçisi (genel), makineci (dikiĢ), beden iĢçisi (inĢaat), ütücü, garson (servis elemanı), mobilya 

imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) ve reyon görevlisi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Ġstihdam artıĢında ilk iki sırayı alan 

konfeksiyon iĢçisi ve mermer iĢçisi mesleğinde beklenen istihdam artıĢına Amasya‟da son dönemde açılan 

Tekstil ve Mermer fabrikalarının etkisi büyüktür. 

Net istihdam azalıĢı beklenen meslekler ise sırasıyla; Ģoför (yolcu taĢıma), diğer elektrik teknisyenleri, 

elektronik haberleĢme teknisyeni, sevkiyat görevlisi, beden iĢçisi (taĢıma, yükleme-boĢaltma), çoban/sürü 

yönetimi elemanı (büyükbaĢ hayvan), paketleme iĢçisi (gıda), trafik ve çevre bilgisi öğreticisi (sürücü kursu), 

fayans, seramik ve karo döĢemecisi ve türkçe öğretmeni Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 
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Tablo 47: Net Ġstihdam ArtıĢı ve AzalıĢı Beklenen Ġlk 10 Meslek 

Net istihdam ArtıĢı Beklenen Meslekler Net Ġstihdam AzalıĢı Beklenen Meslekler 

Konfeksiyon ĠĢçisi ġoför (Yolcu TaĢıma) 

Mermer ĠĢçisi Diğer Elektrik Teknisyenleri 

Diğer Ġmalat ve Ġlgili ĠĢçiler (Elle) Elektronik HaberleĢme Teknisyeni 

Beden ĠĢçisi (Genel) Sevkiyat Görevlisi 

Makineci (DikiĢ) Beden ĠĢçisi (TaĢıma, Yükleme-BoĢaltma) 

Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (BüyükbaĢ Hayvan) 

Ütücü Paketleme ĠĢçisi (Gıda) 

Garson (Servis Elemanı) Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu) 

Mobilya Ġmalatçısı/Mobilyacı (AhĢap) Fayans, Seramik ve Karo DöĢemecisi 

Reyon Görevlisi Türkçe Öğretmeni 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

 

Ġlde 30 Haziran 2014 tarihine kadar net istihdam artıĢı beklenen meslekler; konfeksiyon iĢçisi, beden 

iĢçisi (inĢaat), diğer madenciler ve taĢ ocakçılar, mermer iĢçisi, beden iĢçisi (genel) ilk beĢ sırayı almıĢtır. 30 

Haziran 2015 tarihine kadar beklenen net istihdam artıĢında ise ilk beĢ sıra; konfeksiyon iĢçisi, mermer iĢçisi 

ve diğer imalat ve ilgili iĢçiler (elle), beden iĢçisi (genel), makineci (dikiĢ) Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

 

30 Haziran 2014 tarihine kadar net istihdam azalıĢı beklenen mesleklerde ilk beĢ sıra; sıhhi tesisatçı, 

inĢaat bekçisi ve büro iĢçisi, satıĢ temsilcisi/plasiyer, hamurkâr olarak görülmektedir. 30 Haziran 2015 tarihine 

kadar beklenen net istihdam azalıĢı ise; Ģoför (yolcu taĢıma), diğer elektrik teknisyenleri ve elektronik 

haberleĢme teknisyeni, sevkiyat görevlisi, beden iĢçisi (taĢıma, yükleme-boĢaltma)  olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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Tablo 48: 2013 ve 2014 I. Dönem AraĢtırma Sonuçlarının Net Ġstihdam ArtıĢı ve AzalıĢı Özelinde 

KarĢılaĢtırılması 

Net Ġstihdam ArtıĢı Beklenen Meslekler Net Ġstihdam AzalıĢı Beklenen Meslekler 

30.06.2014 30.06.2015   30.06.2014   30.06.2015 

Konfeksiyon ĠĢçisi Konfeksiyon ĠĢçisi Sıhhi Tesisatçı ġoför (Yolcu TaĢıma) 

Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) Mermer ĠĢçisi ĠnĢaat Bekçisi 
Diğer Elektrik 

Teknisyenleri 

Diğer Madenciler Ve TaĢ 

Ocakçılar 

Diğer Ġmalat ve Ġlgili 

ĠĢçiler (Elle) 
Büro ĠĢçisi 

Elektronik HaberleĢme 

Teknisyeni 

Mermer ĠĢçisi Beden ĠĢçisi (Genel) SatıĢ Temsilcisi / Plasiyer Sevkiyat Görevlisi 

Beden ĠĢçisi (Genel) Makineci (DikiĢ) Hamurkâr 
Beden ĠĢçisi (TaĢıma, 

Yükleme-BoĢaltma) 

Beden ĠĢçisi (Temizlik) Beden ĠĢçisi (ĠnĢaat) Sevkiyat Görevlisi 

Çoban/Sürü Yönetim 

Elemanı (BüyükbaĢ 

Hayvan) 

Servis ġoförü (Okul) Ütücü Mobilya Paketleme ĠĢçisi Paketleme ĠĢçisi (Gıda) 

Garson (Servis Elemanı) Garson (Servis Elemanı) Banka GiĢe Yetkilisi 

Trafik ve Çevre Bilgisi 

Öğreticisi (Sürücü 

Kursu) 

Elektrik Teknisyeni 

Mobilya 

Ġmalatçısı/Mobilyacı 

(AhĢap) 

Fayans, Seramik Ve Karo 

DöĢemecisi 

Fayans, Seramik ve Karo 

DöĢemecisi 

ĠnĢaat Ustası Reyon Görevlisi 
Endüstriyel Boru 

Montajcısı 
Türkçe Öğretmeni 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Ġlde mevsimlik personel çalıĢtıran iĢyerlerinin oranlarına bakıldığında net istihdam değiĢim oranı % 

60,7 ve net istihdam değiĢim payı % 56,3 ile en fazla istihdam artıĢının inĢaat sektöründe gerçekleĢtiği 

görülmektedir. ĠnĢaat sektörünü, net istihdam değiĢim oranında % 16,5 ve net istihdam değiĢim payında % 

20,8 ile toptan ve perakende ticaret sektörü takip etmektedir. 

Tabloda toplam iĢyerlerine bakıldığında net değiĢim payı itibariyle imalat sektörünün % 49,2, toptan 

ve perakende ticaret sektörünün ise % 24,1 paya sahip olduğu görülmektedir. Net istihdam değiĢim payı 

bakımından ise su temini; kanalizasyon, atık yönetimi sektörü % 108,3 artıĢla dikkat çekmiĢtir. Buna 

Amasya‟da son dönemde yapılan altyapı yenileme çalıĢmaları sebep olarak gösterilebilir. 

Genel itibariyle bakıldığında mevsimlik personel çalıĢtıran iĢyerlerinin net istihdam değiĢim oranı % 

5,3, toplam iĢyerlerinin net istihdam değiĢim oranı ise % 7,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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Tablo 49: Toplam ĠĢyerleri ve Mevsimlik Personel ÇalıĢtıran ĠĢyerlerindeki Net Ġstihdam DeğiĢim 

Oranları ve Sektörler Ġçerisindeki Net Ġstihdam DeğiĢim Payı  

Sektörler 

Mevsimlik Personel ÇalıĢtıran 

ĠĢyerlerinin  
Toplam ĠĢyerlerinin  

NĠDO 
Sektörler Ġtibariyle 

Net DeğiĢim Payı 
NĠDO 

Sektörler Ġtibariyle 

Net DeğiĢim Payı 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 0,0% 0,0% 5,5% 4,2% 

Ġmalat 1,4% 13,1% 10,0% 49,2% 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme -----  -----  12,5% 0,2% 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi  -----      -----  108,3% 1,2% 

ĠnĢaat 60,7% 56,3% 8,9% 12,1% 

Toptan ve perakende ticaret 16,5% 20,8% 6,9% 24,1% 

UlaĢtırma ve depolama 1,8% 1,1% 3,8% 2,6% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 8,0% 7,6% 4,8% 3,1% 

Bilgi ve iletiĢim   -----   -----   11,1% 0,2% 

Finans ve sigorta faaliyetleri   -----   -----   0,0% 0,0% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 0,0% 0,0% 2,9% 1,0% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 0,0% 0,0% 4,7% 1,5% 

Eğitim  -----  -----   -1,1% -0,6% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 4,0% 1,1% 2,6% 0,5% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 0,0% 0,0% 1,0% 0,3% 

Diğer hizmet faaliyetleri  -----  -----   5,6% 0,6% 

Genel Toplam 5,3% -----   7,3% -----   

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 

Ġlde iĢyeri büyüklükleri bakımından 1-9 arasında iĢçi çalıĢtıran iĢyerinde net istihdam değiĢim oranı % 

13,2, 10-49 iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde % 7,6, 50-249 iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde % 7,9, 250 ve üzeri iĢçi 

çalıĢtıran iĢyerlerinde bu oran sadece % 2,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. ĠĢyerlerinin çalıĢan sayıları arttığında 

iĢyerlerinin net istihdam değiĢim oranı düĢüĢ gösterdiği görülmektedir. 

Ġldeki tüm iĢyerlerinin net istihdam değiĢim oranı % 7,3 olarak gerçekleĢirken, part time çalıĢanı 

olmayan iĢyerlerinin net istihdam değiĢim oranı % 7,6, part time çalıĢanı olan iĢyerlerindeki net istihdam 

değiĢim oranı ise % 4,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 50: Part Time ÇalıĢma ve ĠĢyeri Büyüklüklerine Göre Net Ġstihdam DeğiĢim Oranları 

ĠĢyeri Büyüklüğü 

Part Time ÇalıĢanı Olan 

ĠĢyerlerinin Net Ġstihdam 

DeğiĢim Oranı 

Part Time ÇalıĢanı 

Olmayan ĠĢyerlerinin Net 

Ġstihdam DeğiĢim Oranı 

Toplam ĠĢyerlerinin Net 

Ġstihdam DeğiĢim Oranı 

1-9 13,0% 13,2% 13,2% 

10-49 7,6% 7,6% 7,6% 

50-249 0,0% 8,2% 7,9% 

250+ 0,0% 2,7% 2,1% 

Genel Toplam 4,5% 7,6% 7,3% 

Kaynak: Amasya İPTA, 2014 
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SONUÇ 

Amasya Ġli ĠĢgücü Piyasası raporunun temel amacı iĢsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına 

yönelik politikaların geliĢtirilmesine destek olmaktır. Bu doğrultuda ele alınacak temel husus iĢgücü arzı ve 

talebi arasındaki eĢleĢmeme, diğer bir ifade ile dengesizliktir. Bu çeliĢkiyi ortaya çıkartabilmek için ilin iĢgücü 

arz ve talep yapılarının beraber ele alınarak analiz edilmesi gerekmektedir. 

Amasya‟da 2013 yılı sonunda kayıtlı iĢsiz sayısı 11.325 kiĢi iken 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi 

kayıtlı iĢsiz sayısı 10.859 kiĢidir. Kayıtlı iĢsizlerde ilk on mesleği sırasıyla beden iĢçisi (genel), beden iĢçisi 

(temizlik), çoban (küçükbaĢ hayvan), satıĢ danıĢmanı, sekreter, çağrı merkezi görevlisi, Ģoför-yük taĢıma, büro 

memuru (genel), aĢçı yardımcısı, ön muhasebeci meslekleri oluĢturmaktadır. 

Ġlde 2013 yılı içerisinde 7.812 açık iĢin olduğu görülürken 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi kuruma 

kayıtlı açık iĢ sayısı 3.873„tür. 2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi açık iĢ sayısına göre meslekleri 

sıraladığımızda; açık iĢlerin 1.094‟ü beden iĢçisi (genel) mesleğindedir. Bu mesleği konfeksiyon iĢçisi, garson 

(servis elemanı), satıĢ danıĢmanı, beden iĢçisi (temizlik), mermer iĢçisi, ön muhasebeci, komi (garson 

yardımcısı), reyon görevlisi, madenci (genel) meslekleri takip etmektedir. 

Amasya‟da 2013 yılında 2.892 kiĢi iĢe yerleĢtirilmiĢtir. Ġlde 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde iĢe 

yerleĢtirilen sayısı 2.002‟dir. Bu sayının 930‟u beden iĢçisi (genel) mesleğindedir. Bu mesleği beden iĢçisi 

(temizlik), konfeksiyon iĢçisi, satıĢ danıĢmanı, beden iĢçisi (inĢaat), madenci (genel), tuğla imal iĢçisi, 

güvenlik görevlisi, metal sac iĢleme iĢçisi, veri giriĢ kontrol iĢletmeni takip etmektedir. Ġlde kuruma kayıtlı 

iĢsizlere, açık iĢlere ve iĢe yerleĢtirmelere bakıldığında ilk on mesleğe bakıldığında paralellik görülmektedir. 

Bu durumda iĢsizlere danıĢmanlık yapılarak doğru meslekte iĢe yönlendirilerek iĢe yerleĢtirme oranı 

artırılabilir. 

 Ġlde 2013 yılında açılan toplam kurs sayısı 296‟dır ve bu kurslardan 2.164 kiĢi yararlanmıĢtır. Kursa 

katılanların 1.195‟i erkek 969‟u kadındır. 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde de Ġstihdama yönelik kurslar, 

engelliler için kurslar, hükümlülere yönelik kurslar ve kendi iĢini kurmak isteyenler için giriĢimcilik kursları 

açılmıĢtır. Bu dönemde açılan toplam kurs sayısı 68‟dir ve bu kurslardan 618 kiĢi yararlanmıĢtır. Kursa 

katılanların 384‟ü erkek, 234 „ü kadındır. 

 Amasya‟da 2013 yılı içerisinde 1.153 kiĢi iĢsizlik ödeneğinden yararlanmıĢtır. 2014 yılı Ocak-

Ağustos döneminde iĢsizlik ödeneğinden yararlananların sayısı 794‟dür. Yine bu sayının 140‟ını beden iĢçisi 

(genel) mesleğinde çalıĢıp iĢten ayrılanlar oluĢturmaktadır. Bu mesleği Ģoför-yük taĢıma, beden iĢçisi 

(temizlik), ön muhasebeci, satıĢ danıĢmanı, aĢçı, büro memuru (genel), beden iĢçisi (bina inĢaatı), temizlik 

görevlisi, garson (servis elemanı) takip etmektedir. 

              AraĢtırma sonuçlarına göre iĢyerlerinin büyük çoğunluğu toptan ve perakende ticaret sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Buna göre her 100 iĢyerinin 34‟ü toptan ve perakende ticaret sektöründe, 17‟si imalat 

ve 17‟si inĢaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Üç sektördeki iĢyerleri, araĢtırmaya cevap veren 

iĢyerlerinin % 67,9‟unu oluĢturmaktadır. Dördüncü sırada % 7,4 pay ile konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri yer almaktadır. Yapılan araĢtırmalarda Ġlde Kadın istihdamının az olduğu görülmekte ve bu 

sorunun giderilmesi için çalıĢmalar yapılmaktadır. ĠĢyerlerinde kreĢ imkânlarının artırılması da bu yönde bir 

çalıĢma olabilir. 

ĠPTA uygulanan iĢyerlerinin % 50‟si ĠġKUR hizmetlerinden faydalandığını belirtmekte ve iĢyerlerinin 

% 46‟sının ĠġKUR‟dan iĢçi talebi vardır. Devlet teĢviklerinden yararlananların oranı % 40, iĢyerlerinde eğitim 

düzenlediklerini belirten iĢverenlerin oranı % 64‟tür. Servis imkânı olan iĢyerlerinin oranı % 45‟iken kreĢi 

olan iĢyeri oranı sadece % 1‟dir. AraĢtırma yapılan 580 iĢyerinden sadece 7 iĢyerinde kreĢ vardır ve 5 iĢyerinin 

yabancı ortaklığı vardır. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çalıĢanların % 35,9‟u imalat sektöründedir. Bu sektörü toptan ve 

perakende ticaret (% 25,6), inĢaat (% 9,9), madencilik ve taĢ ocakçılığı (%  5,5), ulaĢtırma ve depolama (% 

4,9) sektörleri takip etmektedir. Bu sektörlerdeki iĢyeri sayılarının çok olması çalıĢan sayılarının ve oranlarının 

da yüksek olmasını sağlamıĢtır. 
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AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde çalıĢanların % 79,8‟ini erkekler oluĢturmaktadır. Kadın çalıĢanların 

oranı sadece % 20,2‟dir. Bu durum Ġlde kadın istihdamının çok düĢük olduğunu göstermektedir. Kadınların 

çoğunlukta çalıĢabileceği birçok sektörde dahi erkek çalıĢan oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Cinsiyete göre açık iĢ oranına bakıldığında araĢtırma yapılan iĢyerlerinde erkek açık iĢ oranı % 1,8 kadın açık 

iĢ oranı % 3,5‟tir. Kadın istihdamının çok az olduğu ilimizde kadınlara ihtiyacın olduğu görülmektedir. 

Kadınlara yönelik fazla açık iĢin bulunması kadın istihdamı açısından pozitif bir durumdur. 

Ġlde meslek gruplarında çalıĢanların cinsiyet oranlarına bakıldığında tüm meslek gruplarında 

erkeklerin oranının yüksek olduğu görülmektedir. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri meslek grubunda 

çalıĢanların tamamı erkektir. Teknisyenler, teknikerler meslek grubunda çalıĢanların % 93,2‟si, yöneticiler 

meslek grubunda çalıĢanların % 88,2‟si erkektir. Yine burada dikkati çeken ildeki iĢyerlerinde yöneticilerin % 

93‟ünün erkek olduğu görülmektedir. Kadın yönetici oranı çok düĢüktür. Nitelik gerektirmeyen meslekler 

grubunda çalıĢanların % 83,6‟sı erkektir. 

Büro hizmetleri meslek grubunda çalıĢanların % 39,2‟si kadındır. Kadın çalıĢan oranlarının yüksek 

olduğunu söyleyebileceğimiz profesyonel meslek grubunda kadın çalıĢan oranı % 38,7, hizmet ve satıĢ 

elemanları meslek grubunda kadın çalıĢan oranı % 27,7‟dir. 

Erkeklerin en çok çalıĢtığı meslekler sırasıyla beden iĢçisi (genel), mermer iĢçisi, Ģoför-yük taĢıma, 

beden iĢçisi (inĢaat), madenci (genel), Ģoför (yolcu taĢıma), beden iĢçisi (temizlik), garson (servis elemanı), 

diğer metal levha iĢçisi ve mobilya imalatçısı/mobilyacı(ahĢap) meslekleridir. 

Kadınların en çok çalıĢtığı meslekler sırasıyla konfeksiyon iĢçisi, makineci (dikiĢ), düğme imal iĢçisi, 

satıĢ danıĢmanı, beden iĢçisi (temizlik), temizlik görevlisi, aĢçı, diğer imalat ve ilgili iĢçiler (elle), ön 

muhasebeci ve kalite kontrolcü-tekstil meslekleridir. 

Ġlde açık iĢ oranı 3,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2013 yılında yapılan araĢtırmada 4,4 olan açık iĢ oranı 

2013 yılı araĢtırmasına göre % 1 azalmıĢtır. Açık iĢlerin dağılımına bakıldığında açık iĢlerin % 44,9‟unun 

imalat sektöründe olduğu görülmektedir. Açık iĢlerin % 32,5‟ ini toptan ve perakende ticaret sektörü ve % 

8‟ini madencilik ve taĢ ocakçılığı sektörü oluĢturmaktadır. AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢyerlerinin % 

71,7‟sinin ĠġKUR aracılığıyla açık iĢlerini aradıkları tespit edilmiĢtir. Akraba-EĢ Dost aracılığıyla iĢçilerini 

arayanların oranı % 50,3, gazeteye ilan verenler % 15,8, internet ve sosyal medyayı kullananların oranı % 

6,8„dir. AraĢtırma yapılan iĢyerlerinden alınan açık iĢler incelendiğinde çalıĢacak iĢçilerin % 43,6„sının 

erkek, % 35‟inin kadın olması istenmiĢtir. Açık iĢlerin % 21,4‟ünde cinsiyet ayrımı yapılmamıĢtır. 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı sektöründeki açık iĢlerin tamamını erkekler oluĢtururken imalat sektöründeki 

açık iĢlerden % 35,6‟sı erkek, % 24,9‟u kadındır. 

Mesleklere göre açık iĢlerin dağılımına bakıldığında en fazla açık iĢin konfeksiyon iĢçisi mesleğinde 

olduğu görülmektedir. Bu mesleği mermer iĢçisi, ütücü, garson (servis elemanı), makineci (dikiĢ), mobilya 

imalatçısı/mobilyacı (ahĢap), sac metal kalıpçısı, beden iĢçisi (genel), satıĢ danıĢmanı ve mobilya montaj iĢçisi 

meslekleri takip etmektedir. Konfeksiyon iĢçisi mesleği açık iĢlerin % 15‟ini oluĢtururken, mermer iĢçisi 

mesleği % 13,4‟lük kısmı oluĢturmaktadır. 

Konfeksiyon iĢçisi, ütücü ve makineci (dikiĢ) mesleklerinde toplam % 27‟lik açık iĢin olduğu 

görülmektedir. Bu durum ilde tekstil sektöründe önemli bir iĢçi ihtiyacının olduğunu göstermektedir. 

Yapılan araĢtırmalarda açık iĢlerde eğitim durumuna bakıldığında iĢverenlerin büyük çoğunluğu 

eğitim durumunun önemli olmadığını belirtmiĢlerdir. Bu durum açık iĢlerin % 57,1‟inde geçerlidir. ĠĢverenler 

eğitim durumunu kriter olarak görmemektedir. ĠĢverenler iĢçilerin eğitim durumlarından çok onların iĢteki 

baĢarı ve becerilerini değerlendirdiği gözlemlenmektedir. 

AraĢtırma yapılan iĢyerlerinde iĢverenlerin % 44,2‟si açık iĢlerde iĢçilerin yeterli mesleki bilgi ve 

tecrübeye sahip olmalarını istemektedir. ĠĢverenlerin % 42,4‟ü iĢçilerde fiziki ve bedensel yeterlilik % 23‟ü 

takım çalıĢması özellikleri istemiĢtir. ĠĢçilerin fazla mesaiye kalmalarını isteyenler % 22,4„tür. Bu verilerde de 

görüldüğü gibi iĢverenler iĢçilerde en fazla mesleki ve teknik bilgi, tecrübe, fiziki ve bedensel yeterlilik 

aramaktadır. Bu kriterlerden sonra takım çalıĢması, fazla mesaiye kalabilme ve iĢ ahlakına sahip olma 

iĢverenler için en çok aranan özellikler arasındadır. 

AraĢtırmada cevap veren iĢyerleri içinde en yüksek oranda eleman temininde güçlük çeken sektör 

Türkiye sonucunda olduğu gibi imalattır. Yalnız ilde imalat sektörü eleman bulmada Türkiye‟den daha az 
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zorluk çekmektedir. Ġmalat sektöründeki iĢyerlerinin % 35,7‟si eleman temininde güçlük çektiklerini ifade 

etmiĢlerdir. Türkiye‟de bu oran % 39,4‟tür. 

Ġlde ve Türkiye‟de ilk üç sektörde temininde güçlük çekilen iĢyerlerinin dağılımı paraleldir. Ġkinci 

sırada olan toptan ve perakende ticaret sektörünün dağılımı ilde % 32,9 Türkiye‟de % 17,3‟dür. Üçüncü 

sıradaki inĢaat sektörünün dağılımı ise ilde % 8,7 Türkiye‟de % 12,1‟dir. Ġlde en fazla temininde güçlük 

çekilen mesleklerin meslek grubuna göre dağılımına bakıldığında; temininde güçlük çekilen kiĢilerin % 

53,1‟inin sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar meslek grubunda olduğu görülmektedir. 

Temininde güçlük çekilen mesleklerin % 14,1‟ini konfeksiyon iĢçisi ve mermer iĢçisi 

oluĢturmaktadır. Bu mesleği % 5,7 ile garson, onu da % 3,3 ile mobilya imalatçısı/mobilyacı (ahĢap) takip 

etmektedir. 

Ġlde 30 Haziran 2014 tarihine kadar net istihdam artıĢı beklenen mesleklerde ilk üç sırayı 

konfeksiyon iĢçisi, beden iĢçisi (inĢaat), diğer madenciler ve taĢ ocakçıları oluĢturmaktadır. 30 Haziran 2015 

tarihine kadar beklenen net istihdam artıĢında ise ilk üç sıra; konfeksiyon iĢçisi, mermer iĢçisi ve diğer imalat 

ve ilgili iĢçiler (elle) Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

30 Haziran 2014 tarihine kadar net istihdam azalıĢı beklenen mesleklerde ilk üç sıra; sıhhi tesisatçı, 

inĢaat bekçisi ve büro iĢçisi, 30 Haziran 2015 tarihine kadar beklenen net istihdam azalıĢı ise; Ģoför (yolcu 

taĢıma), diğer elektrik teknisyenleri ve elektronik haberleĢme teknisyeni olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġlde iĢyeri büyüklükleri bakımından 1-9 arasında iĢçi çalıĢtıran iĢyerinde net istihdam değiĢim oranı 

% 13,2, 10-49 iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde % 7,6, 50-249 iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde % 7,9, 250 ve üzeri iĢçi 

çalıĢtıran iĢyerlerinde bu oran sadece % 2,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. ĠĢyerlerinin çalıĢan sayıları arttığında 

iĢyerlerinin net istihdam değiĢim oranı düĢüĢ gösterdiği görülmektedir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre iĢletmelerin gelecek beklentileri olumlu görülmektedir. Kısa ve orta 

vadede net istihdam artıĢının sektörlere göre dağılımına bakıldığında en çok istihdam artıĢı beklenen sektör 

imalat sektörü olarak gerçekleĢmiĢtir. Gelecek istihdam artıĢının imalat sektörü ağırlıklı olması, açık iĢ ve 

temininde güçlük çekilen mesleklerin imalat sektöründe bulunması, bu sektörde emek arzı ile emek talebi 

arasında bir çeliĢki oluĢtuğunu ve bu çeliĢkinin giderilebilmesi için ihtiyaca göre eğitim programlarının 

düzenlemesinin faydalı olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Sanayi sektörünün talep ettiği nitelikli ara eleman dediğimiz insan gücünün yetiĢtirilmesi, ekonomik 

kalkınmanın hızlandırılmasının katkı sağlanması amacıyla; dar tabanlı meslek alanları yerine geniĢ tabanlı 

sektörel eğitimin verildiği, modüler yapıyla esneklik özelliğine sahip ve çalıĢma yaĢamının ihtiyaçlarına cevap 

verebilen bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin oluĢturulması planlanmalıdır. 

Verilmesi düĢünülen eğitimlerin nitelikli olması, firmaların ihtiyaç duyduğu, duyabileceği becerileri 

kazandırması ve istihdam garantili olması beklenir ve gerekir. Bu sebeple verilecek eğitimlerin biçim ve içerik 

bakımından belirlenmesi noktasında mesleki eğitim uzmanlarının yanı sıra ilgili alanlardan iĢveren 

temsilcilerinin görüĢlerinin alınması da çok önemlidir. 
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EKLER 

Ek 1- Ġl ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması ĠĢyeri Bilgi Formu 

Evet Hayır
Fikrim 

Yok

2) İşyeri olarak İŞKUR hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığınızı belirtiniz.

3) Daha önce İŞKUR'dan eleman talebinizin olup olmadığını belirtiniz.

4) İşyerinizin devletin verdiği istihdam teşviğinden yararlanıp yararlanmadığını belirtiniz.

5) İşyerinizde üretilen ürünlerin ihraç edilip edilmediğini belirtiniz.

6) İşyerinizin yabancı ortaklığı olup olmadığını belirtiniz.

7) İşyerinizde kısmi (part-time) çalışmanın var olup olmadığını belirtiniz.

8) İşyerinizde çalışanlara kreş imkanının sağlanıp sağlanmadığını belirtiniz. 

9) Çalışanlarınıza işe gelmede servis hizmetinin sağlanıp sağlanmadığını belirtiniz.

10) İşyerinizde mevsimlik istihdam edilen personelin olup olmadığını belirtiniz.

11) 2014 yılında çalışanlarınıza işleriyle ilgili herhangi bir eğitim düzenlenip düzenlenmediğini belirtiniz.

TELEFON/FAKS/E-POSTA                

İÇ KAPI NO      :

İşyerinin Yasal Unvanı 

E-posta          

Adı ve Soyadı  

KONTROLÖR VERİ GİRİŞ PERSONELİ

………….                                                   

ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü

ADRES

ZİYARETÇİ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLGĠ ĠÇĠN BAġVURULABĠLECEK  ADRES TELEFON VE FAKS NUMARALARI

Örnek No

Tarih ve İmza

BU İŞYERİ BİLGİ FORMU ZİYARETÇİ VE KOORDİNATOR EL KİTABI OKUNDUKTAN SONRA UYGULANMIŞ VE VERİ GİRİŞİ ZİYARETÇİ VE KOORDİNATÖR EL KİTABINA UYGUN YAPILMIŞTIR. ARZ EDERİM. 

Adı ve Soyadı

DIŞ KAPI NO    :

İşyerinin Tabela Unvanı

CADDE/SOKAK: 

1) İşyerinizin kuruluş tarihini yıl olarak belirtiniz.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan işgücü piyasası araştırması ile ilimizde istihdam ve işsizlik sorununun

çözümü için işgücünün yapısı, sektörler bazında personel, eğitim, nitelik vb. ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilgi derlenmesi

amaçlanmaktadır.

Sayın İşyeri Yetkilisi,

Bu araştırma, ilinizdeki 10 ve daha fazla kişi istihdam eden örnek işyerlerini kapsamaktadır. İşyeri Bilgi Formunun, işyeri sahibi veya ortakları,

insan kaynakları, personel, işyeri veya muhasebe müdürleri tarafından doldurulması önerilmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bilgi

formunu doldurarak verdiğiniz bilgiler ve çalışmaya yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.  

Bilgi Verme ve Gizlilik

1- Kurum ve kuruluşlardan alınan bu bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmakta olup,

gizliliği 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Kanun uyarınca sizden alınan bu bilgilerden

şahsınıza özel olanlar; idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kullanılamaz.

2- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 21 inci maddesi gereğince Kurum tarafından, kamu ve özel kesim

işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.  

3- İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. İkinci fıkraya aykırı davrananlar hakkında

Türk Ceza Kanunu'nun 136 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Kapsam

Telefonu       

E-POSTA

…………………..………………… ………………… …………………

TELEFON FAKS

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI (TİPTA)

Bu kısım Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde Bilgi Formunun uygulamasından sorumlu olan "kamu görevlilerince" doldurulacaktır. 

Formu Cevaplayan İşyeri Yetkilisinin

Unvanı    

İŞYERİ BİLGİLERİ

2014

ADRES BİLGİLERİ

İL: İLÇE: MAHALLE :

………………………………………/…………………………………………/       ………………………………………………@……………………

Tarih               

İmza/Kaşe

 ĠġYERĠ BĠLGĠ FORMU
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01 02 03 04

Yapılan iş 

(Örnek; mimar, ziraat mühendisi, harita teknikeri, 

buldozer operatörü, sekreter, taşıma işçisi vb.)

Kadın Çalışan 

Sayısı

Erkek Çalışan 

Sayısı

Toplam 

Çalışan Sayısı

TOPLAM

Evet

Hayır

Bölüm I - MEVCUT ĠSTĠHDAM

S 12: İşyerinizde çalışmakta olan mevcut personeli fiilen yaptıkları işlere göre  sıralayınız?

 SONRAKĠ SAYFAYA GEÇĠNĠZ

S13.  ĠĢyerinizde çalıĢan sayısının son bir yıl içerisinde, 10 ve üzerine çıkıp çıkmadığını 

belirtiniz.                                                                                                                                            

(Bu soruya sadece "12. Soruda toplam çalıĢan sayısı 9 veya daha az kiĢi olarak 

belirtilen iĢyerleri" cevap verecektir.)         
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02 03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 1 2 3

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

(*) (04), (05) ve (06) sütunlarında birden fazla seçenek (X) Ģeklinde iĢaretlenebilir. 
                                                                                                                                                                                                       SONRAKĠ SAYFAYA GEÇĠNĠZ

Bölüm II -AÇIK ĠġLER

S14: ġu an iĢyerinize herhangi bir yolla eleman arıyor musunuz?

01

Soru 15'e geçiniz.

Eleman Aranılan 

Meslekler

Toplam         

Açık İş 

Sayısı

Talep Edilen 

Asgari Eğitim 

Düzeyi

1. Çıraklık                     

2. Lise altı 

3. Genel lise 

4. Meslek lisesi

5. Meslek 

yüksekokulu                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Lisans

7. Lisans üstü

8. Farketmez

 S 14.1:  Eleman aramıyoruz.

 Beceri Ġhtiyacı ve KiĢisel Özellikler (*)

1.  Bilgisayar kullanımı

2.  Fazla mesaiye kalabilme                                                                             

3.  Fiziki ve bedensel yeterlilik                            

4.  Hesap yapabilme (Analitik beceri)                                                                                                                                                

5.  İletişim ve ifade yeteneği                                                                              

6.  İş ahlakına sahip olma                                                                                                  

7.  Proje tabanlı çalışma                                                                                 

8.  Satış ve pazarlama becerisi                                                                        

9.  Seyahat edebilme esnekliği                

10.Sorun çözme  ve bağımsız karar verme becerileri

11.Takım çalışması                                                                         

12.Yabancı dil                                                          

13.Yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

04 05 06

Ġlgili meslekteki açık iĢinizi 

hangi yolla arıyorsunuz (*)

1. İŞKUR aracılığıyla  

2. Gazete-İlan, vb.  

3. Akraba-Eş Dost

4. İnternet-Sosyal Medya                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Özel İstihdam Büroları

Açık iĢiniz için 

aĢağıdaki 

seçeneklerden 

hangisini tercih 

edersiniz?

1. Kadın

2. Erkek  

3. Farketmez
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01 02 03

Evet 15.1'e geçiniz

Hayır 16.soruya geçiniz

Fikrim Yok 16.soruya geçiniz

Net istihdam ARTIġI olacağını düşündüğünüz meslekler

Evet 16.1'e geçiniz

Hayır 17.soruya geçiniz

Fikrim Yok 17.soruya geçiniz

Net istihdam AZALIġI olacağını düşündüğünüz meslekler

S 15.1: 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle işyerinizde çalışan sayısında net istihdam artışı olacağını düşündüğünüz 

meslekleri belirtiniz?     

Net sayısal artış

         BÖLÜM III. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÇALIġAN SAYISINDA NET DEĞĠġĠKLĠĞĠ OLACAĞI DÜġÜNÜLEN MESLEKLER

S.15: 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle iĢyerinizde herhangi bir meslekte net 

istihdam artıĢı bekliyor musunuz? 

S.16: 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle iĢyerinizde herhangi bir meslekte net 

istihdam azalıĢı bekliyor musunuz? 

S 16.1: 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle işyerinizde çalışan sayısında net istihdam azalışı olacağını düşündüğünüz 

meslekleri belirtiniz?     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SONRAKĠ SAYFAYA GEÇĠNĠZ

Net sayısal azalış
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01 02 03

1 2 3 4 5 6 7 8

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

İşverenin görüşleri:

Ziyaretçinin görüşleri:

V.Bilgi Formu Hakkında GörüĢ ve Önerileriniz?

(Bu kısım Ziyaretçi veya Yanıt veren ĠĢveren tarafından doldurulabilir. 

S 17.1: Eleman temininde  güçlük çektiğimiz meslek yok.                                                                                       GörüĢme BitmiĢtir. TEġEKKÜRLER. 

Temininde Güçlük Çekilme Nedeni (*)

1. Bu meslekte iĢe baĢvuru yapılmaması

2. Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip  eleman bulunamaması

3. Yeterli iĢ tecrübesine sahip eleman bulunamaması

4. ÇalıĢma ortam ve koĢullarının beğenilmemesi   

5. Önerilen ücretin az bulunması                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Vardiyalı çalıĢma olması                                                               

7. ĠĢyerine ulaĢım zorluğu                                                                                                                                                                                             

8. ÇalıĢma Sürelerinin Uzunluğu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Türkiye ĠĢgücü Piyasası AraĢtırmasına yaptığınız katkıdan dolayı teĢekkür ederiz.

04

BÖLÜM IV. ELEMAN TEMĠNĠNDE GÜÇLÜK ÇEKĠLEN MESLEKLER

* Birden fazla güçlük çekilme nedeni iĢaretlenebilir.

S17: 2014 yılı içerisinde iĢyerinizde eleman temininde güçlük çektiğiniz meslekleri ve bu mesleklerde temininde güçlük çektiğiniz eleman 

sayısını belirtiniz?                                                                         

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Meslekler

Temininde 

güçlük 

çekilen  

eleman 

sayısı

Temininde 

Güçlük 

çektiğiniz 

mesleği Ģu an 

karĢıladınız 

mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1-EVET                         

2- HAYIR                  

3-KISMEN
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Ek 2- Örnekleme Yapılan Ġller Listesi ve Örnek Sayıları  

Tamsayım Yapılan Ġller 10+ ĠĢyeri Sayısı 
Tamsayım Yapılan 

Ġller 
10+ ĠĢyeri Sayısı 

ADANA 4.255 KARABÜK 458 

ADIYAMAN 800 KARAMAN 477 

AFYONKARAHĠSAR 1.375 KARS 279 

AĞRI 461 KASTAMONU 701 

AKSARAY 785 KAYSERĠ 3.307 

AMASYA 627 KIRIKKALE 405 

ARDAHAN 95 KIRKLARELĠ 658 

ARTVĠN 343 KIRġEHĠR 377 

AYDIN 1.962 KĠLĠS 172 

BALIKESĠR 2.252 KONYA 4.466 

BARTIN 421 KÜTAHYA 1.106 

BATMAN 1.039 MALATYA 1.431 

BAYBURT 99 MANĠSA 2.331 

BĠLECĠK 431 MARDĠN 1.333 

BĠNGÖL 541 MERSĠN 3.638 

BĠTLĠS 433 MUĞLA 2.537 

BOLU 629 MUġ 426 

BURDUR 507 NEVġEHĠR 780 

ÇANAKKALE 988 NĠĞDE 535 

ÇANKIRI 252 ORDU 1.313 

ÇORUM 1.043 OSMANĠYE 897 

DENĠZLĠ 2.961 Rize 808 

DĠYARBAKIR 2.502 SAKARYA 1.984 

DÜZCE 1.028 SAMSUN 2.246 

EDĠRNE 715 SĠĠRT 369 

ELAZIĞ 1.310 SĠNOP 370 

ERZĠNCAN 393 SĠVAS 1.129 

ERZURUM 1.199 ġANLIURFA 2.365 

ESKĠġEHĠR 2.068 ġIRNAK 613 

GAZĠANTEP 3.435 TEKĠRDAĞ 2.447 

GĠRESUN 842 TOKAT 918 

GÜMÜġHANE 192 TRABZON 2.283 

HAKKARĠ 201 TUNCELĠ 152 

HATAY 2.208 UġAK 889 

IĞDIR 238 VAN 1.194 

ISPARTA 675 YALOVA 581 

KAHRAMANMARAġ 1.805 YOZGAT 613 

Genel Toplam 

ZONGULDAK 1.014 

88.712 

    Örnekleme Yapılan Ġller 10+ Örneklem ĠĢyeri Sayısı 

ANKARA 6.911    

KOCAELĠ 4.201    

BURSA 4.973    

ĠZMĠR 6.276    

ĠSTANBUL 8.493    

ANTALYA 4.289    

Toplam 40.353    
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Ek 3- Tanım ve Kavramlar Sözlüğü  

ĠĢgücü Piyasası:  Potansiyel çalıĢanların emeklerini arz ettikleri, iĢverenlerin de, ihtiyaç duydukları iĢgücünü 

talep ettikleri piyasadır. ÇalıĢanlar öncelikle mesleki olmak üzere iĢe iliĢkin beceri ve yeterliliklerini sunarken 

karĢılığında ücret talep ederler.   

Ġl ĠĢgücü Piyasası:  ĠĢgücünün il düzeyinde arz ve talep olunduğu pazardır. Ġl düzeyinde iĢverenler birçok iĢ 

için çeĢitli meslek dallarında iĢçi, çalıĢanlar da iĢ talep eder. Bu iĢler bakımından piyasa, il iĢgücü piyasasıdır. 

ĠĢgücü Piyasası Analizi: Belirli bir yer, bölge ya da ülkenin iĢgücü piyasasının niteliklerinin ve ayırıcı 

özelliklerinin incelenip çözümlenmesidir. 

ĠĢgücü Talebi:  ĠĢgücü talebi iĢverenlerin istihdam etmeyi istedikleri iĢçi sayısıdır. 

ĠĢgücü Talep AraĢtırması: ĠġKUR tarafından 12 Mayıs-27 Haziran tarihleri arasında yapılan iĢyeri 

ziyaretleri kapsamında “Ġl ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması ĠĢyeri Bilgi Formu” uygulamasıdır.  

ĠĢgücü Talep AraĢtırması Çerçevesi: Maliye Bakanlığı ve SGK kayıtları kullanılarak TÜĠK tarafından 

hazırlanan “Türkiye ĠĢyeri Kayıt Sistemi” üzerinden en güncel veri olan 2013 yılı kayıtlarıdır. Talep 

araĢtırması kapsamında çeĢitli nedenlerle görüĢülemeyen iĢyerleri için “iĢyeri cevapsızlık formu” 

doldurulmuĢtur. 

ĠĢgücü Arzı:   Bireylerin her türden iĢgücü piyasasına pazarlamak üzere sundukları iĢgücü toplamıdır. 

TanımlanmıĢ bir zaman dilimi (referans dönemi) içinde belirli bir yaĢ üzerindeki nüfus, iĢgücü 

bakımından üç temel gruba ayrılmaktadır; istihdam edilenler, iĢsizler ve iĢgücüne dâhil olmayanlar. Ġstihdam 

edilenler ve iĢsizler, birlikte iĢgücünü oluĢtururlar. Yukarıda belirtilenler Ģu Ģekilde özetlenebilir; 

ÇalıĢma çağındaki nüfus: ĠĢgücü+ ĠĢgücüne dâhil olmayanlar 

ĠĢgücü: Ġstihdam edilenler+ ĠĢsizler 

Kurumsal olmayan nüfus: Üniversite yurtları, yetiĢtirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki 

hastane, hapishane, kıĢla vb. yerlerde ikamet edenler dıĢında kalan nüfustur. 

Kurumsal olmayan çalıĢma çağındaki nüfus:  Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı 

yaĢtaki nüfustur. 

Genç nüfus: 15-24 yaĢ grubundaki nüfustur. 

ĠĢgücü:  Ġstihdam edilenler ile iĢsizlerin oluĢturduğu tüm nüfusu kapsar. 

ĠĢgücüne Katılım Oranı (ĠKO): ĠĢgücü katılım oranı bir ekonomide çalıĢan veya iĢsiz, ekonomik olarak aktif 

olan nüfusun çalıĢabilir yaĢtaki nüfusa olan oranını ifade eder.  

ĠKO = (ĠĢgücü Arzı (Ġstihdam+ĠĢsiz))/(Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus) x 100 

ÇalıĢma hayatına katılımı ölçen bu gösterge, çalıĢma yaĢındaki nüfusun ekonomik olarak aktif olan kesimini 

gösterir. Ülke mal ve hizmet üretiminde yer alabilecek iĢgücü arzının büyüklüğü hakkında bilgi verir. Cinsiyet 

ve yaĢ gruplarına ve eğitim durumuna göre iĢgücüne katılım oranı ekonomik olarak aktif nüfusun yapısı 

hakkında bir resim çizer.  

Eğitim seviyelerine göre iĢgücü: Bu gösterge toplam iĢgücünü eğitim durumlarına göre analiz ederken, 25-29 

yaĢ grubundaki yüksek eğitimlilerin iĢgücü içindeki oranına da özel önem verir.  
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Ġstihdam edilenler: AĢağıda yer alan iĢbaĢında olanlar ve iĢbaĢında olmayanlar grubuna dâhil olan kurumsal 

olmayan çalıĢma çağındaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur. 

ĠĢ baĢında olanlar: Yevmiyeli, ücretli, maaĢlı, kendi hesabına, iĢveren ya da ücretsiz aile iĢçisi olarak 

referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kiĢilerdir. 

ĠĢ baĢında olmayanlar:  ĠĢi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeĢitli nedenlerle iĢinin 

baĢında olmayan kendi hesabına veya iĢveren olarak çalıĢanlar istihdamda kabul edilmektedir. 

Üretici kooperatifi üyeleri, bir iĢ ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni 

ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı vb.) karĢılığında çalıĢan çıraklar ve stajyer öğrenciler 

de istihdam halinde olanlar kapsamına dâhil edilmektedirler. 

Ġstihdam Oranı: ÇalıĢanların çalıĢabilir yaĢtaki nüfusa oranıdır. Ülke ekonomisinin istihdam yaratma gücünü 

gösterir. Özelikle yaĢ, cinsiyet ve iktisadi faaliyetlere göre istihdama katılım oranı istihdam politikalarının 

oluĢturulmasında kilit unsurlardır.   

Ġstihdam Oranı = (Toplam istihdam)/(Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus) x 100 

Yüksek istihdam oranı ülke ekonomisinin pozitif olarak değerlendirilmesine yol açmasına rağmen, bu gösterge 

tek baĢına yeterli değildir. Ġstihdam oranının değerlendirilmesinde ücretler, çalıĢma saatleri, kayıt dıĢı 

istihdam, eksik istihdam ve çalıĢma saatleri de önemlidir.  

DüĢük istihdama katılım oranı ise nüfusun ekonomik faaliyetlere katılmadığını, ekonominin ya yüksek iĢsizlik 

oranına ya da çok sayıda ekonomik anlamda aktif olmayan nüfusa sahip olduğunu gösterir. 

ĠĢteki durum:  Ücretliler, kendi hesabına çalıĢanlar,  iĢverenler ve ücretsiz aile iĢçileri olarak dört kategori 

altında toplanan iĢteki durum,  iĢgücü piyasasının dinamiklerini ve ülke ekonomisinin geliĢimini gösterir. 

GeliĢen bir ülkede genel olarak beklenen tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörlerine geçiĢle birlikte, 

ücretli ve maaĢlı çalıĢanların sayısındaki artıĢ; kendi hesabına ve ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢan sayısındaki 

azalıĢtır.  

Ġktisadi faaliyetlere göre istihdam:  Bu gösterge istihdamın hangi ekonomik faaliyetlerde yer aldığının 

ifadesidir. Ġstihdam genelde tarım, sanayi ve hizmetler olarak üç temel iktisadi faaliyete ayrılır. Bu gösterge 

toplam istihdamın sektörlere göre oransal dağılımını gösterir. Böylelikle sektörlere göre ekonomik geliĢmeyi 

veya daralmayı, trendleri, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke ekonomileri arasındaki seviye farkını ortaya koyar. 

Sektörel istihdam akıĢları verimlilik analizlerinde çok önemli yer teĢkil eder. Toplam verimliliğin artması için, 

istihdamın daha az verimliliğe sahip sektörlerden daha yüksek verimliliğe sahip sektörlere geçmesi gerekir.  

Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistikî Sınıflaması  (NACE) Rev2.0 esas olmak üzere aĢağıda 

yer alan sektörler kapsamı oluĢturmaktadır.  
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A Tarım, ormancılık ve balıkçılık 

B Madencilik ve TaĢ ocakçılığı 

C Ġmalat 

D Elektrik, gaz, Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri 

F ĠnĢaat 

G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taĢıtlarının ve motosikletlerinin onarımı 

H UlaĢtırma ve depolama 

I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 

J Bilgi ve iletiĢim 

K Finans ve sigorta faaliyetleri 

L Gayrimenkul faaliyetleri 

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri 

N Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 

O Kamu yönetimi ve savunma 

P Eğitim 

Q Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 

R Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 

S Diğer hizmet faaliyetleri 

T Hanehalklarının ĠĢverenler Olarak Faaliyetleri: Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına 

Yönelik Olarak Ayrım YapılmamıĢ Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri U Uluslar arası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 

 

Mesleklere göre istihdam: Meslek sınıflaması olarak kullanılan Türk Meslekler Sözlüğü, Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütünün ISCO-88 Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi esaslarına göre hazırlanan ve 

meslek sınıflandırma sistemi içinde yer alan meslek unvanlarını, özetlenmiĢ meslek tanımlarını ve meslek 

kodlarını kapsayan bir sözlüktür. 

Meslek sınıflaması dört rakamlı kodlanmıĢ olup 9 ana grup altında toplanmaktadır. Ana grupların altında 2 

basamaklı alt gruplar, alt grupların altında 3 basamaklı meslek grupları ve meslek gruplarının da altında 4 

basamaklı meslekler yer almaktadır. ĠġKUR tarafından kullanılan Türk Meslekler Sözlüğü (TMS) ĠSCO-08 ile 

uyumlu daha ayrıntılı bir sözlüktür. ĠSCO‟da söz konusu olan meslek grubu iken TMS‟de mesleklerin en 

ayrıntılı hali bulunmaktadır.  

Bu gösterge özellikle farklı iĢgücü piyasalarında arz ve talep dengesizliklerin analizinde çok önemlidir. Karar 

vericiler ve politika yapıcıların ekonomik ve sosyal politikaların formüle edilmesinde ve iĢgücü, öğretim ve 

mesleki eğitimin planlanarak uygulanmasında, yürütülmesinde istihdamın mesleklere göre dağılımı önem arz 

etmektedir. 

Kayıt dıĢı istihdam:  Referans haftasında yaptığı iĢten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluĢuna kayıtlı 

olmayanlardır. 

Birçok ülkede kayıtdıĢı istihdam, gelir ve üretim yaratmada önemli bir rol oynar. KayıtdıĢı istihdam sosyal 

güvenlik sisteminin ve yasal yaptırımlarının dıĢında olmasına rağmen,  yüksek nüfus artıĢ hızına veya 

kentleĢmeye sahip ülkelerde bir seçenek olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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Kayıt dıĢı istihdam oranı: Bu gösterge kayıt dıĢı istihdamın toplam istihdam içindeki oranı olarak 

hesaplanmaktadır. Oranın büyüklüğü çalıĢma hayatının sosyal güvenceden uzaklığı hakkında bilgi verir.  

KayıtdıĢı istihdam Oranı = (KayıtdıĢı istihdam)/(Toplam istihdam) x 100 

Eksik istihdam: Uluslararası ÇalıĢma Örgütü tarafından düzenlenen 16. ÇalıĢma Ġstatistikçileri 

Konferansında, mevcut eksik istihdam tanımı, yaĢanan ölçüm zorlukları nedeniyle yeniden ele alınarak, eksik 

istihdam sorununu daha net ortaya koyabilecek “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” 

kavramlarına geçilmesine karar verilmiĢtir. 

 Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas iĢinde ve diğer 

iĢinde/iĢlerinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalıĢmıĢ olup, daha fazla süre çalıĢmak istediğini 

belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalıĢmaya baĢlayabilecek olan kiĢilerdir. 

Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koĢuluyla, referans haftasında 

istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut iĢini değiĢtirmek için veya mevcut iĢine ek olarak bir iĢ aramıĢ olan 

ve böyle bir iĢ bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalıĢmaya baĢlayabilecek olan kiĢilerdir. 

ĠĢsiz:  ÇalıĢma yaĢında olup, iĢi olmayan, aktif olarak iĢ arayan ve çalıĢmaya hazır kesimi ifade eder. Referans 

dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karĢılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir iĢte 

çalıĢmamıĢ ve böyle bir iĢ ile bağlantısı da olmayan) kiĢilerden iĢ aramak için son dört hafta içinde iĢ arama 

kanallarından en az birini kullanmıĢ ve 2 hafta içinde iĢbaĢı yapabilecek durumda olan tüm kiĢiler iĢsiz nüfusa 

dâhildirler. Ayrıca, dört hafta içinde baĢlayabileceği bir iĢ bulmuĢ ya da kendi iĢini kurmuĢ ancak iĢe baĢlamak 

ya da iĢbaĢı yapmak için çeĢitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de iĢsiz nüfus kapsamına 

dahildirler. 

ĠĢsizlik oranı: ĠĢgücü piyasasının en çok bilinen ve medya tarafından da üzerine en çok değinilen göstergesi 

iĢsizlik oranıdır. Toplam iĢsiz sayısının iĢgücü arzına oranıdır.  ĠĢsizliğin değerlendirilmesinde toplam iĢsizlik 

oranı tek baĢına yeterli olmaz. Gelecek planlaması için genç iĢsizlik ve uzun süreli iĢsizlik oranlarının da 

ayrıca dikkate alınması gerekir.  

ĠĢsizlik Oranı = ĠĢsiz/(ĠĢgücü arzı (istihdam+iĢiz) ) x 100 

Genç iĢsizlik: GeliĢmiĢlik seviyesine bakmaksızın birçok ülkede genç iĢsizliği en önemli politika konusu 

olarak değerlendirilir. Bu kavramda genç 15-24 yaĢ grubunu ifade eder.  

Genç iĢsizlik Oranı: Genç iĢsizliğini ayrıntılı olarak tanımlayabilmek için dört ölçüt önemlidir.  

15-24 yaĢ grubundaki iĢsiz sayısının aynı yaĢ grubundaki iĢgücü içindeki oranıdır. 

içinde genç iĢsizlerin oranını gösteren genç iĢsizlik oranı  

ĠĢgücüne dahil olmayan (Ġnaktif) nüfus:  ĠĢsiz  veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan çalıĢma 

çağındaki nüfustur. Bu gösterge, özellikle kiĢilerin neden iĢgücü içinde yer almadıklarını açıklamaları 

bakımından çok önemlidir. KiĢiler, çeĢitli nedenlerle iĢgücü piyasası içinde yer almayabilirler. ÇalıĢmak 

istedikleri halde kendilerine uygun iĢ bulamayacakları gibi düĢüncelerle iĢ aramayan kesim potansiyel iĢsiz 

olmaları nedeniyle iĢgücü piyasasını yakından ilgilendiren kavramdır.    

ĠĢgücüne dahil olmayanlar aĢağıdaki gruplara ayrılmıĢtır. 
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1. ĠĢ aramayıp çalıĢmaya hazır olanlar: ÇeĢitli nedenlerle iĢ aramayıp, ancak 2 hafta içinde iĢbaĢı yapmaya 

hazır olduğunu belirten kiĢilerdir. 

1.1. ĠĢ bulma ümidi olmayanlar: Daha önce aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iĢ 

bulabileceğine inanmadığı için iĢ aramayan ancak iĢbaĢı yapmaya hazır olduğunu belirten kiĢilerdir. 

1.2. Diğer: Mevsimlik çalıĢma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalıĢamaz halde 

olma gibi nedenlerle iĢ aramayıp ancak iĢbaĢı yapmaya hazır olduğunu 

belirten kiĢilerdir. 

2. Mevsimlik çalıĢanlar: Mevsimlik çalıĢması nedeniyle iĢ aramayan ve iĢbaĢı yapmaya hazır olmayan 

kiĢilerdir. 

3. Ev iĢleriyle meĢgul: Kendi evinde ev iĢleriyle meĢgul olması nedeniyle iĢ aramayan ve iĢbaĢı yapmaya 

hazır olmayan kiĢilerdir. 

4. Eğitim/Öğretime devam ediyor: Bir öğrenim kurumuna, kursa vb. devam etmesi 

nedeniyle iĢ aramayan ve iĢ baĢı yapmaya hazır olmayan kiĢilerdir. 

5. Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluĢundan emekli olduğu için iĢ aramayan ve iĢ baĢı yapmaya hazır 

olmayan kiĢilerdir. 

6.ÇalıĢamaz halde: Bedensel özür, hastalık veya yaĢlılık nedeniyle iĢ aramayan ve iĢ baĢı 

yapmaya hazır olmayan kiĢilerdir. 

7. Diğer: Ailevi ve kiĢisel nedenler ve bunun dıĢındaki diğer nedenler ile iĢ aramayan ve iĢ baĢı yapmaya hazır 

olmayan kiĢilerdir. 

ĠĢgücüne Dahil Olmayan Nüfus  Oranı = (Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus-(Ġstihdam+ĠĢsiz))/(Kurumsal 

Olmayan Sivil Nüfus) x 100 

Eğitim durumu:  6 ve yukarı yaĢtaki tüm fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgilerdir. Uluslararası 

Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED,1997) uygun olarak sınıflandırılmaktadır, ana grupla aĢağıdadır  

1. Okuma yazma bilmeyen 

2. Okuma yazma bilip bir okul bitirmeyen 

3. Ġlkokul 

4. Ġlköğretim 

5. Ortaokul veya mesleki ortaokul 

6. Genel Lise 

7. Mesleki veya teknik lise 

8. Yüksek öğretim 

BaĢvuru:  ĠĢ arayanların, gereksinimlerinin karĢılanması için Kurum il Müdürlüklerine doğrudan yaptıkları 

müracaatlardır (ĠġKUR) 
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Kayıtlı ĠĢsiz:  ÇalıĢma yaĢında ve gücünde olan, çalıĢmak isteyen, Kuruma baĢvurduğunda asgari ücret 

düzeyinde gelir getirici bir iĢi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iĢ bulunamayan aktif kayıtlardaki 

kiĢilerdir. Kayıtlı iĢgücünden, daha iyi Ģartlarda iĢ arayanlar, emeklilerden iĢ arayanlar ve belli bir iĢ yerinde 

çalıĢmak isteyenler çıkarıldığında geriye kalanlar kayıtlı iĢsiz sayılmaktadır. (ĠġKUR) 

Kayıtlı iĢgücü: ĠĢ arayanlardan aktif kayıtlarda yer alanların tümüdür. 

Aktif kayıt: Son iĢlem tarihinden itibaren 18 ay süre ile iĢe gönderilmek üzere hazır olan kayıttır. 

Açık ĠĢ: Kuruma iĢverenlerden intikal eden iĢçi istemidir.  

Açık ĠĢ: ĠĢveren tarafından hemen veya yakın gelecekte doldurulmak istenen ve iĢverenin iĢyeri dıĢından 

uygun bir adayın bulunması için aktif adımları attığı yeni yaratılan, boĢ veya boĢalacak iĢtir. (EUROSTAT) . 

Bu tanıma göre açık iĢ muhakkak iĢyeri dıĢına açılmalıdır. ĠĢgücü Talep araĢtırması kapsamında derlenen açık 

iĢler bu kapsamdadır.   

Açık ĠĢ Oranı: Açık iĢlerin, açık iĢler ile mevcut çalıĢanların sayısının toplamına bölünmesi ile elde edilen bir 

orandır. Temel olarak, iĢyerleri tarafından fiilen doldurulmak istenen ve bu doğrultuda gerekli giriĢimlerin 

yapıldığı pozisyonları göstermektedir. ĠĢyerinde çalıĢanlar yardımıyla doldurulmayı bekleyen pozisyonlar ise 

açık iĢ kavramı kapsamında yer almamaktadır. ĠĢgücü arzına iliĢkin ĠĢsizlik oranına kıyasla iĢgücü talebinin bir 

göstergesi olarak ekonominin konjonktürel hareketlerine dair daha kullanıĢlı bir göstergedir. Örneğin 

ekonominin büyüme dönemlerinde açık iĢ oranında nispi olarak yükseliĢ görülürken, açık iĢ oranının gerilediği 

dönemler ekonomide yavaĢlama iĢareti olarak değerlendirilmektedir.  

Beceri:  Eğitim, öğretim ve deneyimin ürünü olan beceri, iliĢkin olduğu konudaki bilgiyle bir araya geldiği 

zaman uzman kiĢinin niteliğini oluĢturur. Beceri, genel olarak iĢ ve görevleri baĢarabilmek için gerekli olan 

sistematik zihinsel ve fiziksel eylemleri, yatkınlıkları, etkinlikleri ifade eder. 

Beceri Eksiği:  ĠĢgücünün sahip olduğu genel uzmanlığın iĢin gerekleriyle uyuĢmazlığıdır. 

Beceri Ġhtiyacı:   Belirli bir organizasyon, sektör veya ulusal ekonomide, farklı türdeki faaliyet, iĢ veya 

mesleki rol için gereksinim duyulan beceridir. 

Beceri Açığı:  Beceri açığının yapısı ve düzeyini belirtir. ĠĢgücü piyasasında becerili iĢgücüne ihtiyacın, 

mevcut iĢgücü arzından ne kadar fazla olduğunu gösterir. Dünyanın birçok ülkesinde iĢgücü piyasaları, artan 

iĢsizlik, yetersiz eğitilmiĢ personel, ekonomik ve teknolojik koĢulların hızla değiĢmesi ve bu değiĢime ayak 

uydurma güçlükleri gibi sorunlarla karĢı karĢıyadır. beceri açığının nedenleri arasında, (1) iĢ gereksinimleriyle 

karĢılaĢtırıldığında yetersiz kalan ehliyetler, (2) Ehliyetlerle karĢılaĢtırıldığında yetersiz kalan iĢler, (3) ĠĢsizlik, 

gizli iĢsizlik, (4) sayısal olarak becerili iĢçi açığı yer alır.  

 

ĠĢe YerleĢtirme:  ĠĢ arayanların kurumca iĢe yerleĢtirilmesidir. 

GiriĢim: Yasal birimlerin oluĢturduğu en küçük özellikle mevcut kaynaklarının tahsisi için belirli derecede 

karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. GiriĢim, bir veya birden 

fazla yerde, bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir. 

Net Ġstihdam DeğiĢim Oranı: Beklenen istihdam artıĢından, beklenen istihdam azalıĢının çıkarılması ile elde 

edilen sayının mevcut çalıĢan sayısına bölünmesi ile elde edilen orandır.  
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Temininde güçlük çekilen meslekler:  ĠĢverenler açık iĢlerini istedikleri becerilere sahip çalıĢanlarla 

doldurmadıkları takdirde, bu durumu temininde güçlük çekilen meslekler veya beceri eksiği açık iĢler olarak 

ifade ederler.  

YaĢ bağımlılık oranı : 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaĢtaki nüfusun, 15-64 yaĢ grubundaki nüfusa oranın yüzde 

olarak ifadesidir.  

YaĢ Bağımlılık Oranı = (( 0-14 yaĢ nüfus + 65 yaĢ nüfus))/(15-64 yaĢ nüfus) x 100 

Yerel birim: Coğrafi olarak tanımlanan bir yere yerleĢmiĢ giriĢim veya onun bir parçasıdır. 

Ekonomik faaliyet, coğrafi olarak tanımlanan bu yerde veya bu yerden tek ve aynı giriĢim için bir veya daha 

fazla kiĢinin çalıĢması halinde yürütülür. 

Ek 4- Türkiye ve Ġl Geneli ĠPTA Alan Uygulama Sonuçları 

Ek 4A-Türkiye Geneli ĠPTA Alan Uygulama Sonuçları 

SEKTÖRLERE GÖRE ĠPTA SONUÇLARI-2014/1.DÖNEM 

Sektörler 
ĠĢyeri 

Sayısı 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Açık ĠĢ 

Sayısı 

Temininde 

Güçlük 

Çekilen 

KiĢi Sayısı 

30 

haziran 

2015 Ġçin 

Belirlenen 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢimi 

Açık 

ĠĢ 

Oranı 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢim 

Oranı 30 

Haziran 

2015 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 1.722 83.891 1.450 3.295 4.329 1,7% 5,2% 

Ġmalat 50.597 2.510.806 87.006 111.361 115.160 3,3% 4,6% 

Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 676 37.222 188 384 308 0,5% 0,8% 

Su temini; kanalizasyon, atık 

yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri 498 31.312 295 377 1.271 0,9% 4,1% 

ĠnĢaat 37.791 832.881 14.074 34.347 60.506 1,7% 7,3% 

Toptan ve perakende ticaret; 

motorlu kara taĢıtlarının ve 

motosikletlerin onarımı 46.693 1.119.724 34.783 48.979 55.307 3,0% 4,9% 

UlaĢtırma ve depolama 11.428 324.949 8.051 9.957 9.754 2,4% 3,0% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri 12.594 540.430 14.863 21.918 15.853 2,7% 2,9% 

Bilgi ve iletiĢim 2.722 102.669 2.773 3.631 5.413 2,6% 5,3% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 1.962 189.181 1.277 1.305 7.353 0,7% 3,9% 

Gayrimenkul faaliyetleri 1.514 37.515 1.111 1.452 1.797 2,9% 4,8% 

Mesleki, bilimsel ve teknik 

faaliyetler 9.638 196.305 4.424 8.630 9.490 2,2% 4,8% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 8.066 546.251 15.218 18.839 59.204 2,7% 10,8% 

Eğitim 5.712 190.977 3.298 4.027 992 1,7% 0,5% 

Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet 

faaliyetleri 4.171 191.334 5.084 7.960 9.343 2,6% 4,9% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve 

spor 849 23.694 504 833 698 2,1% 2,9% 

Diğer hizmet faaliyetleri 4.278 90.551 4.182 5.408 4.987 4,4% 5,5% 

Genel Toplam 200.911 7.049.691 198.582 282.704 361.764 2,7% 5,1% 
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Ek 4B- Amasya Geneli ĠPTA Alan Uygulama Sonuçları 

Sektörler 
ĠĢyeri 

Sayısı 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Açık 

ĠĢ 

Sayısı 

Temininde 

Güçlük 

Çekilen 

KiĢi Sayısı 

30 

haziran 

2015 Ġçin 

Belirlenen 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢimi 

Açık 

ĠĢ 

Oranı 

Net 

Ġstihdam 

DeğiĢim 

Oranı 30 

Haziran 

2015 

Madencilik ve taĢ ocakçılığı 12 818 40 52 45 4,7% 5,5% 

Ġmalat 98 5.304 225 240 532 4,1% 10,0% 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı 
1 16     2 0,0% 12,5% 

Su temini; kanalizasyon, atık 

yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri 
1 12   3 13 0,0% 108,3% 

ĠnĢaat 97 1.465 16 59 130 1,1% 8,9% 

Toptan ve perakende ticaret; motorlu 

kara taĢıtlarının ve motosikletlerin 

onarımı 

199 3.777 163 221 260 4,1% 6,9% 

UlaĢtırma ve depolama 38 725 7 32 28 1,0% 3,8% 

Konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri 
43 712 22 37 34 3,0% 4,8% 

Bilgi ve iletiĢim 2 18 2 3 2 10,0% 11,1% 

Finans ve sigorta faaliyetleri 5 48     0 0,0% 0,0% 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 24 371 8 10 11 2,0% 2,9% 

Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 13 344 3 3 16 0,9% 4,7% 

Eğitim 21 545 8 4 -6 1,4% -1,1% 

Ġnsan sağliği ve sosyal hizmet 

faaliyetleri 
10 191   4 5 0,0% 2,6% 

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve 

spor 
5 311     3 0,0% 1,0% 

Diğer hizmet faaliyetleri 11 107 7 5 6 6,1% 5,6% 

Genel Toplam 580 14.764 501 672 1.081 3,3% 7,3% 

 

Ek 5- 2014 Yılı ĠġKUR ĠĢgücü Piyasası Analiz ÇalıĢması (ĠPA) Örnek Planı 

 

Coğrafi kapsam: 

Coğrafi kapsam olarak nüfus büyüklüklerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde  

bulunan   tüm il ve ilçe merkezleri ile köyler kapsama dahil edilmiĢtir.  

 

Sektörel Kapsam : 

 Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması  (NACE) Rev2.0 esas olmak üzere 

aĢağıda yer alan sektörler  kapsamı oluĢturmaktadır.  
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B Madencilik ve TaĢ ocakçılığı 

C Ġmalat 

D Elektrik, gaz, Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri 

F ĠnĢaat 

G Toptan ve parekende ticaret; motorlu kara taĢıtlarının ve motorsikletlerin onarımı 

H UlaĢtırma ve depolama 

I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 

J Bilgi ve iletiĢim 

K Finans ve sigorta faaliyetleri 

L Gayrimenkul faaliyetleri 

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri 

N Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri 

P Eğitim 

Q Ġnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 

R Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 

S Diğer hizmet faaliyetleri 

 

Kapsanan kitle: 

          Sektörel  kapsam dahilinde  tüm yerel birimler anket kapsamını oluĢturmaktadır. 

 

          Örnekleme çerçevesi: 

2014 yılı Türkiye Ġstatistik Kurumu ĠĢ Kayıtları Sistemi altlık olarak kullanılmak üzere  sektörel kapsam 

dahilinde ilgili sektörde yer alan ve  10 ve daha fazla çalıĢana  sahip yerel birimler çalıĢmada  örnekleme 

çerçevesi olarak  kullanılmıĢtır.  

 

Örnekleme birimi: 

Örnekleme birimi yerel birimdir.  

 

 

Gözlem birimi: 

Gözlem birimi yerel birimdir.     

 

Tahmin boyutu:  

2014 yılı  ĠĢkur  ĠPA çalıĢması, 17 sektörde yerel birim bazında Türkiye tahmini vermek  üzere 

planlanmıĢtır. Ayrıca C sektöründe 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

bölümlerinde tahmin verilecek boyutta tabakalama değiĢkenleri aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 

 

 

   



70 
 

Kısımlar 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

P 

Q 

R 

S 

 

 

Örnekleme yöntemi: 

 2014 yılı ĠĢkur ĠPA çalıĢmasında tabakalı rassal örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. 

 

Örnek Hacmi  ve Örnek Seçimi  

 2014 yılı ĠĢkur  ĠPA çalıĢmasında amaç, kapsam dahilindeki sektörler   bazında Türkiye tahmini 

vermektir.  ÇalıĢma 6 ilde ( Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli)  örnekleme, diğer illerde 

tamsayım uygulanmak üzere planlanmıĢtır. Bursa il için ayrıca 2-9, 10+ çalıĢan sayısı tabakalaması 

istenmiĢtir. Örnek hacmi istenilen düzeyde tahmin üretilmesini sağlayacak kriterler dikkate alınarak, 6 ilde  

40353 olarak hesaplanmıĢtır. Diğer illerde ise birim sayısı  87151 olarak belirlenmiĢtir.        

 

Örnek hacminin dağıtımı, sektör düzeyinde uzlaĢık dağıtım yöntemi ile yapılmıĢtır. 

 

nh   = ñ [ K
2
 + ( 1- K

2
 )  Mh 

2
  ]

 ½      
                     

 ñ     = Göze düĢen ortalama örnek hacmi 

  Mh  =Nh / ( N / h ) = h.Wh 

           K     = Göreceli önem 

 h      = Tabaka sayısı 

            nmin = K.ñ    en küçük göze düĢen örnek hacmi 

 

Bu yöntem birim sayısı çok küçük dahi olsa her tabakada belirli sayıda örnek hacmini garanti etmektir. 

Dolayısıyla yerel birim sayısının çok az  sayıda olduğu  tabakalar yapısal olarak sistem içerisinde belirlenerek 

tamsayımla ele alınmıĢtır. Tüm sektörlerde maliyet ve iĢgücü dikkate alınarak belirlenmiĢtir.  
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Örneklerin seçimi ardıĢık basit rassal örneklem (ABRÖ) yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yöntemde, 

birimlere (0,1] aralığında uniform dağılan sürekli rassal sayılar (permanent random number-PRN) atanır. 

Atanan bu rassal sayılara göre birimler küçükten büyüğe doğru dizilir, tabaka bazında belirlenen  0,1hd   

Ģeklindeki sabit bir baĢlangıç noktasından sonraki ilk birimden baĢlamak üzere, tabaka bazında belirlenen 

örnek hacmi kadar birim örneğe seçilir.   

 

Tahmin ve Notasyonlar 

Her sektörde yerel birimler bulundukları tabaka esas olmak üzere ABRÖ yöntemi ile örneğe 

seçilmiĢlerdir.  Her tabakadan örneğe seçilen toplam hn  tane  birimin   h   olarak tanımlanan bir seçim 

olasılığı  vardır. Herhangi bir tabakadaki örnek birimin seçim olasılığı aĢağıdaki gibi yazılır: 

 h
h

h

n

N
   

            h = ele alınan  ekonomik faaliyet grubundaki tabaka indisi    

           hn  =  h. tabakadaki örnek birim sayısı  

          hN =  h. tabakadaki toplam birim sayısı 

Herhangi bir karakteristiğin (y) toplam tahmini ( Ŷ ),  seçilen birimlerin seçim olasılıklarının tersi ile 

çarpımının toplamından elde edilir. 

            ˆ hi
h i

hi i h

Ny
Y y

n
   
 

             

( Ŷ ) toplam tahminine iliĢkin h. tabakadaki varyans formulu aĢağıda verilmiĢtir:   

                  

         1/ˆ 222
  hhhihhhh nnyyNyvNYv    dır.  

 

 Tabaka bazında gerçekleĢtirilen bu tahminlerden Türkiye toplamına tabakalı örneklemin genel 

kuralları kullanılarak ulaĢılır. Herhangi bir karakteristiğin genel toplam tahmini 


h

hYY ˆˆ   Ģeklinde bulunur. 

  

Toplam tahmine iliĢkin  varyans ise  

               
h

hYvYv ˆˆ    olarak elde edilir. 
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