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SUNUȘ
Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliștirilmesi Operasyonu” projesi kapsamında Kayseri Çalıșma ve İș Kurumu İl
Müdürlüğümüz tarafından ‘Kayseri İli İșgücü Piyasası
Talep Araștırması’ neticesinde elde edilen verilerle
Kayseri’nin mevcut ișgücü piyasasını daha iyi anlayabilmek için yapılan analizler sonucu bir rapor yazılmıștır.
Böylelikle; İlimizde sektörel bazda ihtiyaç duyulacak
meslekler belirlenecek, istihdam artıșı veya azalıșı
beklenen mesleklerin piyasadaki muhtemel değișme
ve gelișmeleri projeksiyon yapılarak izlenecektir.
Böylece, alınması gereken önlemler alınmıș olacaktır. Günümüz dünyasının en önemli problemlerinden
biri kușkusuz ișsizlik sonucudur. İșsizlik aynı zamanda sosyo-psikolojik sorunları ve huzursuzlukları da
beraberinde getirmektedir.
Bu nedenle istihdam artırıcı yatırım ve politikalara
ağırlık vermek gerekliliği bulunmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde özellikle son on yılda birçok alanda
büyük atılımlar ve yatırımlar yapılarak, istihdamda ciddi artıșlar gözlenmiștir. Bu süreci daha etkin yürütebilmek ve etkili istihdam politikaları olușturabilmek
amacıyla ișgücü piyasasının talep ve isteklerini de-

taylı bir șekilde inceleme gerekliliği de kaçınılmazdır.
Son yıllarda Kayseri ilinde eğitimden sağlığa, ulașımdan turizme, tarımdan sanayiye birçok sektörde artan bu büyüme devam etmektedir.
Yașanılan olumlu gelișmeler, ișgücü ve istihdam piyasasına da olumlu yansımaktadır. Bu durumun doğal
sonucu olarak ilimiz, ișgücüne katılma ve istihdama
katılım açısından önemli derecede yol katederken, ișsizlik oranında kayda değer bir düșüș gözlenmektedir.
Kayseri Çalıșma Ve İș Kurumu İl Müdürlüğü tarafında
da yürütülen eğitim programları ve stratejilere ilișkin
istatistikler de göz önüne alındığında, ortaya çıkan
veriler de bu durumu teyit etmektedir.
Bu çalıșmanın ortaya çıkmasında gösterdikleri özenli çalıșma nedeniyle İȘKUR İl Müdürlüğü personeline, araștırma sürecinde ișyeri bilgi formlarına titiz
bir șekilde yanıt veren tüm ișverenlerimize ve emeği
geçen herkese teșekkür ediyor ‘Kayseri İșgücü Piyasası Talep Araștırması Analiz Çalıșması’ nın ilimiz
ve tüm ilgililer için yararlı olmasını diliyorum.

Orhan DÜZGÜN
Kayseri Valisi
i

İșgücü Piyasa Analizi

ÖNSÖZ
Türkiye İș Kurumu (İȘKUR), ulusal istihdam politikasının olușturulması, istihdamın korunması ve
geliștirilmesi ile ișsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde
rol alan ișgücü piyasasının en önemli aktörlerinden
biridir.
Kurumumuz hem aktif hem de pasif istihdam politikaları doğrultusunda ișgücü ve ișverene yönelik
birçok kamusal hizmet sunmaktadır. İșsizlik sigortası
ișlemlerini yürüten, ișgücü piyasası verilerini yerel
ve ulusal bazda derleyen, analiz eden, yorumlayan,
ișgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik
ișgücü yetiștirme, mesleki eğitim ve ișgücü uyum
programları geliștirerek uygulanması konusunda
önemli görevler icra eden, üstlendiği yasal, yönetsel ve sosyal sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini
özveri ile sürdüren İȘKUR, ișgücü piyasası analizleri
aracılığıyla Kuruma erișemeyen birçok ișverenle yüz
yüze görüșerek ișgücü taleplerini derlemektedir.
İșgücü piyasası analizlerinin etkin bir șekilde yapılabilmesi sadece İȘKUR için değil sosyal politikayla
ilgilenen tüm kiși ve kurumlar için sağlıklı öngörü ve
planlama yapılması açısından önemli ve gereklidir.
Bu noktadan hareketle 2013 yılı Mayıs-Haziran aylarında, Türkiye genelinde Türkiye İș Kurumu (İȘKUR)
ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ișbirliği ile belirlenen 10 ve daha fazla kiși istihdam eden 100 bin 852

ișyerine, kurum personelimiz ișveren veya ișveren
temsilcisi ile görüșme gerçekleștirmeye çalıșmıștır.
Bu kapsamda ulașılan ișyeri sayısı 87 bin 719’dur.
İlimizde bu kapsamda 2,897 ișyeri tespit edilmiș ve
2,787 ișyerine ulașılmıștır.
Türkiye Geneli ve il düzeyinde çalıșan sayısı, açık iș,
temininde güçlük çekilen meslekler ile geçmiș ve gelecek dönem istihdam eğilimlerine dair bilgiler derlenmiș, ișverenin eleman ihtiyacı anında karșılanmaya çalıșılmıștır. Ayrıca ișgücü yetiștirme kurslarının
da piyasa ihtiyaçları doğrultusunda açılmasının
sağlanması için veriler derlenmiștir.
Bu çerçevede, hazırlanan bu Rapor 2013 yılı I. dönem
“Kayseri İșgücü Piyasası Analizi” hem ișgücü arzına
ilișkin eğilimler hakkında bazı değerlendirmeleri hem
de Kurum personelimiz vasıtasıyla gerçekleștirilen
talep araștırmasının sonuçlarına dair bilgileri kapsamaktadır.
Bu vesileyle “Kayseri İșgücü Piyasası Analizi”
çalıșmasının tüm kullanıcılara faydalı ve hayırlı olmasını diler, bu çalıșmanın ortaya çıkmasında zamanını ayırarak bilgi formumuzu dolduran tüm ișverenlerimize emeği geçen Kurum çalıșanlarımıza ve
sosyal paydașlarımıza teșekkür ederim.

Ahmet AYÇİÇEK
İl Müdürü
İșgücü Piyasa Analizi
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Bu çalıșma Kayseri ilinin ișgücü piyasasını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı ve ișsizlerin güncel durumunu
görmeyi amaçlayan bir değerlendirme ve öneri raporudur. Bu raporda il düzeyinde ișgücü arzı ve talebine
ilișkin temel veriler sunulacaktır. Kayseri ili İșgücü Piyasası Talep Araștırmasının amacı ișsizliğin azaltılması
ve sektörlere göre istihdam politikalarının olușturulması için ișverenlerin ișgücü talebini değișik boyutlarıyla
tespit etmek ve ișgücü piyasasında mevcut, geçmiș ve gelecek dönemde meydana gelen ve gelmesi beklenen mesleki değișim ve gelișimlerini izlemeye katkıda bulunacaktır.
Kayseri ilinin demografik özelliklerine bakıldığında 2012 yılı itibariyle ilin toplam nüfusu 1.274.968 kișidir.
Nüfusun % 50,2’ si erkek, % 49,8’ i kadınlardan olușmaktadır. Kayseri ilinde çalıșma yașı nüfusu 848.510
kișidir. Çalıșma yașı ilin toplam nüfusu içindeki oranı % 66,6’ dır. Kayseri ilinde toplam nüfusun % 87,6’ sı
il/ilçe merkezinde, % 12,4’ ü belde/köylerde yașamaktadır. Kayseri ilinde 2011- 2012 yılları nüfus artıș hızı
‰ 15,5’ dir. Göç oranlarına bakıldığında Kayseri ilinin göç alan bir il olduğunu söylemek mümkündür.2012
yılında Kayseri iline göç eden insanların net sayısı 3.774’ dür.
İșgücü arzına ilișkin mevcut veriler büyük ağırlıkla TR72 bölgesini kapsamaktadır. TR72 bölgesinde çalıșabilir
nüfus toplamı 1.555.535 kișidir. TR72 bölgesinden ișgücüne katılım oranı % 51,4 oranındadır. İșgücü katılım
oranının cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin ișgücüne katılım oranı % 72,7 iken kadınlarda % 30,3 olarak
gerçekleșmiștir.
Yaș gruplarına göre incelendiğinde ișgücüne katılımın en yüksek olduğu yaș grubu 25-34 arası olduğu
görülmektedir. İșgücüne katılım oranının eğitim durumuna göre ise % 82,2 ile yükseköğretim mezunları ilk
sıradadır. Eğitim durumu yükseldikçe ișgücüne katılım oranı artmaktadır.
TR72 bölgesinde nüfusun % 48,6’ sı ișgücü piyasasının dıșındadır. İșgücünde kalan kadınların oranı % 69,7’
dir. Bu oran erkeklerin oranı olan % 27,3’ ün iki katından fazladır. Yaș, cinsiyet ve eğitim düzeyine göre
ișgücü dıșında bulunma oranı ve nedeni değișmektedir. 2012 yılı itibariyle TR72 bölgesinde ișgücüne dahil
olmayanlar için ilk sırada gelen neden % 53,2 ile ev ișleriyle meșgul olmak, ikinci sıradaki neden % 14,8 ile
eğitim/öğretim nedeni ve üçüncü sırada emekli olma nedeni gelmektedir.
TR72 bölgesinde 2012 yılında istihdam oranı % 47,2’ dir. Bu oran yıllar itibariyle artıș göstermiștir. Kayseri
ilinin istihdam oranına bakılacak olursa Türkiye İstatistik Kurumu iller bazında en son 2011 yılı Nüfus ve Konut Araștırmasına göre yayınladığı istatistiklere göre % 40,1’ dir. 2011 yılı Türkiye ortalaması % 43,7’ dir.
TR72 bölgesinde erkeklerin % 56,8’ i, kadınların ise % 14,2’ si çalıșmaktadır.
İstihdamın yaș gruplarına göre incelendiğinde ise erkeklerde en yüksek 25-34 yaș grubundadır. Kadınlarda
ise 35-54 yaș grubunda istihdam oranı fazladır. 2012 yılı itibariyle TR72 bölgesindeki istihdam oranında en
yüksek % 73,3 ile yükseköğretim mezunları gelmektedir. Okuma yazma bilmeyenlerin istihdam oranı ise %
25,9 olarak gerçekleșmiștir. İstihdam oranları incelendiğinde eğitim durumu yükseldikçe istihdam oranının
arttığını söylemek mümkündür.
İstihdamın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde TR72 bölgesinde % 41,6’ lık oran ile tarım sektörü ilk
sırada gelmektedir. İkinci sıradaki hizmet sektörünün oranı % 34,1 ve üçüncü sıradaki sanayi sektörünün
oranı %24,3 olarak gerçekleșmiștir. Türkiye geneli ile karșılaștırıldığında bu sıralama daha farklıdır. Türkiye
genelinde en yüksek olan sektör hizmet sektörüdür. Türkiye geneli hizmet sektörünün oranı %49,4’ dür.
İkinci sırada % 26 ile sanayi sektörü, üçüncü sırada ise % 24,6 ile tarım sektörü izlemektedir. İșteki durum
açısından bakıldığında TR72 bölgesinde tarımda ücretsiz aile ișçisi olarak çalıșanlar % 56,1 ile en yüksektir.
Tarım dıșında ise % 79,9 ile en yüksek ücretli veya yevmiyeli olarak çalıșanlar gelmektedir. Tarım dıșında cinsiyetlere göre bakıldığında sıralama da bir fark olmamakla birlikte tarım sektörüne bakıldığında cinsiyetlere
göre tam zıt bir durum söz konusudur.
Tarım sektöründe çalıșan erkeklerin % 66,5’ i ișveren ve kendi hesabına çalıșanlar iken kadınlarda % 84,6
oran ile ücretsiz aile ișçisi olarak çalıștıkları görülmektedir.

1

İșgücü Piyasa Analizi

2012 yılında TR72 bölgesinde istihdamın % 50’ si kayıt dıșındadır. Cinsiyetlere göre ise kadınların % 75,5’
i, erkeklerin % 39,2’ si kayıt dıșı çalıșmaktadır. İktisadi faaliyet koluna göre kayıtlılık durumuna bakıldığında
bölgede tarım sektörünün kayıt dıșında en yüksek olduğunu görüyoruz. Tarım sektörünün oranı % 82,8’ dir.
Sanayi sektörünün kayıt dıșı oranı % 32,6 ve hizmet sektörünün oranı % 22,2 olarak gerçekleșmiștir. Eğitim
seviyesine göre kayıtlılık durumu incelendiğinde okuma yazma bilmeyenlerin % 93,2’ si kayıt dıșı çalıșmaktadır. Lise altı mezunlarının % 60,2’ si, lise ve dengi meslek okul mezunlarının % 25,6’ sı, yükseköğretim
mezunlarının % 5’ i kayıt dıșı çalıșmaktadır. Bu sonuçlara bakıldığında eğitim seviyesi yükseldikçe kayıtlı
çalıșmanın da arttığını görüyoruz.
Sosyal kayıtlılığın ișteki durumuna göre incelediğimizde en düșük kayıt dıșı istihdam % 22,4 ile ücretli veya
yevmiyeli çalıșanlar, en yüksek kayıt dıșı istihdam ise % 91,3 ile ücretsiz aile ișçileridir. İșveren ve kendi
hesabına çalıșanların kayıt dıșı oranı ise % 60,2 olarak gerçekleșmiștir. Sosyal kayıtlılığın yaș grubu durumuna göre ise en yüksek kayıt dıșı oranının % 82 ile 55+ yaș grubunda olduğu görülmektedir.
İkinci sırada ise % 78 ile 15-19 yaș grubu, üçüncü sırada ise % 48,7 ile 20-24 yaș grubu gelmektedir. 2012
yılı rakamlarına göre TR72 bölgesindeki ișsizlik oranı % 8,2’ dir. Cinsiyetlere göre ise erkeklerde % 8,4 kadınlarda ise % 7,5 olarak gerçekleșmiștir. İșliğin en yüksek olduğu yaș grubu 20-24’ dür.
20-24 yaș grubunun ișsizlik oranı % 14,6 olarak gerçekleșmiștir. İkinci sırada % 10,9 ile 15-19 yaș grubu
gelmektedir. İșsizlik oranın en düșük olduğu yaș grubu ise % 2,9 ile 55+ yaș grubudur. Eğitim durumlarına
göre en yüksek ișsizlik oranı % 11,1 ile lise ve dengi meslek okulu mezunlarıdır. İkinci sırada % 10,9 olan
yükseköğretim mezunlarıdır. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise % 4,5’ dir.
2012 yılı İȘKUR verilerine göre ișe bașvuranların % 25’i ișe yerleștirilmiștir. Cinsiyetlere göre bakıldığında bu
oran erkeklerde % 28,8 kadınlarda ise % 15,6 olarak gerçekleșmiștir. İșe yerleștirmede eğitim durumuna
göre bakıldığında % 33,9 ile ilköğretim mezunları en yüksektir. İkinci sıradaki okuryazar olanların oranı %
27,7’ dir. Bunları % 21,4 ile ortaöğretim, % 15,6 ile önlisans, % 11,1 ile lisans mezunları izlemektedir.
Kayseri Çalıșma ve İș Kurumu İl Müdürlüğüne ait 2012 yılına ilișkin ișgücü piyasası faaliyetlerine ait verilere
bakıldığında, toplam 36.380 bașvuru yapılmıștır. Toplam alınan açık iș sayısı 13.294’ dür. Alınan açık ișlerin
11.415’ i normal, 1.877’ si engelli ve 2’ si eski hükümlü-TMY’ dir. İșe yerleștirme sayılarına bakıldığında ise
9.111 kiși ișe yerleștirilmiștir. İșe yerleștirilenlerin 7.641’ i normal, 1.469’ u engelli ve 1’ i eski hükümlü-TMY’
dir.
2013 İșgücü Piyasası Talep Araștırması sonuçlarına göre, Kayseri ilinde açık iș oranı % 3,5 ile Türkiye geneli
açık iș oranı olan % 4,4’ den düșüktür. Açık iș sayısı olarak en fazla olan sektör imalattır. İmalat sektöründe
açık iș sayısı 2.509’ dur. İkinci sırada 614 açık iș ile toptan ve perakende ticaret sektörü gelmektedir. Üçüncü
sırada ise 370 açık iș ile inșaat sektörü yer almaktadır.
Mesleklere göre açık ișler incelendiğinde ise ilk üç sırayı sırasıyla beden ișçisi (Genel), mobilya döșeme
ișçisi ve terzidir.
Ana meslek gruplarına göre açık ișlerde ise ilk sırada sanatkârlar ve ilgili ișlerde çalıșanlar ilk sırada yer
almaktadır. Sanatkârlar ve ilgili ișlerde çalıșanları sırasıyla tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, nitelik
gerektirmeyen meslekler, profesyonel meslek mensupları, teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel
meslek mensupları, hizmet ve satıș elemanları, büro hizmetlerinde çalıșan elemanlar ve yöneticiler izlemektedir.
Kayseri ilinde temininde güçlük çekilen meslekler mobilya döșeme ișçisi, argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı),
terzi, beden ișçisi (genel), mobilya imalatçısı/mobilyacı (ahșap) șeklinde sıralanmaktadır. Temininde güçlük
çekilen mesleklerin sektörler bazında incelendiğinde en çok imalat sektöründe temininde güçlük çekilmektedir. İmalat sektörünü sırasıyla insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret,
mesleki, bilimsel ve teknikfaaliyetler sektörleri izlemektedir. Temininde güçlük çekilme nedenleri in-
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celendiğinde ise ilk sırada % 60,9 ile iș tecrübesine sahip eleman yok nedeni ilk sıradadır. İkinci sırada % 50,5
ile bu meslekte eleman yok, üçüncü sırada ise % 47,4 ile beceriye/niteliğe sahip eleman yok gelmektedir.
Kayseri ili İșgücü Piyasası Talep Araștırması sonuçlarına göre 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle net istihdam artıșı beklentisi % 4,1 iken bu beklenti 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle % 2,5 olmuștur.
Sektörlere göre net istihdam artıșına bakıldığında 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle en yüksek sayı imalat
sektörüne aittir. İkinci sırada toptan ve perakende ticaret, üçüncü sırada idari ve destek hizmet faaliyetleri
gelmektedir. Azalıș sadece madencilik ve taș ocakçılığı ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinde olacağı
beklenmektedir.
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GİRİȘ
Kayseri ili ișgücü piyasası analiz raporunun nihai hedefi ilin ișgücü piyasası arz ve talep boyutunu birlikte
ele alarak, arz ve talep arasındaki eșleșme problemlerini ortaya çıkartmak ve bu dengesizliğin giderilmesine
yardımcı olacak önerileri olușturmaktır.
İyi ișleyen bir ișgücü piyasasının olușabilmesi, ișgücü arz ve talebinin temel niteliklerinin incelenip bunlara
uygun önlemlerin zamanında alınmasına bağlıdır. Birçok ülkede yüksek ișsizlik oranlarına rağmen özellikle
kısa dönemli ișgücü talebinin hep yüksek olduğu da sık sık ifade edilmektedir. Birçok sektörde ișgücü
fazlalığı olmasına rağmen etkin eșleștirme eksikliği ve beceri uyumsuzlukları nedeniyle ișgücü açığı karșılanmayabilmektedir.
Açık ișler, ișgücünün mobilitesinin yetersizliği ve ișverenin talep ettiği niteliklere sahip eleman olmayıșı
nedenlerinin yanı sıra bazı mesleklerde iș ortamı ve ücretin beğenilmemesi nedeniyle de zamanında doldurulamamaktadır.
İller bazında etkin bir ișgücü piyasası analizi için, illerin arz ve talep yapısını aynı dönem itibariyle yansıtan
arz ve talep verilerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç doğrultusunda ideal olan, il ișgücü piyasasının her iki boyutunu ortaya koyan araștırmaların eșzamanlı yapılmasıdır. Böyle bir çalıșmanın gerek ișgücü gerekse mali
açıdan yaratacağı büyük yük dikkate alındığında, pratik bir çözüm ișgücü piyasası arz analizlerinde mevcut
veri setlerinin kullanımıdır. İșgücü Piyasasının arz tarafına yönelik veriler ağırlıklı olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile Hanehalkı İșgücü Anketi (HİA) sonuçlarına
dayanmaktadır.
İșgücü piyasası talep verileri Çalıșma ve İș Kurumuna kayıtlı ișverenler itibariyle idari kayıt olarak mevcuttur,
ancak bu kayıtlar ilin genel talep yapısı hakkında yeterince fikir verememektedir. İșgücü talebinin illerdeki
tüm ișverenleri kapsayacak șekilde üretilmesi ișgücü piyasasının doğru takibi açısından son derece önemlidir ve bu nedenle de özel bir talep araștırmasının periyodik olarak düzenlenmesi bir gerekliliktir.
İșgücü talep verilerinin elde edilmesine yönelik çalıșmalar Çalıșma ve İș Kurumu İl Müdürlükleri tarafından
2007 yılından beri sürdürülmektedir. Bu çalıșmalarda değișik yöntemlerin kullanılması sonucu, hem illerin
ișgücü piyasalarının yıllar itibariyle değișimlerinin izlenmesinde hem de iller arası karșılaștırmalarda problemler yașanmıștır. Problemlerin giderilmesi için tüm iller için standart bir talep araștırması uygulanması ve
ișgücü piyasası analiz raporunun yazımı kaçınılmaz olmuștur.
İhtiyaçlar doğrultusunda Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliștirilmesi Projesi kapsamında Kayseri
ili için 15 Mayıs-30 Haziran 2013 tarihleri arasında İșgücü Piyasası Talep Araștırması uygulanmıș
ve ișgücü piyasasının arz ve talep boyutunu ele alan İșgücü Piyasası Analiz Raporu hazırlanmıștır.
Bu Rapor üç bölüm olarak ele alınmıștır.
Birinci bölüm, ilin ișgücü piyasasını etkileyen temel unsurlardan ekonomik veriler, nüfus ve eğitim göstergeleri ile ișgücü göstergeleri birlikte ele alınarak, il ișgücü piyasasının genel görünümü analiz edilmiștir. Bu
bölümde ayrıca İȘKUR verileri de ele alınarak ilin ișgücü piyasası Çalıșma ve İș Kurumu verileri ile analiz
edilmiștir.
İkinci bölüm, İșgücü Talep Araștırması sonuçlarını analiz ederek Kayseri ișgücü talep yapısını ortaya koymaktadır. İșgücü Talep verilerine yönelik veri setlerinin temini doğrultusunda uygulanan İșgücü Talep Araștırmasının amacı ișverenlerin açık ișlerini tespit etmek, ișgücü piyasasında mevcut, geçmiș ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen mesleki değișim ve gelișimleri izlemektir.
Üçüncü bölüm, Kayseri ișgücü piyasası arz ve talep yapılarını birlikte ele almakta ve özellikle talep araștırması sonuçlarından yola çıkarak, İȘKUR istatistikleriyle birlikte ilin ișgücü piyasasını değerlendirmektedir.
Elde edilen bulgular ıșığında ișgücü piyasasının geliștirilmesi ve iyileștirilmesine yönelik öneriler sunmaktadır.
Tüm iller ve Türkiye Geneli için ayrı ayrı hazırlanan İșgücü Piyasası Analizi Raporlarına
www.iskur.gov.tr adresi üzerinden erișebilirsiniz.
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BİRİNCİ BÖLÜM

İȘGÜCÜ PİYASASISININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
İȘGÜCÜ PİYASASINI ETKİLEYEN UNSURLAR: ARKA PLAN
İșgücü piyasası, ekonomik ve demografik faktörlerden çok yakından etkilenir. Örneğin ekonomik gelișmeler,
yatırımlar, nüfus ve nüfus artıș hızı, göç ve eğitim istihdamı ve dolayısıyla ișsizliği doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, birinci bölümde ișgücü piyasasının arka planını olușturması açısından, Kayseri ilinin genel
ekonomik durumu, demografik yapısı ve nüfusunun eğitim durumu ele alınacaktır.
EKONOMİK GÖSTERGELER
İșgücü piyasasını șekillendiren diğer temel unsur ise ekonomik yapıdır. Bu açıdan son dönemdeki ekonomik
gelișmelere bakılmasında yarar görülmektedir.
Grafik 1. Gayri Safi Katma Değer, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2004-2010)

Kaynak: (TÜİK)

Türkiye ve Kayseri ilinin de içerisinde yer aldığı TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesi yıllar itibariyle Gayri Safi
Katma Değer (GSKD) sürekli artıș göstermiștir. En yüksek değer olan 2010 yılında Gayri Safi Katma Değer
(GSKD) TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesi 9.971 TL, Türkiye ise 13.406 TL’ dir. Gayri Safi Katma Değer
(GSKD)’ in bir önceki yılına göre değișimi așağıda bulunan Grafik 2’ de

5
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gösterilmiștir. Buna en büyük artıș TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde 2007 yılında, Türkiye’ de ise
2006 yılında gerçekleșmiștir. Grafik 2’ de görüldüğü üzere 2009 yılında hem TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
bölgesinde bir önceki yıla göre değișim % 1,8 artarken Türkiye’ de % -0,2 gerilemiștir.
Grafik 2. Gayri Safi Katma Değer Bir Önceki Yıla Göre Değișim Oranları, Türkiye, TR72 (Kayseri,
Sivas, Yozgat), (2005-2010)

Kaynak: (TÜİK)

Tablo 1. Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payları (%) Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas,
Yozgat), (2004-2010)

Kaynak: (TÜİK)

Gayri Safi Katma Değerin en büyük payını hizmetler sektörü olușturmaktadır. Hizmetler sektörü yıllar
itibariyle artıș göstermiștir. Sadece 2010 yılında bir azalıș yașanmıștır. Türkiye ve TR72 (Kayseri, Sivas,
Yozgat) bölgesinde 2008 yılına kadar tarım sektörünün Gayri Safi Katma Değer (GSKD) içindeki payı azalıș
göstermiștir. Tarım sektöründe azalıș payının büyük bir kısmı hizmet sektörüne kaymıștır. 2008 yılından
sonra ise tarım sektörü hem Türkiye’de hemde TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde artıșa geçmiștir.
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2009 yılı itibariyle bölgede en yüksek Gayri Safi Katma Değer (GSKD) % 58,5’lik oranla hizmetler sektöründe
gelmiștir. Tarım sektörü % 17,7’ lik en yüksek oranını 2004 yılında yașamıștır. Sanayi sektörünün en yüksek
olduğu yıl ise % 30 oranla 2008 yılıdır.
Grafik 3. Sektörlere Göre Bölgesel Paylar, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2004-2010 )

Kaynak: (TÜİK)

Yukarıdaki tabloya bakıldığında TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinin Türkiye geneli sektörlerdeki payında en yüksek tarım sektörü olduğu görülmektedir. Sanayi sektörü yukarı doğru artıș göstermekte, hizmetler
sektörü ise değișmemektedir. Tarım sektöründe ise 2007 yılına kadar azalıș gerçekleșmiș, daha sonra tekrar
yükselișe geçmiștir.
Tablo 2. Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı, 2013

Kaynak: http://www2.dpt.gov.tr
7
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Kayseri iline 2013 yılında toplam 407.837 bin TL kamu yatırımı yapılmıștır. Yapılan yatırımlardan 111.231
bin TL ile en yüksek tarım sektörü yatırımı yapılmıștır. İkinci sırada 90.654 bin TL ile Diğer Kamu Yatırımları,
üçüncü sırada ise 88.440 bin TL ile Eğitim alanında kamu yatırımı yapılmıștır.
Türkiye genelinde ise 2013 yılında toplam 52.881.620 bin TL kamu yatırımı yapılmıștır. Yapılan bu yatırımlardan 14.967.255 bin TL ile ilk sırayı Ulaștırma ve Haberleșme sektörü yer almıștır. İkinci sırada 12.587.973
bin TL ile Diğer Kamu Yatırımları, üçüncü sırada ise 8.419.268 bin TL ile Eğitim sektörü gelmektedir.
Kayseri ilinde yapılan kamu yatırımlarının % 27,3’ lük kısmını tarım sektörü olușturmaktadır. En az yatırım yapılan
konut sektörünün payı ise % 0,1’ dir. Buna karșın Türkiye genelinde ise ilk sıradaki Ulaștırma-Haberleșme
sektörünün payı %28,3’ dür. Türkiye geneli yatırımların en az kısmını % 0,7 ile turizm sektörü olușturmaktadır.
Grafik 4. Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı, 2013

Kaynak: http://www2.dpt.gov.tr

Tablo 3. Kurulan, Kapanan Șirket İstatistikleri, Kayseri, (2011-2012)

Kaynak: TOBB
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri ıșığında, Kayseri ilinde kurulan ve kapanan firma istatistiklerine
bakıldığında 2012 ve 2011 yılı değișimleri izlenmektedir. Buna göre;
• Kurulan șirket sayısı % 27,6 azalmıștır.
• Kapanan șirket sayısı % 23,2 artmıștır.
• Kurulan kooperatif sayısı % 42,1 azalırken, kapanan kooperatif sayısı % 10,8 azalmıștır.
• Kurulan gerçek kiși sayısı % 9,9 artarken, kapanan gerçek kiși ișletme sayısı % 48,4 azalmıștır.
• Tasfiyeye giren șirket sayısı % 19,5 azalırken, tasfiyeye giren kooperatif sayısı % 24,2 azalmıștır.
Yukarıdaki bilgiler ıșığında, değișimin en çok % 48,4 oranla kapanan gerçek kiși ișletme sayısında yașandığı
görülmektedir. Kurulan șirket oranlarının azaldığı ve bununla birlikte kapanan șirket oranlarının arttığı,
tasfiyeye giren șirket sayısı ile kooperatif sayılarının hemen hemen aynı oranda azaldığı görülmektedir.
NÜFUS GÖSTERGELERİ
Bir ülkenin demografik yapısı ișgücü piyasasını șekillendiren en önemli unsurlardan birisidir. Türkiye nüfus
artıș hızı yüksek bir ülkedir. Bu durum her yıl büyüyen oranda nüfusun ișgücü piyasasına girmesi anlamına
gelmektedir. Artan nüfusa yeterli iș imkânlarının yaratılamaması ise ișsizliği getirmektedir.1
Grafik 5. Yaș Gruplarının Toplam Nüfusa Göre Oranı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

1

9
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Kayseri iline ilișkin 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sistemi sonuçlarına bakıldığında, ilin toplam nüfusu
1.274.968 kișidir. Grafik 5’ te yaș gruplarının toplam nüfustaki oranlarını göstermektedir. Grafiğe bakıldığında
15-64 yaș grubu ile 65+ yaș grubu yıllar itibariyle artıș göstermektedir.
Buna karșın 0-14 yaș grubu azalıș göstermektedir. Bu sonuçlara göre ilimizde çalıșma çağındaki nüfus ile
yașlılık sayımız artmaktadır. Yașlılık sayısının artması ortalama yașam süresinin arttığını göstermektedir. 0-14
yaș grubunun azalması ise nüfus artıș hızımızdaki gerilemeyi göstermektedir.
Tablo 4. Yaș Gruplarına Göre Nüfus Sayısı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

2012 yılı Kayseri ili nüfusunun % 50,2’ si erkek % 49,8’ i kadındır. Erkeklerin toplam nüfusu 640.095, kadınların toplam nüfusu 634.873 kișidir. Çalıșma çağındaki (15-64) nüfus 848.510 kișidir. Bu grubun toplam nüfus içindeki oranı 66,6’ dır. Bu da % 67,6 olan Türkiye ortalamasının altındadır. Bu grubun Kayseri içindeki
cinsiyet dağılımı % 50,5 erkek, % 49,5 kadın nüfus oranlarıyla birbirine yakındır.
Kayseri ilinde 0-14 yaș aralığında yer alan nüfus 335.767 kișidir. Bu grubun toplam nüfus içindeki oranı %
26,3’ dür. Bu oran da % 24,9 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu grubun Kayseri içindeki cinsiyet
dağılımını % 51,3 erkek, % 48,7 kadın nüfusu olușturmaktadır.
65 yaș üzeri nüfus Kayseri ilinde toplam 90.691 kișidir. İlin toplam nüfusuna oranı ise % 7,1 ile % 7,5’ lik
Türkiye ortalamasının altındadır. Bu grubun Kayseri içindeki cinsiyet dağılımı ise % 43,1 erkek, % 56,9 kadın
nüfusu olușturmaktadır.
Grafik 6. Yaș Gruplarına ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)
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Yerleșim yerlerine göre nüfusa bakıldığında Kayseri ili 2012 yılı toplam nüfusunun % 87,6’ sı il/ilçe
merkezlerinde, % 12,4’ ü ise Belde/Köylerde yașamaktadır. İl/İlçe merkezlerinde yașayanların oranının
Türkiye geneli ortalaması olan % 77,3’ den yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Yerleșim Yeri ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

Grafik 7. Yerleșim Yerindeki Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere il/ilçe merkezlerinde yașayanların % 50,2’ sini erkek, % 49,8’ sini
kadın olușturmaktadır. Bu oran birbirleriyle hemen hemen aynı orandadır. Belde/köyde yașayanlara bakılırsa
aradaki oran az daha açılmakta % 50,5 erkek, % 49,5 kadın nüfusu yer almaktadır. Kayseri ilinde yașayan
toplam nüfusun ise % 50,2’ sini erkek, % 49,8’ ini ise kadınlardan olușmaktadır.

11
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Grafik 8. İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu dağılımına bakıldığı zaman il/ilçe merkezinde yașayanların
en yüksek olduğu ilçe %99,3 ile Melikgazi birinci sıradadır. % 96,5 ile Kocasinan ikinci, % 94,9 ile Talas
üçüncü sıradadır. İl/ilçe merkezinde yașayanların en düșük olduğu ilçe % 20,6 ile Sarıoğlan ilçesidir. Bu
oranların tam tersi ise Belde/Köyde yașayanların oranını vermektedir.
Tablo 6. İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu Sayıları, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)
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Kayseri ilinin nüfus büyüklüğüne göre nüfusu fazla olan ilçelerin ilk üç sırasını Melikgazi, Kocasinan ve
Talas ilçesi, nüfusu en az olan Özvatan, Felâhiye, Akkıșla ilçeleri gelmektedir.Kayseri ilinin ilçeleri bazında
șehir-köy nüfusuna bakıldığında 2012 yılı itibariyle il ve ilçe merkezlerinde yașayan nüfusun en yoğun olduğu
ilçeler olan; Melikgazi (% 99,3), Kocasinan (% 96,5), Talas (% 94,9)’ dır. Öte yandan kırsal nüfusun ağırlıklı
olduğu ilçeler ise; Sarıoğlan (% 79,4), Felahiye (% 74,1), Akkıșla (% 71,6)’ dır.
Grafik 9. Nüfusun Bir Önceki Yıla Göre Değișimi, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2008-2012)

Kaynak: (TÜİK)

Nüfus artıș oranları bölgelerarası farklılıklar göstermektedir. Bu durum genellikle, bölgelerdeki farklı doğum
oranları ve göçten kaynaklanmaktadır. Doğum oranları ülkenin batısında daha düșük olmasına rağmen batıda nüfusun artmasının en önemli nedeni iç göçtür. Özellikle tarım sektörünün öneminin göreceli olarak azalması ve hizmetler sektörünün öneminin artması, kırsal alandan kentlere doğru bir iç göç yașanmasına neden
olmaktadır. Bu durum ișgücü piyasası açısından bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir.2
Nüfus artıș hızı ișgücü piyasasına gireceği varsayılan nüfusun miktarını göstermesi açısından anlamlı bir
göstergedir. Yukarıdaki grafik incelendiğinde Kayseri ili nüfusun bir önceki yıla oranlar artıșında her zaman
Türkiye ortalamasından fazla olmuștur. 2010 yılına kadar nüfus artıș hızı artan bir seyir izlemiș, 2010 yılından
sonra ise artıș hızı azalmaya bașlamıștır.

2

DPT, İșgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007:25
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Kayseri 17.116 kilometre karelik yüzölçümüyle Türkiye’nin % 2,2’ sini kaplamaktadır. 2010 yılında Kayseri
ilindeki nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının 22 puan altında gerçekleșmiștir. Nüfus yoğunluğu ile ișgücü
piyasası arz-talep eșleștirmeleri arasında çeșitli ilișkiler kurulabilir. Mesela nüfus yoğunluğu az olan yerlerde
ișgücü piyasasında taraflar arasında sosyal ağların daha uzak olacağı ve bireysel iletișimin daha az ve daha
zor gerçekleșeceği, dolayısıyla da daha fazla masraf ve çabayla eșleștirme olabileceği düșünülebilir.
Kayseri ilinin nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeleri Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar nüfus yoğunluğu en
düșük ilçeleri ise Pınarbașı, Sarız ve Akkıșla’dır.
Kayseri 17.116 kilometre karelik yüzölçümüyle Türkiye’nin % 2,2’sini kaplamaktadır. Nüfus yoğunluğu
olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düșen kiși sayısı”, Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kiși artarak
98 kiși olmuștur. Kayseri ilindeki nüfus yoğunluğu ise Türkiye ortalamasından 23 kiși altında kalarak 75 kiși
olmuștur. Nüfus yoğunluğu ile ișgücü piyasası arz-talep eșleștirmeleri arasında çeșitli ilișkiler kurulabilir.
Mesela nüfus yoğunluğu az olan yerlerde ișgücü piyasasında taraflar arasında sosyal ağların daha uzak
olacağı ve bireysel iletișimin daha az ve daha zor gerçekleșeceği, dolayısıyla da daha fazla masraf ve
çabayla eșleștirme olabileceği düșünülebilir.
Tablo 7. Yıllara Göre Alınan Göç, Verilen Göç, Net Göç, Net Göç Hızı, Kayseri, (2009-2012)

Kaynak: (TÜİK)

Kayseri ili göç oranlarına bakıldığında Kayseri’ nin göç alan bir il olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 7’
de görüldüğü üzere Kayseri’ nin verdiği göç sayısı yıllar itibariyle benzer rakamlardır. Fakat Kayseri ilinin aldığı göç 2010 yılında 37.842 kiși ile en yüksek rakamına ulașmıștır.
Tablo 8. İllere Göre Aldığı ve Verdiği Göç Sayısı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

Tablo 8’ de görüldüğü üzere Kayseri ilinin aldığı ve verdiği göçün en yüksek ilk beș ili verilmiștir. İlk dört
sıradaki illerin isimleri aynı fakat sıraları farklıdır. Hem aldığı hemde verdiği göç sayısında aynı illerin olması
eğitim ve mevsimlik çalıșma nedenleri olduğu tahmin edilmektedir. Diğer yandan Kayseri ilinin göç aldığı ilk
beș ilin Türkiye geneli oranı ise İstanbul ilinin Türkiye genelindeki payı % 9,5’ dur. Sivas % 9,3, Yozgat %
7,7, Ankara % 7,6 ve Nevșehir % 5,7’ dir.
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Kayseri ilinin aldığı göçlerde yaș gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla 20-24 yaș grubundan aldığı
görülmektedir. İkinci sırada 25-29 yaș grubu, üçüncü sırada ise 15-19 yaș grubu gelmektedir.
Grafik 10. İllere Göre Aldığı Göç Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

Kayseri ilinin göç verdiği ilk beș ilin Türkiye geneli oranı bakarsak ise İstanbul ilinin Türkiye genelindeki payı
% 13,8’ dir. Ankara % 11,1, Sivas % 5,5, Yozgat % 5 ve Antalya % 4,5’ dur. Kayseri ilinin verdiği göçlerde
yaș gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla 20-24 yaș grubundan verdiği görülmektedir. İkinci sırada
25-29 yaș grubu, üçüncü sırada ise 15-19 yaș grubu gelmektedir.
Grafik 11. İllere Göre Verdiği Göç Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)
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2012 yılı verilerine göre Kayseri göç alan bir ildir. Net göç hızı % 2,96’ dır. Türkiye genelinde 45 il göç
vermekte, 36 il ise göç almaktadır. Kayseri ili en çok göç alan iller sıralamasında 17. sırada yer almaktadır.
Ayrıca Kayseri ili, göç hızlarına bakıldığı zaman en yüksek net göç hızına sahip 24. Sırada gelmektedir. Göç
verdiği nüfusun en önemli bölümünü 15-44 yaș grubu olușturmaktadır. İlin ișgücü piyasasına katkıda bulunacak olan nüfusu il dıșına çıkarken, 45-49 yaș grubundan itibaren Kayseri’ye geri dönüș yașanmaktadır.
2012 yılında da kentin nüfusu artıșı devam etmiștir.
Grafik 12. Yaș Bağımlılık Oranları, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: (TÜİK)

Daha önce de belirtildiği gibi, Kayseri ilinde çalıșma yașı nüfus oransal olarak Türkiye genelinden az miktarda
düșük olsa da, ildeki çocukların (0-14 yaș nüfus) oranı, Türkiye genelinden az miktarda yüksektir. Yașlıların
(65 yaș üzeri nüfus) oranı ise Türkiye genelinden düșüktür.
Grafik 12’ de bu durumun görüldüğü üzere Kayseri ili çocuk bağımlılık oranı ile toplam yaș bağımlılık oranında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yașlı bağımlılık oranın da ise az miktar da olsa Türkiye ortalamasının
altında gerçekleșmiștir.
2012 yılı verilerine göre 15+ yaș nüfusun;
% 3,9’ u okuryazar değildir. Bu oran 2011 yılına göre % 1,7 azalma yașanmıștır. Buda okuma yazma oranının
arttığını göstermektedir. % 5,2 ’si sadece okuryazar olup, herhangi bir okul bitirmemiștir.
Çalıșabilir yaștaki nüfusun ağırlıklı kısmını (% 62,5)3 lise altı eğitimliler olușturmaktadır. Okuryazar olmayanlar, okuryazar olup bir okul bitirmeyenler ve lise altı eğitimliler birlikte değerlendirildiğinde, il Türkiye ortalamasından (% 65) daha düșük bir orana sahiptir.
Kadınlar arasında özellikle diplomasızlık durumu erkeklere göre çok daha yaygındır. Okuryazar olmayan
nüfusun % 87,3’ ü, diploması olmayanların da % 73,3’ü kadın nüfustur. Nüfusun sadece % 22,6’ sı lise ve
dengi okul mezunu, % 11,1’ i yüksek eğitimlidir.

3

Lise altı eğitimliler ilkokul, ortaokul ve dengi ile ilköğretim mezunlarını kapsamaktadır.
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Grafik 13. Eğitim Durumuna Göre 15+ Yaștaki Nüfusun Dağılımı, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: (TÜİK)

EĞİTİM GÖSTERGELERİ
Ülkemiz açısından en önemli sorunlarından biri, ișgücünün ortalama eğitim düzeyinin düșük olmasıdır. Eğitim seviyesi düșük kișiler, genelde katma değeri yüksek olmayan ișlerde düșük ücretle çalıșmaktadırlar.
Kadınlarda eğitim seviyesi düșüklüğü erkeklere göre daha fazladır. Ücretlerin düșük olması erkeklerde daha
yüksek maașlı iș aramasına, kadınlarda ise birçoğunun çalıșmak yerine ev kadını olarak kalmayı tercih etmelerine sebep olmaktadır. Bu durum kadınların iș hayatına katılım oranını düșürmektedir.
Zorunlu eğitim süresinin uzaması ve daha çok kız öğrenciye okuma fırsatının verilmesi, kadınların ișgücüne
katılımında eğitimden kaynaklanan dezavantajlarının giderilmesiyönünde oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır.4
İlin istihdam göstergeleri açısından ilköğretimden ortaokula ve ortaokuldan yüksek öğretime geçiște görülen
okuldan ayrılmalar çok önemlidir. Okuldan ayrılan genç nüfus potansiyel ișgücüdür. Bu kesim ilk kez iș
arayan kimliğinde öncelikle potansiyel ișsiz olarak ișgücü piyasasına giriș yapacak, iș bulan kesim de istihdamda yer alacaktır. Bir kısmı ise ișgücü piyasası dıșında yer alacaktır.

4

DPT, İșgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007:33
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Tablo 9. İlk ve Orta Öğretimde Okuyan, Yeni Kayıt ve Mezun Öğrenci Sayıları, Kayseri, 2012/2013

Kaynak: MEB

Kayseri ilinde 2011-2012 döneminde ilköğretimden mezun olan 22.320 öğrenciden 20.969’u genel, mesleki
ve teknik orta öğretim olmak üzere, orta öğretime devam etmektedir. İlköğretimden mezun olan öğrencilerin
% 6,1’ine karșılık gelen 1.351 öğrenci eğitim hayatından tamamen ayrılmıștır.
İlköğretimden ayrılma oranı % 9,9 olan Türkiye oranının altındadır. Orta öğretime kayıt olanların sayısı yıllar
itibariyle hem Kayseri hem de Türkiye için dikkat çeken husus mesleki ve teknik ortaöğretime kayıtlı olan
öğrenci sayısındaki artıștır. Genel orta öğretime kayıtlı olan öğrenci sayısı yıllar itibariyle artıșlı, azalıșlı bir
seyir izlerken, mesleki ve teknik orta öğretimde sürekli yükseliș vardır.
Tablo 9’ da görüldüğü üzere orta öğretime kayıt sayısı 2012/2013 yılı öğretim döneminde 2011/2012 öğretim yılına göre 605 öğrenci azalmıștır. Mesleki ve teknik orta öğretim ise 2012/2013 yılı öğretim döneminde
2011/2012 öğretim yılına göre 1.970 öğrenci artmıștır. Bu sayılar öğrencilerin Mesleki ve teknik orta öğretime
yöneldiklerini göstermektedir.
Tablo 10. İlk ve Orta Öğretim Okullașma Oranı, Kayseri, 2012/2013

Kaynak: MEB

Okullașma oranı Brüt ve Net olarak ikiye ayrılmıștır. Brüt Okullașma Oranı, İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaș grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. Net Okullașma Oranı ise İlgili öğrenim türündeki teorik yaș grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu
öğrenim türündeki teorik yaș grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.
Öğrencilerin bitirdiği yaș temel alınarak; okul öncesi teorik yaș 3-5, ilköğretimde teorik yaș 6-13, ortaöğretimde teorik yaș 14-17, yükseköğretimde teorik yaș 18-22 olarak kabul edilmiștir.
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GENEL İȘGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İșgücü Piyasasına İlișkin Temel Göstergeler
Ülkemizde sağlıklı ve etkin bir ișgücü piyasasının varlığı, sürdürülebilir bir büyüme ortamının sağlanması ve
ekonominin rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir faktördür. Ülkemizin ișgücü piyasasının temel
özelliklerinden birisi çalıșma çağı nüfusunun istihdamdan daha hızlı artmasıdır. Bu durum, hızla artan nüfusa
yeterli iș imkânlarının sağlanamadığını göstermektedir.
Ekonomik büyümenin ve yatırımların yeterli olmayıșı, makroekonomik istikrarın uzun dönemde tesis edilmemesi sonucu sık yașanan krizler ve sonrasında izlenen istikrar programları iș olanaklarının sınırlı kalmasına neden olmuștur. İșgücü piyasasının diğer önemli bir özelliği ise tarım sektörünün toplam istihdam
içerisindeki payının yüksekliğidir. Tarım sektöründe yașanan çözülme ve kırdan kente göç büyük ölçüde ișgücü
piyasasını șekillendirmektedir. Tarım sektöründe istihdamda görünen niteliksiz ișgücü fazlasının ortaya
çıkması ve kentlere göç etmesi bașta kadınlarda olmak üzere ișgücüne katılma ile istihdam oranlarının ve
verimliğin düșük, ișsizliğin yüksek olmasına neden olmaktadır.5
Kurumsal Olmayan Nüfus
Türkiye İstatistik Kurumu kurumsal olmayan nüfusu okul, yurt, otel, huzurevi, hastane, hapishane, kıșla ya
da orduevinde ikamet edenler dıșında kalan nüfus olarak tanımlamaktadır. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
bölgesinde kurumsal olmayan nüfus toplam sayısı 2012 yılında 1.657.000 kișidir. Kurumsal olmayan nüfusun
cinsiyetlere göre sayısı ise 2012 yılında erkeklerde 825.000 kiși, kadınlarda ise 832.000 kișidir. Așağıdaki
tabloda görüldüğü üzere TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde de Türkiye genelinde de ișgücü sayısı
artıș göstermiș, buna paralel ișgücüne dahil olmayan nüfus azalıș göstermiștir. İșgücünü olușturan istihdam edilenler ile ișsizlere bakıldığında ise istihdam edilenlerin sayısı yıllar itibariyle artmıș, ișsiz sayısı ise
düșmüștür.
Tablo 11. Kurumsal Olmayan Nüfusun Yıllar ve Cinsiyete Göre İșgücü Durumu, Bin Kiși, Türkiye,
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2010-2012)

Kaynak: TÜİK

5

DPT, İșgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007:30,31
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Kurumsal olmayan nüfus içerisinde en yüksek % 62,2 oran ile lise altı mezunu kișiler yer almaktadır.
En düșük oran ise % 8,3 ile yükseköğretim mezunları olușturmaktadır.
Grafik 14. Eğitim Durumuna Göre Kurumsal Olmayan Nüfus Dağılımı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat),
2012

Kaynak: TÜİK

Kurumsal olmayan nüfusun yıllar itibariyle ișteki durumları incelendiğinde ișgücü sayısı artmıș, ișgücüne dahil
olmayan nüfus ise azalmıștır. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde 2012 yılı ișgücü sayısı 852.000 kiși,
ișgücüne dahil olmayan sayısı ise 805.000 kișidir. Buna göre ișgücü sayısı, ișgücüne dahil olmayan nüfustan
yüksektir. 2010 yılı incelendiğinde ise ișgücüne dahil olmayanlar % 55,8 ile ișgücünden daha yüksektir. 2012
yılında TR72 bölgesinde ișgücü sayısının oranı % 51,4’ dür. İșgücü oranını Türkiye geneli ile karșılaștıracak
olursak; TR72 bölgesi Türkiye geneli ortalaması olan % 50’ den 1,4 puan yüksektir.
İșgücündeki kișilerin, istihdam edilenler ile ișsizlerin sayıları incelendiğinde ise 2012 yılında TR72 bölgesinde
852.000 kiși olan ișgücündekilerin 782.000 kișisi istihdam edilip, 69.000 kiși ise ișsizdir.
İstihdam edilenlerin oranı % 91,8’ dir. İstihdam edilenlerin oranını Türkiye geneline göre 1 puan yüksektir.
İșsizlik oranları6 ise TR72 bölgesinde 2012 yılında % 8,2 olarak gerçekleșmiștir. 2010 ve 2011 yıllarına
göre ișsizlik oranı hızlı bir düșüș göstermiștir. 2010 yılında ișsizlik oranı % 13,7, 2011 yılında ise % 10,7
olarak gerçekleșmiștir. İșsizlik oranı Türkiye geneli ile karșılaștırıldığında 2010 ve 2011 yıllarında TR72 bölgesi
Türkiye ortalamasının üzerinde çıkmıștır. Fakat 2012 yılında ise ișsizlik oranı Türkiye ortalamasından 1,1
puan daha düșüktür.

6

Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
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Grafik 15. Kurumsal Olmayan Nüfusun Yıllara Göre İșteki Durumu, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas,
Yozgat), (2010-2012)

Kaynak: TÜİK

İșgücü
İșgücüne katılma oranının düșük olması; yüksek nüfus artıș hızından, tarımsal istihdamın azalma eğilimi
sonucu artan kente göçün özellikle kadınların ișgücünden çekilmesine neden olmasından, yașanan ekonomik krizlerden, ortalama eğitim süresinin uzamasından, yüksek ișsizlik ortamında kișilerin, özellikle kadınların, iș bulmaktan ümitlerini kesip iș aramamalarından, erken emeklilik ve ișgücünün eğitim seviyesinin
düșüklüğünden kaynaklanmaktadır.
2011 yılı TÜİK tarafından yapılan araștırmaya göre Kayseri ilinde 15+ yaș grubunun ișgücüne katılım oranı %
43,1 olarak gerçekleșmiștir. Türkiye ortalaması olan % 47,5’ un altında gerçekleșmiștir.
İșgücüne katılım oranı yıllar itibariyle yükseliș göstermektedir. Cinsiyetlere göre incelendiğinde erkek kadın
yaklașık aynı oranlarda değișim göstermektedirler. Fakat kadınların son yıllarda erkeklere göre ișgücüne
katılım oranları daha yüksektir. Grafik 16’ de görüldüğü üzere ișgücünde en yüksek katılım 2012 yılında
gerçekleșmiștir.
2012 yılında ișgücüne katılım oranı % 51,4 olmuștur. Türkiye geneli ile karșılaștıracak olursak; TR72 bölgesi
Türkiye ortalaması olan % 50’ den 1,4 puan daha yüksektir.
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Grafik 16. Yıllar İtibariyle İșgücüne Katılım Oranı, (%), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2004-2012)

Kaynak: TÜİK

2012 yılında TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) düzeyindeki yaș grubuna göre en yüksek ișgücüne katılım oranı
% 67,7 ile 25-34 yaș grubunda gerçekleșmiștir.
İșgücüne katılım oranları 25-34 yaș grubuna kadar yükselișe geçip, 25-34 yaș grubundan sonra ise tekrardan
düșüșe geçmeye bașlamıștır. Bu durum 25 yașın altındaki yaș grupları için okullașma oranlarının artması,
eğitim süresinin uzamasından, 55 yașından sonra ise emeklilikten dolayı ișgücüne katılım oranı düșmekte
olduğu tahmin edilmektedir.
Grafik 17. Eğitim Durumuna Göre İșgücüne Katılma Oranı, (%), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK
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TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinin ișgücüne katılım oranlarının eğitim seviyelerine göre dağılımında en yüksek orana yükseköğretim mezunlarının sahip olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi yükseldikçe
ișgücüne katılım oranı artmaktadır. Yükseköğretim mezunlarının ișgücüne katılım oranı % 82,2’ dir. En düșük
orana sahip olan okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise % 27,1’ dir.
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesindeki İșgücü durumu incelendiğinde her yaș grubunda lise altı eğitim
durumunun oranı yüksektir. Lise ve dengi meslek okulu ile yükseköğretim mezunları ise en yüksek 25-34 yaș
grubu arasında olduğu görülmektedir.
Grafik 18. Yaș Grubuna ve Eğitim Durumuna Göre İșgücü Oranları, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat),
2012

Kaynak: TÜİK

İșsiz
İșsizlik problemi, dünya devletleri için olduğu kadar Türkiye için de en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Gelișmișlik farkı gözetmeksizin hemen her ülke, ișsizlik ve neden olduğu sosyal sorunlarla artık daha
sık karșılașmaktadır. İșsizliği etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler kullanılarak ișsizlik tahminleri yapılması, ișsizlik sorununa çözüm için hazırlanacak politikaların geliștirilmesinde karar destek bilgisi
olușturulmasına yardımcı olacaktır.
İșsizlik oranları yıllar itibariyle incelendiğinde 2010 yılına kadar artıș göstermiș, 2010 yılından sonra ise büyük
oranda azalıș göstermiștir. Kadınlarda, erkeklere göre daha çok inișli çıkıșlı bir oran yașanmıștır. 2012 yılına
kadar TR72 bölgesinde kadınlarda ișsizlik oranı daima erkeklerden yüksektir. Fakat 2012 yılında kadınlar
erkek ișsizlik oranı olan % 8,4’ den 0,90 puan düșük olarak % 7,5 olmuștur.
TR72 bölgesinde toplam ișsizlik oranı ise 2012 yılında % 8,2 olarak gerçekleșmiștir. TR72 bölgesi toplam ișsizlik oranının Türkiye ortalaması ile karșılaștırıldığında, Türkiye ortalaması olan % 9,2’ den 1 puan düșüktür.
Yıllar itibariyle cinsiyetlere göre ișsizlik oranları așağıdaki tabloda detaylı verilmiștir.
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Grafik 19. Yıllar İtibariyle İșsizlik Oranı, (%), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2004-2012)

Kaynak: TÜİK

Grafik 20. Yaș Grubuna ve Eğitim Durumuna Göre İșsizlerin Dağılımı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat),
2012

Kaynak: TÜİK
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TR72 bölgesinde ișsizlerin toplam sayısı 69.000 kișidir. Bu sayının 50.000 kișisi erkek, 19.000 kișisini ise
kadınlar olușturmaktadır. İșsizlerin yaș ve eğitim durumları incelendiğinde 20-24 yaș grubu dıșındaki bütün
yaș gruplarında lise altı mezunlarının oranı en yüksektir. Lise altı mezunlarının yaș gruplarına göre oranlarının
en düșük olduğu 25-34 yaș grubundaki oranı % 47,8’ dir. En düșük oranı olduğu yaș grubunda bile hemen
hemen yarısını olușturmaktadır. Bu yaș grubunda yükseköğretimlilerin oranı % 30,4’ dür. Bu oran ayrıca
yükseköğretimlilerin en yüksek olduğu yaș grubudur. Okuma yazma bilmeyenlerin toplam ișsizlerin içindeki
oranı % 4,3’ dür. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının en yüksek olduğu % 33,3 ile 55+ yaș grubundadır.
Tablo 12. Son Çalıșılan İktisadi Faaliyet Koluna ve Eğitim Durumuna Göre İșsizler7, Bin Kiși, TR72
(Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde toplam ișsiz olan 69.000 kișiden 8.000 kiși daha önce hiç
çalıșmamıș, 3.000 kiși ise 8 yıldan önce ișten ayrılmıș ve daha sonra herhangi bir ișe girmemiștir. Daha önce
herhangi bir iște çalıșıp sonra ișsiz kalan 61.000 kișinin yarısından fazlası olan 30.000 kiși sanayi sektöründe
çalıșmıștır. 26.000 kiși hizmet sektörü, 3.000 kiși ise tarım sektöründe çalıșmıștır.
Sektörlerin oranlarına bakıldığında ise sanayi sektörü % 49,2, hizmet sektörü % 42,6 ve tarım sektörü
% 4,9’ dur.
Toplam ișsizlerin eğitim durumları incelendiğinde ise % 27,5 ile en yüksek orana sahip ilkokul mezunlarıdır.
İkinci sırada % 17,4 ile yüksekokul veya fakülte mezunları, üçüncü sırada ise % 14,5 ile ilköğretim mezunları
gelmektedir. Daha önce herhangi bir iște çalıșıp sonra ișsiz kalan İlkokul ve ilköğretim mezunlarının en çok
sanayi sektöründe çalıștıkları görülmektedir.
Genel lise ile yüksekokul veya fakülte mezunları ise hizmet sektöründe çalıșmıșlardır. Tarım sektöründe
çalıșırken ișsiz kalan kișilerin eğitim durumlarına bakıldığı zaman okuma yazma bilmeyen, okuma yazma
bilen fakat herhangi bir okul bitirmeyen ve ilkokul mezunlarından oluștuğu görülmektedir.

Rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
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Tablo 13. İș Arama Süresine ve Cinsiyete Göre İșsizler8, Bin Kiși, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

İș arama süreleri incelendiğinde toplam ișsizlerin % 72,5’ unu erkek, % 27,5’ unu ise kadınlar olușturmaktadır. Erkeklerin % 82’ si 1 yıldan az, % 18’ i 1 yıl ve daha çok ișsiz kalmıștır. Bu oran da bize ișsiz kalanların
büyük çoğunluğu 1 yıl içerisinde bașka bir ișe girdiklerini göstermektedir.
Kadınların ise oranları birbirine yakındır. 1 yıldan az iș arayanların oranı % 52,6, 1 yıl ve daha çok iș arayanların oranı % 47,4’ dür.
Tablo 14. İș Arama Süresine, Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İșsizler9, Bin Kiși, TR72 (Kayseri,
Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

Yukarıda erkek ve kadınların iș arama sürelerine göre sayıları verilmiști. Erkek ve kadınların eğitim durumlarına göre sayıları incelendiğinde ise 38.000 ișsizin eğitim durumu lise altıdır. Bunların 32.000’

8
9

Rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
Rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
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ini erkekler, 6.000’ ini ise kadınlar olușturmaktadır. Erkeklerde eğitim durumuna göre en çok ișsiz lise altı,
kadınlarda ise lise ve dengi meslek okulu mezunlarıdır. Erkeklerde lise altı mezunlarının sayısı 32.000, lise
ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı 9.000, yükseköğretim mezunlarının sayısı 7.000 ve okuma yazma
bilmeyenlerin sayısı 3.000 kișidir. Kadınlarda ise lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı 7.000, lise
altı mezunlarının sayısı 6.000 ve yükseköğretim mezunlarının sayısı 5.000 kișidir. Toplamda bakıldığında lise
mezunları 38.000, lise ve dengi meslek okulu mezunları 16.000, yükseköğretim mezunları 12.000 ve okuma
bilmeyenlerin sayısı 3.000 kișidir.
İstihdam
İșgücü piyasasında istihdam oranı düșüktür. İstihdam oranının düșük olmasının temel nedenleri, ekonmik
istikrarsızlık, yatırımların yetersizliği, ișgücü piyasasının kurumsallașamaması, tarımdan gelen niteliksiz
ișgücüne yeterli iș imkânlarının yaratılamaması, çalıșma çağı nüfus artıș hızının toplam nüfus artıș hızından
fazla olması, ișgücünün niteliğinin ekonominin ihtiyaçlarına cevap verememesi, ișgücü piyasası ile eğitim
sistemi arasındaki ilișkinin kurulamaması, ișgücü piyasası esnekliğinin sağlanamaması ve girișimciliğin
yeterince desteklenememesidir.10
İstihdam oranına bakıldığında da kadınların erkeklerin bir hayli gerisinde kaldığı görülmektedir. Kadınlar kırsal
yerlerde kentsel yerlere oranla daha fazla istihdam edilmektedir. Bunun nedeni ise kırda kadınların büyük
çoğunluğunun ücretsiz aile ișçisi konumunda istihdamda görünürken, kente göç ettiklerinde düșük nitelikleri
ve geleneksel yapı nedeniyle istihdam dıșında kalmalarıdır.
Grafik 21. Yıllar İtibariyle İstihdam Oranı, (%), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2004-2012)

Kaynak: TÜİK

10
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TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde istihdam oranı % 47,2’ dir. Çalıșma çağındaki her 100 erkekten 66’
sı ile çalıșma çağındaki her 100 kadından 28’ i çalıșmaktadır. TR 72 bölgesi, Türkiye ortalamasına göre erkek
istihdamı oranı olan % 65’ den 1 puan, kadın istihdamı oranı olan % 26,3’ den 1,7 puan yüksektir.
Grafik 22. Cinsiyete Göre İstihdam Oranı, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

Eğitim seviyesi ile istihdam arasında pozitif bir ilișki vardır. Eğitim seviyesi yükseldikçe istihdam oranları
bölgede de yükselmektedir. Eğitim düzeyi ve istihdam arasındaki pozitif ilișki özellikle kadınlarda daha
belirgindir.
Grafik 23. Eğitim Durumuna ve Cinsiyetlere Göre İstihdam Oranı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat),
2012

Kaynak: TÜİK
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Okuryazar olmayanlarda % 25,9 olan istihdam oranı, lise altı eğitimlilerde % 47,9’ a, lise ve dengi okul
mezunlarında % 49,6’ ya ve yüksek okul mezunlarında % 73,3’ e yükselmektedir. Kadınlarda lise altı
eğitimlilerde % 28,1 olan istihdam oranı 34 puan artarak yüksek eğitimlilerde % 62,1 ’e, erkeklerde 12,7
puan artarak % 66,2’den % 78,9’ a yükselmektedir.
Grafik 24. Yaș Gruplarına Göre İstihdam Oranı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

En yüksek istihdam oranı % 61,2 ile 25-34 yaș gruplarındadır. Bu yaș gurubunu ikinci sırada 35-54 yaș
grubu, üçüncü sırada ise 20-24 yaș grubu izlemektedir.
Tablo 15. İstihdam Edilenlerin Yıllar ve Cinsiyete Göre İktisadi Faaliyet Kolları, Bin Kiși, Türkiye,
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2010-2012)

Kaynak: TÜİK

Yıllar itibariyle sanayi sektöründe așırı bir dalgalanma olmamıș, hizmet sektörü düșüș yașamıș, tarım sektörü
ise artıșa geçmiștir. Tarım ve hizmet sektörü birbirleriyle ters orantılı artıș ve azalıș yașamıștır. Buda bize
hizmet sektöründe çalıșanların tarım sektörüne kaydığını vermektedir. Hizmet sektörü 2006 yılına kadar artıș
yașamıș, tarım sektörü ise azalıș yașamıștır. 2006 yılından sonra ise tam tersi hizmet sektörü gerilerken tarım
sektörü artmıștır. Sektörlerde çalıșanların cinsiyete göre incelendiğinde ise 2012 yılında TR72 bölgesinde
istihdam edilen erkeklerin % 38’ i hizmet sektöründe, % 31,1’ i sanayi sektöründe ve % 30,9’ u tarım sektöründe çalıșmaktadır.
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Grafik 25. İstihdam Edilenlerin Cinsiyete Göre İktisadi Faaliyet Kolları, (%), (Kayseri, Sivas, Yozgat),
2012

Kaynak: TÜİK

Cinsiyete göre incelendiğinde TR72 bölgesinde hizmet sektöründe çalıșan kadınların sayısı sürekli artmıștır.
Erkeklerde ise 2011 yılında azalıș, 2012 yılında ise artıș yașanmıștır. Sanayi sektörüne bakıldığı zaman cinsiyete göre hizmet sektörünün tam tersi olarak erkek çalıșan sayısında sürekli artıș olmuș, kadınlarda ise
2011 yılında artıș, 2012 yılında ise azalıș yașanmıștır. Tarım sektöründe ise hem erkek hemde kadın çalıșan
sayılarında sürekli artıș yașanmıștır.
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde toplam çalıșan 782 bin kișinin % 47,4’ ünü ücretli, maașlı ve
yevmiyeli, % 27,6’ sını ișveren ve kendi hesabına çalıșanlar ve % 24,9’ unu ise ücretsiz aile ișçisi olușturmaktadır.
Tablo 16. İstihdam Edilenlerin Yıllar ve Cinsiyete Göre İșteki Durumu, Bin Kiși, Türkiye, TR72
(Kayseri, Sivas, Yozgat), (2010-2012)

Kaynak: TÜİK
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Grafik 26. İstihdam Edilenlerin Cinsiyete Göre İșteki Durumu, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

Cinsiyete göre erkek istihdamında ücretli, maașlı ve yevmiyeli, kadın istihdamında ise ücretsiz aile ișçisinin
büyük pay sahibi olduğu görülmektedir. Kadın istihdamının % 57,9’ unu ücretsiz aile ișçisi olușturmaktadır.
Tarım sektöründe kadın istihdamının % 84,6’ sı ücretsiz aile ișçisi olarak çalıșmaktadır.
Tarım dıșında ise bu oran tam tersi % 3,9 olarak gerçekleșmiștir. Buda kadınların ücretsiz aile ișçisi olarak
tarımda çalıștıklarını göstermektedir. Erkeklerde tarımda çalıșanların % 65,5’ i ișveren ve kendi hesabına
çalıșanlardan, tarım dıșında çalıșanların ise % 80,8’ i ücretli, maașlı ve yevmiyeli olarak çalıșanlardan
olușmaktadır.
Tarım dıșına bakıldığında erkek ve kadınların ișteki durumlarına göre oranlarının birbiriyle yakın olduğu anlașılmaktadır. Bu durum bize tarımda erkeklerin ișveren ve kendi hesabına çalıștığını, kadınların ise tarımda
ücretsiz aile ișçi olarak çalıștığı göstermektedir.
İstihdam ve eğitim arasında etkin bir ilișki bulunmamaktadır. Bu durum ișgücü arz ve talebi dengesizliğine
ve dolayısıyla ișsizliğe yol açmaktadır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorluklar
yașanmaktadır. Bununla birlikte en yüksek ișsizlik oranları mesleki eğitim mezunları arasında görülmektedir.
Bunun nedenleri, mesleki eğitimin ișgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmemesi ve ișverenlerin
talep ettikleri nitelikte ișgücü bulamamasıdır. Ayrıca ișverenler talep ettikleri ișgücü niteliklerini ișgücü
piyasasına tam olarak yansıtamamaktadır.
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Tablo 17. Eğitim Durumuna Ve İktisadi Faaliyet Koluna Göre İstihdam Edilenler, Bin Kiși, TR72
(Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

Bölgede düșük eğitim seviyesinde olanlar ağırlıklı olarak tarım sektöründe çalıșmaktadır. Okuma yazma
bilmeyenlerin neredeyse tamamı (% 91,5) tarım sektöründe çalıșırken, lise altı eğitimlilerin de % 51,1’ i
tarım sektöründe çalıșmaktadır. Buna karșın lise ve yüksek eğitimlilerin tercih ettikleri sektör hizmetler
sektörüdür. Lise eğitimlilerin % 55,8’i, yüksek eğitimlilerin de % 84,2’ si hizmetler sektöründe çalıșmaktadır. Toplamda faaliyet kollarına bakıldığında ise Tarım % 41,7, Hizmet % 34 ve Sanayi % 24,3’ dür.
Grafik 27. Eğitim Durumuna ve İktisadi Faaliyet Koluna Göre İstihdam Oranları, TR72 (Kayseri,
Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

Kayıtdıșı İstihdam
Kayıtdıșı istihdamın nedenleri arasında hızla artan nüfus, tarım kesiminin istihdam içerisindeki payının
yüksekliği, göç, kentleșme, gelirin adaletsiz dağılımı, yoksulluk, yüksek ișsizlik, düșük eğitim seviyesi
ve buna bağlı olarak bilgi ve bilinç eksikliği, sanayinin yapısı ve düșük rekabet gücü, vergi oranlarının
yüksek olması ve vergilerin adil toplanamaması, ișgücü maliyetlerinin yüksekliği, erken emeklilik ve
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isteğe bağlı sigorta uygulaması gibi sosyal güvenlik uygulamaları, sosyal güvenlik kurumları hizmetlerinden
hoșnutsuzluk, kurumlar arasında koordinasyon ve ișbirliği eksikliği sayılabilir. Kayıt dıșı istihdamın bir boyutunu da yabancı kaçak ișçilik olușturmaktadır. Yabancı kaçak ișçilik olgusu, ülkemizin çevresindeki ülkelerde
yașanan kapsamlı ekonomik, siyasal ve toplumsal değișme süreçleri ile küreselleșme olarak algıladığımız
sürecin karmașık etkilerinin sonucu ortaya çıkmıștır.
Yabancı kaçak ișçiler, ülkemiz ișçilerine göre daha düșük ücretlerle, daha kötü çalıșma koșullarıyla ve çok
daha yoğun bir tempoda çalıșmayı kabullenmektedirler. Yabancı kaçak ișçilik, hakkında net ve yeterli bilgiler
bulunmadığından, büyüklüğü hakkında kesin bir fikre sahip olunmayan ancak tahminlerde bulunulan bir olgu
niteliğindedir.
Kayıt dıșı istihdamın bir bașka boyutunda ise çalıșan çocuklar yer almaktadır. Yetișme çağında, okula devam
etmesi gerekli çocukların sağlıksız koșullarda, yașlarına uygun olmayan ișlerde kayıtdıșı istihdam edilmeleri
önemli bir problemdir.11
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölge istihdamının % 50’ si kayıtlı, % 50’ si kayıtdıșıdır. Türkiye genelinde ise
kayıtdıșı istihdam oranı % 39 olarak gerçekleșmiștir. Kayseri ilinin de bulunduğu TR72 bölgesi kayıtlılıkta
Türkiye ortalamasının altındadır.
Grafik 28. Sosyal Güvenliğe Kayıtlılığa Göre İstihdam Edilenler, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas,
Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

11

DPT, İșgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007:47,48
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Grafik 29. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlılığa, Cinsiyete ve Tarım - Tarım Dıșı İstihdama Göre
İstihdam Edilenler, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK
TR72 bölgesinde istihdam edilenlerin oranı, Türkiye geneli ile karșılaștırıldığında sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılıkta Türkiye ortalamasının altındadır. TR72 bölgesinde kayıtlı istihdam edilen erkeklerin %
36,7’ si tarım dıșında, % 6 tarımda çalıșmaktadır. Erkeklerin % 11,9’ u tarım dıșı, % 15’ i tarımda kayıtlı
olmadan çalıșmaktadır. Kadınlarda ise % 6,3’ ü tarım dıșı, % 1’ İ tarım sektöründe kayıtlı, % 3,6’ sı tarım
dıșı, % 18,9’ u tarım sektöründe kayıtsız çalıșmaktadır.
Grafik 30. İktisadi Faaliyet Koluna Göre Kayıtdıșı İstihdam Edilenler, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas,
Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK
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Bölgede kayıtdıșılığın en fazla olduğu sektör tarım sektör tarım sektörüdür. Tarım sektöründe % 82,8 kayıtdıșı, % 17,2 kayıtlı olarak çalıșmaktadır. Kayıtdıșılığın en az olduğu sektör ise hizmet sektöründedir. Hizmet
sektöründe çalıșanların % 22,2’ si kayıtsız, % 77,8’ i kayıtlıdır. Kayıtdıșılıkta sektörlere göre bölge ile Türkiye
karșılaștırılacak olursa hizmet sektörü dıșındaki sektörlerde bölge Türkiye ortalamasının üzerindedir. Hizmet
sektörü ise Türkiye ortalamasından 0,5 puan daha düșüktür.
Grafik 31. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlılığa, Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İstihdam
Edilenler, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

Kayıtdıșılık ile eğitim arasında ters orantı vardır. Eğitim oranı yükseldikçe kayıtdıșı çalıșma azalmaktadır.
Kayıtdıșılıkta özellikle cinsiyetler arasında da büyük farklılıklar vardır. Erkeklerde % 39 olan kayıtdıșı çalıșma
oranı, kadınlarda % 76’ dır. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde eğitim durumuna göre kayıtdıșılıkta en
yüksek okuma yazma bilmeyenlerden olușmaktadır.
Okuma yazma bilmeyenlerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kadınların erkeklere göre daha yüksek
kayıtdıșı çalıștıkları görülmektedir. Hemen hemen her eğitim grubunda kadın erkek kayıtlılık oranları
birbirlerine yakın oranlarda olurken sadece lise altı mezunlarında erkeklerde kayıtlı ve kayıt dıșı çalıșma
oranları aynı oranlarda olurken kadınlarda hala kayıtdıșı oran yüksektir. Kadınların kayıtlılıkta her eğitim durumunda erkeklere göre düșüktür.
Kayıtdıșılıkta ișteki durumuna göre istihdam edilenler incelendiğinde ise en düșük kayıtdıșı istihdam oranı
ücretli veya yevmiyeli olarak çalıșanlardır. Ücretli veya yevmiyeli çalıșanların % 22,4’ ü kayıtdıșı istihdam
edilmektedir. En yüksek kayıtdıșı istihdam oranı ise ücretsiz aile ișçileridir. Ücretsiz aile ișçilerinin kayıtdıșı
çalıșma oranı % 91,3’ dür. İșveren veya kendi hesabına çalıșanların ise % 60,2’ si kayıtdıșı çalıșmaktadır.
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Grafik 32. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlılığa ve İșteki Durumuna Göre İstihdam Edilenler, TR72
(Kayseri, Sivas, Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK

İșgücüne Dahil Olmayanlar
İșgücü konusunda karșılaștığımız diğer iki kavram da “ișgücüne dahil olan nüfus” ve “ișgücüne dahil
olmayan nüfus”tur. İșgücü, bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan, yani iktisadi faaliyete katılan
kısmı demektir. İșgücüne dahil olmayan veya diğer bir ifadeyle ișgücüne dahil olmayan nüfus ise; hiç
çalıșmayanlar ve hiç çalıșamayanlar, yani yașlılar, çocuklar, ev hanımları ve öğrenciler ile sürekli sakatlar ve iș aramayanlardır.
Grafik 33. İșgücüne Dahil Olmama Nedenine Göre İșgücüne Dahil Olmayanlar, TR72 (Kayseri, Sivas,
Yozgat), 2012

Kaynak: TÜİK
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2012 yılı TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde 15+ yaș grubunda ișgücüne dahil olmayanların sayısı
805 bin kișidir. İșgücüne dahil olmayan 805 bin kișinin cinsiyetlere göre sayısına bakacak olursak erkeklerin 225 bin kiși, kadınların ise 580 bin kiși olarak görülmektedir. Cinsiyete göre ișgücüne katılma oranlarına
bakıldığında, kadınların erkeklerin çok gerisinde olduğu görülmektedir.
TR7 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde ișgücüne dahil olmayanların % 72’ si kadınlardan olușmaktadır. Bu
oran, % 71,5 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir.
İșgücüne dahil olmayanların ișgücüne dahil olmama nedenleri incelendiğinde ise % 44,8 ile ev ișleri ile
meșgul olma nedeni en yüksek oranda çıkmıștır. Bu oranın en yüksek olmasının ana sebeplerinin bașında
kadınların ev hanımı olarak tercihlerini kullanmasından kaynaklanmaktadır. Ev ișleri ile meșgul olmayı, %16
ile öğrenci, % 15,7 ile de özürlü yașlı veya hasta izlemektedir.
Tablo 18. İșgücüne Dahil Olmayanların Yıllar ve Cinsiyete Göre İșgücüne Dahil Olmama Nedenleri,
Bin Kiși, Türkiye, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), (2010-2012)

Kaynak: TÜİK

İșgücüne dahil olmayanların TR72 bölgesi ve Türkiye geneli ile cinsiyetlere göre kıyaslayacak olursak, aynı oranda artıș ve azalıș yașamıștır. TR72 bölgesinde 2012 yılı ișgücüne dahil olmayan erkek nüfusu 225.000 kiși,
kadın nüfusu ise 580.000 kișidir. . TR72 bölgesinde İșgücüne dahil olmama nedenlerine göre incelendiğinde
erkeklerin en çok emekli olmalarından dolayı ișgücüne dahil olmadıkları anlașılmaktadır. İkinci sırada eğitim/
öğretim, üçüncü sırada ise çalıșamaz halde olma nedeni gelmektedir.
Emekli olan erkeklerin sayısı 77.000, eğitim/öğretim gören erkeklerin sayısı 65.000 ve çalıșamaz halde olan
erkeklerin sayısı ise 49.000 kișidir. Kadınlarda ise en çok ev ișleriyle meșgul olmalarından dolayı ișgücüne dahil olmadıkları görülmektedir. İkinci sırada çalıșamaz halde olma, üçüncü sırada ise eğitim/öğretim gelmektedir. Ev ișleriyle meșgul kadınların sayısı ise 361.000, çalıșamaz halde olan kadınların sayısı 77.000 ve eğitim/
öğretim gören kadınların sayısı 64.000 kișidir.
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Kadınlarda ișgücüne dahil olmama nedenleri arasında en yüksek paya sahip olan ev ișleriyle meșgul olma
yıllar itibariyle azalıș göstermektedir.

Kaynak: TÜİK

Eğitim durumuna göre ișgücüne dahil olmayanlarda en yüksek lise altı mezunu kișilerin olduğu görülmektedir. Lise altı mezunlarının toplam oranı % 62’ dir. İșgücüne dahil olmayanların en düșük oranına yüksek
öğretim mezunları sahiptir. Yükseköğretim mezunlarının toplam oranı ise % 3’ dür. Cinsiyetlere göre bakıldığında okuma yazma bilmeyenlerin dıșındaki bütün eğitim durumlarında erkekler kadınlara göre ișgücüne dahil
olmama oranları daha yüksektir.
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İȘKUR’A KAYITLI İȘGÜCÜ GÖSTERGELERİ
Bu kısımda İȘKUR istatistiklerinden yararlanarak ilin ișgücü piyasası değerlendirilmiștir. İȘKUR istatistikleri
sadece İȘKUR’ a kayıtlı kesim itibariyle mevcut olmasına rağmen bu veri seti il bazında cinsiyet, yaș,
eğitim gibi kayıtlı ișsizlerin özelliklerini ve açık ișlerin sektörel dağılımı gibi özellikleri içermesi açısından önemli
göstergelerdir.
Bașvuru
İș arayanların, gereksinimlerinin karșılanması için internet üzerinden ya da Kurum İl Müdürlüklerine doğrudan
yaptıkları müracaat anlamına gelmektedir.
İȘKUR’ a yıl içinde yapılan bașvuru sayılarına bakıldığında 2010 yılına kadar azalma yașanmıș, 2010 yılından
sonra ise artıș göstermiștir. Son 5 yıl incelendiğinde en yüksek bașvuru sayısı 2012 yılında gerçekleșmiștir.
2012 yılında toplam 36.380 kiși kuruma bașvurmuștur. Bașvuran bu kișilerin 26.056’ sı erkek, 10.324’ ü ise
kadındır.
Tablo 19. Yıllara göre Bașvurular, Kayseri, (2008-2012)

Kaynak: İȘKUR

2012 yılında İȘKUR’ a yapılan bașvuruların eğitim durumlarına göre incelendiğinde en yüksek bașvuru
sayısının ilköğretim mezunlarının olușturduğu görülmektedir. İkinci sırada ortaöğretim, üçüncü sırada ise
önlisans mezunları gelmektedir.
Tablo 20. Eğitim Durumuna Göre Bașvurular, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR
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Eğitim durumlarının, toplam bașvurular içerisindeki yüzdelik oranına bakıldığında ilköğretim mezunlarının
oranı % 45,7’ dir. Cinsiyetlere göre incelendiğinde ise eğitim durumu yükseldikçe kadınların oranı erkeklerin
oranından daha yüksektir.
Grafik 35. Eğitim Durumuna Göre Bașvuranların Oranı, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Toplam bașvuruların mesleklere göre inceleyecek olursak ilk 20 meslek așağıda listelenmiștir. Buna göre
birinci sırada 7.785 ile Beden İșçisi (Genel) gelmektedir. İkinci sırada Büro Memuru (Genel), üçüncü sırada
ise Temizlik Görevlisi yer almaktadır.
Tablo 21. En Çok Bașvuru Yapılan Meslekler, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR
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Kayıtlı İșsiz
Çalıșma çağında ve gücünde olan, çalıșmak isteyen, Kuruma bașvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir
getirici bir iși olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iș bulunamayan aktif kayıtlardaki kișilerdir. Kayıtlı
ișgücünden, daha iyi șartlarda iș arayanlar, emeklilerden iș arayanlar ve belli bir iș yerinde çalıșmak
isteyenler çıkarıldığında geri kalanlar kayıtlı ișsiz sayılmaktadır.
Kayseri’ de 2012 yılı kayıtlı ișsiz sayısı 35.089 kișidir. Kayıtlı ișsizlerin % 63,5’ i erkek, % 36,5’ i kadındır.
Tablo 22. Kayıtlı İșsizlerin Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Kayseri, (2008-2012)

Kaynak: İȘKUR

2012 yılı İȘKUR istatistiklerine göre ilde en yüksek kayıtlı ișsiz 25-29 yaș grubundadır. Kayıtlı ișsizlerin
% 23,8’ i bu yaș grubundadır. 25-29 yaș grubunu % 23,6 ile 20-24 yaș grubu takip etmektedir. Yaș
arttıkça kayıtlı ișsiz sayısı azalmaktadır. 20-34 yaș grubundaki kayıtlı ișsizler, Türkiye toplamında
olduğu gibi, ildeki toplam ișsizlerin üçte ikisini olușturmaktadır. 15-19 yaș grubundaki ișsizlerin
toplam ișsizler içindeki payı ise Türkiye ortalamasından daha yüksektir. İlde % 3,9 olan 15-19 yaș
grubunun payı, Türkiye genelinde % 3,4’dür.
Tablo 23. Kayıtlı İșsizlerin Yaș Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

41

İșgücü Piyasa Analizi

İlin eğitim seviyesi Türkiye genelinden daha yüksektir. Kayıtlı ișsizlerin dağılımında lise mezunlarının payı
Türkiye genelinden daha yüksektir. İlde lise altı eğitimlilerinin kayıtlı ișsiz içindeki payı % 42 ile % 49,3 olan
Türkiye toplamının altında iken, lise mezunlarının payı % 34 ile % 30 olan Türkiye genelinden daha yüksektir.
Yüksekokul mezunlarının payı (% 23) Türkiye genelinden (% 18,8) yüksektir.
Tablo 24. Kayıtlı İșsizlerin Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

İlde toplam ișsizlerin içinde kadının payı Türkiye ortalamasından 3 puan daha düșüktür. Cinsiyetler arası
dağılımda iki cinsiyet arasındaki en belirgin fark lise altı mezunlarındadır. Kayseri’ de lise mezunları kayıtlı
ișsizler içinde % 36,3 olan kadın ișsiz oranı, Türkiye’de % 41,3’dür. Okuryazar olmayan içinde kadınlar
Kayseri’de % 40,9 iken bu oran Türkiye’de % 51,6, orta öğretim altı eğitimlilerde Kayseri’de kadınlar % 29,6
iken Türkiye’de %34,3 civarındadır. Yüksekokul mezunlarında Türkiye’de % 51,1 olan kadın payı Kayseri’de
% 49,9’dur.
Tablo 25. Kayıtlı İșsizlerin En Çok Olduğu Meslekler, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR
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2012 yılı Kayseri ilinde kayıtlı ișsizlerin bekleme sürelerine bakıldığında en çok 1-2 yıl arasında ișsiz kalındığı
görülmektedir. 1-2 yıl ișsiz kalan kișilerin toplam sayısı 9.692 kișidir. Bu sayı toplam kayıtlı ișsizlerdeki payı
% 27,6’ dır. İkinci sırada 4.550 kiși ile 8-12 ay arasında ișsiz kalanlar gelmektedir. 8-12 ay ișsiz kalanların
toplam kayıtlı ișsizler içindeki payı ise % 13’ dür.
Tablo 26. Kayıtlı İșsizlerin Bekleme Sürelerine Göre Dağılımı, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Açık İș
Kuruma ișverenden intikal eden ișçi istemidir. Kayseri ilinde açık ișlerin sayısı yıllar itibariyle artmıștır. 2011
yılında bir önceki yıla göre yaklașık yüzde yüz bir artıș göstermiștir. 2012 yılında kurum tarafından alınan açık
iș sayısı 13.294’ dür. Alınan 13.294 açık ișin 1.400’ ü kamu, 11.894’ ü ise özel sektördür. Alınan açık ișlerin
Türkiye geneli toplam açık iș sayısındaki oranı % 1,34’ dür.
Tablo 27. Açık İșlerin Yıllara Göre Dağılımı, Kayseri, (2008-2012)

Kaynak: İȘKUR

Kayseri ilinde Türkiye genelinde olduğu gibi en çok Beden İșçisi (Genel) mesleğinde açık iș alınmıștır.
İkinci sırada Çağrı Merkezi Görevlisi, üçüncü sırada ise Ön Muhasebeci mesleği gelmektedir.
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Tablo 28. Açık İșlerin En Çok Olduğu Meslekler, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Meslek Gruplarına göre açık ișler incelendiğinde hem Kayseri ilinde hemde Türkiye genelinde nitelik gerektirmeyen meslekler ilk sıradadır.
Tablo 29. Meslek Gruplarına Göre Açık İșler, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Sektörlere göre açık ișlerin dağımına bakacak olursak Kayseri ilinde en çok açık iș imalat sektöründedir. İkinci sırada toptan ve perakende ticaret, üçüncü sırada ise diğer hizmet faaliyetleri gelmektedir. Kayseri ilindeki
bu sıralama Türkiye genelindeki sıralama ile aynıdır.
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Tablo 30. Sektörlere Göre Açık İșlerin Dağılımı, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Alınan açık ișlerin sosyal durumlarına göre ise 11.415’ i normal, 1.877’ si özürlü ve 2’ si eski hükümlü TMY
(Terörle Mücadelede Yaralanan)’ dır.
İșe Yerleștirme
İș arayanların Kurum aracılığı ile ișe yerleștirilmesidir. Kayseri ilinde 2012 yılında 9.111 kiși İȘKUR tarafından
ișe yerleștirilmiștir. Yerleșen bu kișilerin 7.505’ i erkek, 1.606’ sı kadındır. Erkeklerin toplam yerleșen kișiler
sayısındaki oranı % 82,4, kadınların ise % 17,6’ dır. Kadınlarda ișe yerleștirme sayısı 2011 yılında bir önceki
yıla göre % 115,1 artarak 1.497 kiși olmuștur.
2012 yılında ișe yerleșen 9.111 kișinin 1.262’ si kamu, 7.849’ u özel sektördür. İșe yerleșenlerin Türkiye geneli toplam ișe yerleșen sayısındaki oranı % 1,64’ dür.
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Tablo 31. İșe Yerleșenlerin Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Kayseri, (2008-2012)

Kaynak: İȘKUR

Eğitim durumuna göre ișe yerleșenler incelendiğinde 2012 yılı ișe yerleșen 9.111 kișinin 5.269’ u ilköğretim
mezunlarıdır. İșe yerleșen ilköğretim mezunlarının % 87,4’ ü erkek, % 12,6’ sı kadındır.
Tablo 32. Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İșe Yerleșenler, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Kayseri ilinde en çok ișe yerleștirilen meslek Beden İșçisi (Genel)’ dir. İkinci sırada Çağrı Merkezi Görevlisi,
üçüncü sırada ise Reyon Görevlisidir.
Tablo 33. Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İșe Yerleșenler, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR
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Meslek gruplarına göre ișe yerleștirmeler incelendiğinde hem Kayseri ilinde hemde Türkiye genelinde Nitelik
Gerektirmeyen Meslekler ilk sıradadır.
Tablo 34. Meslek Gruplarına Göre İșe Yerleștirmeler, Türkiye, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Sektörlere göre ișe yerleștirmelerin dağımına bakacak olursak Kayseri ilinde en çok ișe yerleștirme imalat
sektöründe olmuștur. İkinci sırada diğer hizmet faaliyetleri, üçüncü sırada ise toptan ve perakende ticaret
gelmektedir. Türkiye genelinde ise ilk sırada imalat sektörü, ikinci sırada İdari ve destek hizmet faaliyetleri ve
üçüncü sırada diğer hizmet faaliyetleri gelmektedir.
Tablo 35. Sektörlere Göre İșe Yerleștirmeler, Türkiye, Kayseri, 2012
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Kaynak: İȘKUR

İșe Yerleșenlerin sosyal durumlarına göre ise 7.641’ i normal, 1.469’ u özürlü ve 1’ i eski hükümlü TMY
(Terörle Mücadelede Yaralanan)’ dır.
İșsizlik Sigortası
Kayseri ilinde 2012 yılında ișsizlik sigortası için yapılan 8.817 bașvurunun 6.182’ si ișsizlik ödeneği almaya
hak kazanmıștır. Hak kazanan 6.182 kișinin 3.997’ si ișsizlik ödeneği almakta ve almıș olan, 2.185’ inin ise
ișsizlik ödeneği kesilmiștir.
Tablo 36. İșsizlik Sigortası Faaliyetleri, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

İșsizlik ödeneğine bașvuran 8.817 kișinin 7.254’ ü erkek, 1.563’ ü kadındır. Hem erkeklerde hemde kadınlarda en çok ișsizlik ödeneğine bașvuran ilköğretim mezunlarıdır.
Tablo 37. Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İșsizlik Ödeneği Bașvuruları, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR
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Kurslar
Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iș bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan ișsizlerin, niteliklerini geliștirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek
edindirme, geliștirme ve değiștirme eğitimlerini ifade eder.
2012 yılı Kayseri ilinde açılan 270 kurslara 3.071’ i erkek, 1.420’ si kadın olmak üzere toplam 4.491 kursiyer
katılmıștır.
Tablo 38. Açılan Kurs ve Katılan Kursiyer Sayıları, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR

Kayseri ilinde açılan 270 kurstan 62 kurs ile TYP ilk sıradadır. TYP kurslarını 57 kurs ile İstihdam garantili, 51
kurs ile UMEM projesi kursları takip etmektedir.
Tablo 39. Kurs Türlerine Göre İșgücü Yetiștirme Kursları, Kayseri, 2012

Kaynak: İȘKUR
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İKİNCİ BÖLÜM
İȘGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAȘTIRMASI SONUÇLARI
AMAÇ VE YÖNTEM
İyi ișleyen bir ișgücü piyasasının olușabilmesi, ișgücü arz ve talebinin temel niteliklerinin incelenip bunlara
uygun önlemlerin zamanında alınmasına bağlıdır. Birçok ülkede yüksek ișsizlik oranlarına rağmen özellikle
kısa dönemli ișgücü talebinin hep yüksek olduğu da sık ifade edilmektedir. Birçok sektörde ișgücü fazlalığı
olmasına rağmen etkin eșleștirme eksikliği ve beceri uyumsuzlukları nedeniyle ișgücü açığı karșılanamaya
bilmektedir. Açık ișler, ișgücünün mobilitesinin yetersizliği ve ișverenin talep ettiği niteliklere sahip eleman
olmayıșı nedenlerinin yanı sıra bazı mesleklerde iș ortamı ve ücretin beğenilmemesi nedeniyle zamanında
doldurulamamaktadır. İșgücü piyasasının talep boyutuyla ele alınıp mevcut durumda ișgücü, mevcut açık
iș ve gelecek dönemde ișgücünün eğilimlerinin bilinmesi kısa dönemli ișgücü yetiștirilmesi için temel verileri
sağlamaktadır.
İșgücü piyasasında arz ve talebin etkin bir șekilde uyumlaștırılabilmesi için ișgücü piyasası bilgileri oldukça
önemlidir. İșgücü Piyasasının arz tarafına yönelik veriler ağırlıklı olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmıș
olduğu Hanehalkı İșgücü Anketi sonuçlarından elde edilmektedir. Ancak ișgücü piyasasının talep tarafına
yönelik pek fazla veri bulunmamaktadır.
Bu açığı da Türkiye İș Kurumu İșgücü Piyasası Araștırmaları ile doldurmaya çalıșmaktadır. Arz tarafı ile ilgili
verilerde il düzeyinde yeterli veri bulunmamaktadır. Talep tarafı ile ilgili yapılan araștırmalar ise henüz istenen düzeyde değildir. Örneğin EUROSTAT nezdinde hala ülkemiz için açık iș oranı açıklanamamaktadır. Bu
bağlamda ișgücü piyasası araștırmalarını daha da geliștirerek yapmamız büyük önem arz etmektedir.
4904 sayılı Kanunda Türkiye İș Kurumuna verilen görevlere istinaden ișgücü piyasası ihtiyaçlarının tespit
edilmesi amacıyla Türkiye İș Kurumunca 2007 yılından beri ișgücü piyasası araștırmaları (İPA) sürdürülmektedir. Değișik yöntemler kullanılarak 2007’den beri devam ettirilen araștırmalar 2009 yılından itibaren yılda
iki defa yapılmıștır. İșgücü piyasası araștırmalarının EUROSTAT normlarına uygun șekilde yürütülmesi ve
Resmi İstatistik Programı kapsamına alınmasına yönelik çalıșmalar 2011 yılı ikinci yarısından itibaren Türkiye
İstatistik Kurumu ișbirliğiyle devam etmektedir.
Bu çalıșmaların temel amaçları, ișgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, ișgücü piyasasında
mevcut, geçmiș ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen mesleki değișim ve gelișmeleri
izlemek, ișgücü piyasasının talep yapısını ortaya koymak ve bu sonuçlar üzerinden aktif istihdam politikalarına veri kaynağı teșkil etmek șeklindedir. Bu çalıșmalar sayesinde Türkiye için bir açık iș sayısına erișebilir
olunacak ve EUROSTAT’ın talep ettiği açık ișler istatistikleri için veri toplanabilmiș olacaktır. Bu çalıșmanın
önemli amaçlarından biride İȘKUR dıșında da diğer kurum ve kurulușların ișgücü talebi hakkında bilgi ihtiyacını karșılamaktır.
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Tablo 40. İȘKUR İșgücü Piyasası Araștırmaları (2007-2013)

Kaynak: İȘKUR

Türkiye İș Kurumu, 2013 Yılı Yerel Düzeyde İșgücü Piyasası Analizi Talep Araștırması kapsamında 15
Mayıs-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde 87.719 ișyerine yüze görüșme yöntemiyle anket
uygulamıștır.
Türkiye İșyeri Kayıtları Sistemi altlık kullanılarak sektörel kapsam dâhilinde yer alan ve 10 ve daha fazla çalıșana sahip ișyerleri, araștırmada örnekleme çerçevesi olarak kullanılmıștır. Araștırmanın kapsamında Türkiye
genelinde Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Rev 2.0 sınıflandırmasına
göre, tarım, kamu, hane halklarında ișverenler ve uluslar arası kurum/kurulușlar dıșındaki 17 alt sektörde yer
alan, 10 ve daha fazla çalıșana sahip ișyerleri örnekleme çerçevesi olarak kabul edilmiștir. Örnekleme birimi
ișyeri olarak belirlenmiș ve 17 sektör bazında il ve Türkiye tahmini verilmiștir.

12

Genelleme yapılmamıș ișyeri sayısıdır.
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İșyerleriyle yüz yüze görüșme yöntemiyle (Araștırmanın saha çalıșmasının tamamı İȘKUR personeli tarafından
gerçekleștirilmiștir.) gerçekleștirilen “İl İșgücü Piyasası Talep Araștırması İșyeri Bilgi Formu” kapsamında,
•
•
•
•
•

Temel ișletme bilgileri
Mevcut istihdam bilgileri (Cinsiyet, Meslek)
Açık iș, (Meslek, Talep Edilen Eğitim ve Beceri düzeyleri, Karșılanma Yolları)
Temininde güçlük çekilen meslekler, (Meslek, Güçlük Nedeni)
31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibariyle artıș/azalıș olacağı düșünülenmesleklere ilișkin
sorular sorulmuștur.

Talep Araștırması, bahsi geçen 17 sektörde ișyeri bazında il ve Türkiye tahmini vermek üzere planlandığından
mesleklere göre yapılan genellemelerin ihtiyatla karșılanması gerekir. Çünkü mesleklere göre bir çerçeve olmadığı için örneklem çekimine mesleki kırılımı dahil edilememiștir. Dolayısıyla rapordaki mesleklere ilișkin
bilgiler detay olarak sunulmuștur.
Talep araștırması için örnek hacmi, örnek seçimi, tahmin ve notasyon yöntemleri hakkında Ek 2’de ayrıntılı
açıklama yapılmıștır.
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İȘYERLERİ VE MEVCUT İSTİHDAM
Araștırma sonuçlarına göre ișyerlerinin büyük çoğunluğunu imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.
Kayseri ilinde araștırma yapılan 2.787 ișyerinin 882’ si imalat sektöründedir. İmalat sektörünün tüm
sektörler içindeki payı % 31,6’ dır. Bu sektörü 639 ișyeri ile Toptan ve Perakende Ticaret izlemektedir.
Toptan ve Perakende Ticaret sektörünün payı % 22,9’ dur. Üçüncü sırada ise 534 ișyeri ile inșaat gelmektedir. İnșaat sektörünün tüm sektörlerdeki ișyeri içerisindeki payı ise % 19,2’ dir.
Tablo 41. Sektörlere Göre İșyeri Sayıları, Türkiye, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Sektörlere göre ișyeri dağılımının Türkiye geneli ile karșılaștırılacak olursak, İmalat sektörünün Türkiye geneli
tüm sektörler içerisindeki payı % 25,8’ dir. Bu oran Kayseri iline göre daha düșüktür. Toptan ve Perakende
Ticaret sektörünün Türkiye geneli oranı % 24,7’ dir. Toptan ve Perakende Ticaret sektörü Kayseri iline göre
daha yüksektir. İnșaat sektörü ise Türkiye geneli oranı % 16,2’ dir. Bu oran ise Kayseri iline göre daha
düșüktür.
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Grafik 36. Sektörlere Göre İșyeri Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Araștırma sonuçlarına göre çalıșanların % 73 ’ü imalat, inșaat ile toptan ve perakende ticaret sektöründe yer
almaktadır. En fazla çalıșanı olan sektör Türkiye’de olduğu gibi imalat sektörüdür, ama çalıșanların se tördeki
ağırlığı Türkiye’den çok yüksektir. İmalat sektöründe çalıșanlar Türkiye’de toplam çalıșanların % 35,6 iken,
bu oran ilde % 47,1’ e yükselmektedir. Çalıșanların sektörel dağılımı Türkiye geneli ile paralellik
göstermektedir. Türkiye’de ikinci sırada yer alan toptan ve perakende ticaret sektörü ilde de ikinci sıradadır.
İmalat sektörünü ilde % 13 ile inșaat ve % 12,9 ile toptan ve perakende ticaret sektörleri takip etmektedir.
Tablo 42. Sektörlere ve Cinsiyetlere Göre Çalıșan Sayıları, Türkiye, Kayseri, 2013
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Kaynak: İPTA

Grafik 37. Sektörlere Göre Çalıșanların Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Çalıșanların büyük çoğunluğu erkektir. Çalıșanların içinde kadınların payı % 13,8’ dir. Türkiye toplamında
kadın çalıșanların payı ise % 23’ dür.
Kadın çalıșanların toplam çalıșanlar içindeki payı Türkiye ortalamasından düșük olmakla birlikte, kadın
çalıșanların görece olarak ağırlık kazandıkları sektörler Türkiye ile aynı eğilimi göstermektedir.
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Hem Kayseri’de hem de Türkiye’de kadınların biraz daha ağırlık kazandıkları sektörlerdeki ișyerlerinin toplam
ișyerleri içindeki payları da çok azdır.
Tablo 43. Sektörlere ve Cinsiyete Göre Çalıșan Oranları, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Çalıșanlarının yarıdan fazlası (% 57,3) kadın olan İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerindeki ișyerlerinin,
toplam ișyerleri içindeki ağırlığı % 3,4’ dür. Çalıșanlarının cinsiyete göre birbirine en yakın olan Su Temini;
Kanalizasyon, Atık Yönetimi sektörü ișyerlerinin toplam ișyerleri içindeki ağırlığı %0,01’ dir. Sektördeki ișyerlerinin toplam ișyerleri içindeki oranı en fazla olan İmalat sektöründe, kadınların çalıșma oranı % 9,2’ dir.
İmalat sektörü Türkiye toplamında olduğu gibi, hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk sıradadır. Erkek çalıșanların imalat sektöründeki payları kadın çalıșanlardan fazladır. Erkek çalıșanların % 49,7’ si, kadın çalıșanların
da % 31,3’ ü imalat sektöründedir. İkinci hakim sektör inșaat sektöründe % 14,3’ ü erkek, % 4,7’ si kadındır.
Toplam çalıșanlara göre üçüncü sırada olan Toptan ve Perakende Ticarette, % 12,5 pay ile erkek çalıșanlarda yine üçüncü sırada yer alırken, aynı sektörde kadınların oranı da %15,1’ dir.
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Çalıșanların imalat sektöründe yoğunlașması mesleki dağılımları etkilemektedir. Kayseri’de çalıșanların %
2,7’ si Mobilya İmalatçısı Mobilyacı (Ahșap), % 2,3’ ü Mobilya Döșemecisi mesleklerinde çalıșmaktadır. Nitelik gerektirmeyen ișlerde çalıșanlar ile Sanatkârlar ve İlgili İșlerde Çalıșanların oranları birbirine yakındır. Tesis
ve Makine Operatörleri ve Montajcılar ise % 16,7’ dir.
Tablo 44. Meslek Gruplarına ve Cinsiyete Göre Çalıșan Sayıları, 2013

Kaynak: İPTA

Meslek Gruplarına göre çalıșanların sayıları incelendiğinde en çok çalıșılan meslek grubu olan sanatkârlar
ve ilgili ișlerde çalıșanların oranı % 28,3’ dür. İkinci sırada bulunan nitelik gerektirmeyen mesleklerin oranı %
23,4 ve üçüncü sırada olan tesis ve makine operatörleri ve montajcıların oranı ise % 16,7’ dir.
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Grafik 38. Meslek Gruplarına Göre Çalıșanların Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Tablo 45. En Fazla Çalıșanı Olan İlk On Mesleğin Toplam Çalıșanlar İçindeki Oranı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Meslek bazında yapılan inceleme ilde mesleki çeșitliliğin fazla olmadığını göstermektedir13. En yüksek
çalıșanı olan ilk 10 meslekte çalıșanlar, toplam çalıșanların % 31,7’ sini olușturmaktadır. İlk sırada

Çerçevede mesleklere göre bir çerçeve olmadığı için tabakalamaya mesleki kırılım dahil edilememiștir. Dolayısıyla rapordaki mesleklere ilișkin
bilgiler detay olarak sunulmuș olup genellemeler ihtiyatla karșılanmalıdır.

13
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beden ișçisi (genel) yer almaktadır. İlk onda yer alan meslekler sırası ile Temizlik Görevlisi, Beden İșçisi
(İnșaat), Mobilya imalatçısı/Mobilyacı (Ahșap), Mobilya Döșeme İșçisi, Șoför-Yük Tașıma, Güvenlik Görevlisi,
Muhasebeci, Büro Memuru (Genel), Metal Mamuller Montaj İșçisidir.
AÇIK İȘLER
Yapılan araștırmaya göre en fazla açık iș14 imalat sanayindedir. Kayseri ilinde 10’dan fazla çalıșanı olan özel
sektör ișyerlerinde hem ișyeri sayısı hem de çalıșanlar itibariyle lokomotif sektörler imalat ve toptan
perakende ticarettir. Bu husus açık ișlerde de kendini göstermekte ve en fazla açık ișin olduğu sektör de
imalat olmakta ve imalatı toptan ve perakende ticaret ve inșaat sektörleri takip etmektedir. Açık ișlerin %
62,6’sı imalat, % 15,3’ü toptan ve perakende ticaret, % 9,2’ si inșaat sektöründedir.
Tablo 46. Sektörlere Göre Açık İș Sayıları, Türkiye, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

14 Açık iș yeni yaratılmıș, dolu olmayan veya yakında boșalacak bir pozisyon olarak tanımlanır. İșveren, bu pozisyon için, kurum dıșından
uygun bir aday bulmak amacıyla aktif olarak adım atmaktadır ve daha fazla adım atmaya da hazırdır; ve bu pozisyonu ya hemen ya da yakın
bir gelecekte doldurmayı planlamaktadır. İșgücü talep araștırması kapsamında ișyerleri ziyaret edildiğinde mevcut olan açık ișler derlenmiștir.
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Grafik 39. Sektörlere Göre Açık İșlerin Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Anket uygulanan ișyerlerinde açık iș oranı15 % 3,5‘ dir. Açık iș oranı itibariyle önde gelen sektör su temini;
kanalizasyon, atık yönetimi sektörüdür. Sektörde açık iș oranı % 10’ dur. İkinci sırada bilgi ve iletișim sektörü
gelmektedir. Bilgi ve iletișim sektörünün açık iș oranı % 5,4’ dür. Üçüncü sırada ise imalat sektörü bulunmaktadır. İmalat sektörünün açık iș oranı ise % 4,6’ dır. Açık iș oranı hesaplanırken sektördeki açık iș sayısının o
sektördeki çalıșan sayılarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. İmalat sektöründeki açık iș sayısının en yüksek
olmasına karșın açık iș oranında üçüncü sıradadır. Açık iș oranında birinci sırada olan su temini; kanalizasyon
ve atık yönetimi sektörünün açık iș sayısı 1’ dir. Bu sayı sektörler bazında alınan toplam açık iș sayılarının
oranı içerisinde % 0,01’ lik bir etkisi olmasına karșın çalıșan sayısının az olmasından dolayı açık iș oranında
ilk sırada yer almıștır.

15

Açık iș oranı (AİO) açık olan toplam pozisyonların oranını ölçer ve șu șekilde ifade edilir:
AİO = Açık İșlerin Sayısı / (Mevcut Çalıșanların Sayısı + Açık İșlerin Sayısı) * 100
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Grafik 40. Sektörlere Göre Açık İș Oranları, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Meslek grupları itibariyle en fazla ihtiyaç duyulan meslek grubu % 44,7 ile sanatkâr ve ilgili ișlerde çalıșanlardır. Bu meslek grubunu % 18,2 ile tesis ve makine operatörleri ve % 14,2 ile nitelik gerektirmeyen
meslekler takip etmektedir.
Tablo 47. Meslek Gruplarına Göre Açık İș Sayıları, Türkiye, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA
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Grafik 41. Meslek Gruplarına Göre Açık İș Dağılımları, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Meslek grupları itibariyle Kayseri’ de açık iș oranının en yüksek olduğu meslek grubu % 5,5 ile sanatkârlar ve
ilgili ișlerde çalıșanlardır. En az açık iș oranı olan meslek grubu ise % 0,4 ile yöneticilerdir.

Kaynak: İPTA

Meslek gruplarına göre açık iș oranlarında ilde ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada olan meslek grupları
birbirine çok yakındır. Sırasıyla tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, profesyonel meslek grupları ve
teknisyenler, teknikerler ve yardımcı hizmetler yer almaktadır.
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Meslekler itibariyle de açık ișin en fazla olduğu meslek beden ișçisi (genel) dir.16 İkinci sırada ise mobilya
döșeme ișçisi, üçüncü sırada ise terzi gelmektedir.
Tablo 48. En fazla Açık İș Belirtilen İlk On Mesleğin Toplam Açık İșlere Oranı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Grafik 43. En fazla Açık İș Belirtilen İlk On Mesleğin Toplam Açık İș İçindeki Oranı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Bunun sebebi ise ișverenlerin genel eğilimi temizlik, tașıma ve inșaat ișlerine yönelik meslekleri tek bir kalem altında, beden ișçisi olarak
bildirmeleridir.
16
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En çok talep edilen ilk on meslekler sıralamasında ilk üç mesleğin haricindeki diğer meslekler arasında ise
fazla bir fark bulunmamaktadır. Açık iș sayısının en yüksek olduğu ilk on meslek toplam açık ișlerin % 38,1’ini
olușturmaktadır.
Açık ișlerde istenen eğitim düzeyinde en çok dikkat çeken husus genelde herhangi bir eğitim düzeyinin
istenmemiș olmasıdır. İșverenlerin çoğu talep edilen eğitim düzeyine farketmez cevabını vermiștir. Bu durum
kendini Türkiye sonucunda da göstermektedir. Türkiye sonucunda oran ilden daha düșük olmakla birlikte (%
30,61) yine ilk sırada eğitim düzeyi farketmez sonucu yer almaktadır.
İkinci sırada hem ilde (% 14,4) hem de Türkiye’de ( % 21,79) lise altı eğitim gelmektedir.
İlde tüm açık ișlerde farketmez ve lise altı eğitim oranı % 67,1’dir. Genel lise % 10,3 ve mesleki eğitim düzeyi
% 8,3 olurken, lisans eğitimi % 9,6, MYO % 4,3 oranında talep edilmektedir.
Grafik 44. Açık İșler İçin İstenen Eğitim Düzeyleri, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Grafik 45. Açık İșlerin Beceri Durumuna Göre Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA
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İșverenler tarafından en çok talep edilen beceri meslekte yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bu beceriyi fiziki güç
ve takım çalıșmasına uygunluk takip etmektedir. İstenen diğer beceri sıralaması ise șu șekildedir; iletișim ve
ifade, hesap, bilgisayar, proje bazlı çalıșma, satıș pazarlama, sorun çözme ve yabancı dil gelmektedir.
Grafik 46. Açık İșlerin Aranma Yollarına Göre Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Yapılan araștırmada ișverenlere açık ișlerin karșılanma yolları sorunda en çok akraba-eș dost tarafından
karșılandığı görülmüștür. İȘKUR aracılığıyla aranma yolu % 37,1 oranında gerçekleșmiștir.
TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN MESLEKLER
Temininde güçlük çekilen meslekler ișverenlerin açık ișlerini istedikleri meslek ve/veya becerilere sahip
çalıșanlarla dolduramamaları veya zorluk çekerek doldurmaları durumunu ifade eder. Talep araștırması kapsamında ișletmelere 2013 yılı içerisinde hangi mesleklerde eleman temin ederken güçlük çektikleri sorulmuștur. 2.787 ile yapılan araștırmada 1.223’ ü eleman temini karșılamakta güçlük çektiğini belirtmiștir.
Bu ișyerlerinin 573’ ü imalat sektöründe yer almaktadır.
Tablo 49. Sektörlere Göre Teminde Güçlük Bildiren İșyeri Sayısı, Türkiye, Kayseri, 2013
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Kaynak: İPTA

Ayrıca firmaların temininde güçlük çektikleri kiși sayısı incelendiğinde toplam 5.846 kișinin temininde zorluk
çekildiği tespit edilmiștir. Yine kiși sayılarında imalar sektörü 3.393 kiși ile ilk sıradadır.
Tablo 50. Sektörlere Göre Teminde Güçlük Çekilen Kiși Sayısı, Türkiye, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA
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Yapılan araștırmada sorulan sorulara cevap veren ișyerleri içinde temininde güçlük çekilme oranları sektörlere göre incelendiğinde en yüksek oranda imalat sektörü gelmektedir. İmalat sektöründeki ișyerlerinin
% 65’ i eleman temininde güçlük çektiklerini ifade etmișlerdir. İkinci sırada insan sağlığı ve sosyal hizmet
faaliyetleri sektörü (% 51,6) yer almaktadır. İlde üçüncü sırada (% 42,5) toptan ve perakende ticaret sektörü
yer almaktadır.
Grafik 47. Sektörlere Göre Temininde Güçlük Oranı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Ayrıca temininde güçlük çekilen mesleklerin sektörel dağılımına bakıldığında imalat sektörü % 46,9’ luk oran
ile yine ilk sıradadır. İkinci sırada olan toptan ve perakende ticaret sektörü % 22,2, üçüncü sırada inșaat
sektörünün oranı % 11,2’ dir.
Temininde en çok zorluk çekilen meslek % 6,5 ile Mobilya Döșeme İșçisidir. Bu mesleği % 5,7 ile Argon
Kaynakçısı takip etmektedir. Temininde en çok zorluk çekilen meslekler sıralamasında ilk on meslekte yer
alan diğer meslekler arasında fark minimum düzeydedir. Diğer meslekler sırasıyla % 5,2 ile Terzi, % 4,6 ile
Beden İșçisi (Genel), % 3,4 ile Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahșap), % 2,9 ile Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
% 2,9 Kablo İmal Makinesi Operatörü, % 1,7 ile Pazarlamacı, % 1,6 ile Satıș Danıșmanıdır.
Teminde güçlükte ișverenlerin büyük çoğunluğu istedikleri beceri ve niteliğe sahip eleman bulamadıklarını
belirtmișlerdir. İkinci sırada elemanların yeterli iș tecrübesine sahip olmamaları, üçüncü sırada meslekte eleman bulunamaması gelmektedir.
İstenilen beceri ve niteliğe sahip olunmayan mesleklerin bașında beden ișçisi (genel), argon kaynakçısı,
mobilya döșemecisi, mobilya imalatçısı ve pres tezgahı operatörü gelmektedir. Eleman bulunmayan
mesleklerle, istenilen beceri ve niteliğe sahip olmayan meslekler paralellik göstermektedir.
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Grafik 48. Temininde Güçlük Çekilen Mesleklerin Sektörel Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Tablo 51. Temininde Güçlük Çekilen Mesleklerin Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA
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Tablo 52. Meslek Gruplarına Göre Temininde Güçlük Çekilen Kiși Sayısı, Türkiye, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Temininde güçlük çekilmenin meslek gruplarına göre incelendiğinde % 49,2 il sanatkârlar ve ilgili ișlerde
çalıșanlar ilk sıradadır. Sanatkârlar ve ilgili ișlerde çalıșanları % 19,3 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, % 8,5 ile de nitelik gerektirmeyen meslekler izlemektedir. Bu ilk üç sıranın haricinde teknisyenler,
teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek grupları % 7,7, profesyonel meslek grupları 6,9, hizmet ve satıș
elemanları % 6,7, büro hizmetlerinde çalıșan elemanlar % 1,6 ve yöneticiler meslek grubunda % 0,2 olarak
gerçekleșmiștir.
Grafik 49. Meslek Gruplarına Göre Temininde Güçlük Çekilme Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA
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Grafik 50. Temininde Güçlük Çekilme Nedenlerine Göre Mesleklerin Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

İșverenler, temininde güçlük çektikleri mesleklerin nedenlerine bakıldığında en çok iș tecrübesine sahip eleman olmadığını belirtmiștir. İș tecrübesine sahip eleman yok’ un oranı % 60,9’ dur. İkinci sırada % 50,5 ile
bu meslekte eleman yok nedeni gelmektedir. Üçüncü sırada ise % 47,4 ile beceriye/niteliğe sahip eleman
yok yer almaktadır. Bunlarla birlikte çalıșma ortam ve koșullarının beğenilmemesi % 22,3, önerilen ücretin az
bulunması % 14,9’ dur.
GELECEK DÖNEM İSTİHDAM EĞİLİMLERİ
Yapılan araștırmada gelecek istihdam beklentisinin kısa (altı aylık) ve orta (bir yıllık) dönemle itibariyle ölçülmek
istenmiștir. Gelecek istihdam beklentisinde ilde kısa ve orta dönem itibariyle sektörel dağılımda mevsimsel
değișimler kendini göstermektedir. Araștırmaya cevap veren ișyerleri itibariyle gelecek altı aylık dönemde en
yüksek istihdam artıșı bekleyen ișyerleri imalat sektöründedir.
Toplam istihdam artıșı beklentisinin % 57,6’sı İmalat sektöründedir. İmalat sektörünü % 15,2 ile toptan ve
perakende ticaret sektörü takip etmektedir. Kısa dönemde istihdam artıșı bekleyen üçüncü sektör ise % 10,7
ile idari ve destek hizmetler sektöründe çalıșan ișletmelerdir. 31 Aralık itibariyle istihdam azalıșı beklenen
sektörler Madencilik Ve Taș Ocakçılığı ve Mesleki, diğer hizmet faaliyetleri sektörleridir.
Gelecek 1 yıllık dönemde en yüksek istihdam artıșı bekleyen ișyerleri yine imalat sektöründe yer almaktadır.
İmalat sektörünün oranı % 36,6’ dır. İkinci sıradaki inșaat sektörünün % 28,2, üçüncü sıradaki toptan ve
perakende ticaret sektörünün oranı % 16,3’ dür. İnșaat sektörü mevsimsellikten etkilenmekte ve 30 Haziran
2014 tarihi itibariyle sektörde net istihdam artıșı daha yüksek seviyededir.
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Tablo 53. Net İstihdam Değișiminin Sektörlere Göre Dağılımı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Net İstihdam Değișim Oranı (NİDO) kısa dönem itibariyle sektörlere göre incelendiğinde en yüksek oran %
55,6 ile su temini; kanalizasyon, atık yönetimi sektöründedir. Diğer sektörlerde değișim oranları birbirlerine
yakındır. Sadece madencilik ve taș ocakçılığı sektörü ile diğer hizmet faaliyetleri sektöründe azalıș olacağı
düșünülmektedir.
Orta vadeli dönemde yine su temini; kanalizasyon, atık yönetimi sektörü % 55,6 ile ilk sıradadır. Orta
dönemde hiçbir sektörde azalıș beklenmemektedir.
Tablo 54. Sektörlere Göre Net İstihdam Değișim Oranı17, Kayseri, 2013

Net İstihdam Değișim Oranı (NİDO) istihdam değișimini açıklar ve araștırmanın yapıldığı tarih itibariyle gerçekleșen ve 31 Aralık 2013 ile 30
Haziran 2014 sonuna kadar gerçekleșeceği tahmin edilen net istihdam değișiminin toplam çalıșana oranını ifade eder.

17
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Kaynak: İPTA

Net istihdam değișim oranlarının meslek gruplarına göre incelendiğinde kısa dönemde % 5,7’ lik oran ile
sanatkârlar ve ilgili ișlerde çalıșanlar ilk sırada gelmektedir. Orta dönemde net istihdam değișimi kısa
vadeye göre azalmıștır. Net istihdam değișimi ortalama kısa dönemde % 4,1, orta dönemde % 2,5 olarak
gerçekleșmiștir.
Tablo 55. Meslek Gruplarına Göre Net İstihdam Değișim Oranı, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Gelecek dönem istihdam artıșları beklenen meslekler incelendiğinde 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle en çok
Beden İșçisi (Genel) mesleğinde artıș beklenmektedir. Beden İșçisi (Genel)’ i sırasıyla Temizlik Görevlisi,
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) meslekleri izlemektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle istihdam artıșları beklenen ilk üç meslek ise Beden İșçisi (İnșaat), Temizlik
Görevlisi ve Beden İșçisi (Genel)’ dir.
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Tablo 56. Gelecek Dönem İstihdam Artıșı Beklenen Meslekler, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA

Gelecek dönem istihdam azalıșı beklenen mesleklere bakıldığında ise 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle en çok
Beden İșçisi (İnșaat) mesleğinde azalıș beklenmektedir. Beden İșçisi (İnșaat)’ ı sırasıyla İș Makineleri Bakım
ve Onarımcısı, Diğer Madenciler Ve Taș Ocakçılar meslekleri izlemektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle istihdam azalıșı beklenen ilk üç meslek ise Sondaj Operatörü/Sondör, Otomatik Maden Makinesi Operatörü ve Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)’ dir.
Tablo 57. Gelecek Dönem İstihdam Azalıșı Beklenen Meslekler, Kayseri, 2013

Kaynak: İPTA
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SONUÇ
Kayseri İli İșgücü Piyasası Analizi raporunun temel yaklașımı ișsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına
yönelik politikaların geliștirilmesine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda ele alınacak temel husus ișgücü arzı
ve talebi arasındaki eșleșmeme, diğer bir ifade ile dengesizliktir. Dengesizliği ortaya çıkartabilmek için ilin
ișgücü arz ve talep yapılarının birlikte ele alınarak analiz edilmesi gerekmektedir.
Giriș bölümünde de açıklandığı gibi ilin ișgücü piyasası arz yapısı ve arzı etkileyen değișkenler eldeki mevcut
veriler kullanılarak analiz edilmiștir. Bu verilerin önemli bir kısmı il değil, İİBS2 bölümlenmesi doğrultusunda
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 bölgesine aittir. Arza yönelik ikinci kısıtlama ise bu verilerin
önemli bölümünün 2012 yılına ait olması, bir kısmının ise daha eski tarihlere dayanmasıdır.
Diğer bir önemli kısıt ise Türk ișgücü piyasasının yapılanmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de kayıt dıșı
çalıșma oranı çok yüksektir. Bu durum kendini TR72 bölgesinde de göstermektedir. Bölgede tarım dıșı sektörlerde kayıt dıșı çalıșma oranı % 26,5’ dur. Bu oran kadınlarda % 36,4’ e çıkmaktadır.
İșverenlerin çalıșanlarına yönelik araștırmalarda sadece kayıtlı elemanlarını bildirdiği, kayıt dıșı çalıșanlarına
dair bir bilgi vermedikleri bilinen bir olgudur.
Araștırmanın diğer bir kısıt da ișverenlerden mesleklere ilișkin yeterli bilgiyi ayrıntılı almada problem yașanmasıdır. Bu durum özellikle kendini beden ișçiliği mesleğinde yoğun olarak hissettirmektedir. İșverenlerin
genel eğilimi temizlik, tașıma ve inșaat ișlerine yönelik meslekleri tek bir kalem altında, beden ișçisi olarak
bildirmeleridir. Mesleklere yönelik diğer bir kısıt da Meslekler Sözlüğünde bazı mesleklerin tanımlanmasındaki eksikliklerdir. Bazı Meslekler Sözlüğünde yer almamaktadır.
Tüm bu kısıtlara rağmen gerçekleștirilen Talep Araștırması bu güne kadar tüm iller itibariyle karșılaștırmaya
imkan sağlayacak șekilde standartlaștırılmıș bir araștırmadır ve zengin bir bilgi tabanına sahiptir.
Çalıșabilir yaștaki nüfusun eğitim seviyesi Türkiye ortalamasına yakındır. Çalıșabilir yaștaki nüfusun ağırlıklı
kısmını (% 62,3) lise altı eğitimliler olușturmaktadır. Kadınlar arasında özellikle diplomasızlık durumu erkeklere
göre çok daha yaygındır. Okuryazar olmayan nüfusun % 77,4’ ü kadındır.
Tarımda çalıșan sayısında iyileșme görülmektedir. 2012 yılında 2004 yılına göre tarım sektöründe çalıșan
sayısındaki artıș % 62,2’ dir.
Bölge istihdamının % 26’ sı sanayi sektöründedir. Bölge sanayisi nitelikli elemana ihtiyaç duymaktadır.
Sanayi sektöründe çalıșanların % 71,1’ i lise altı eğitimliler olușturmaktadır. Sanayi sektöründe çalıșanların
% 21,1’ i lise ve dengi okul mezunu, % 7,4’ ü de yüksek okul mezunudur.
Bölgede istihdam oranı artmakta, ișsizlik oranı ise azalmaktadır. İșsizlik oranı 2012 yılı itibariyle % 8,2’dir.
İșgücüne katılım oranı % 51,4’ dür. İstihdam oranı % 47,2 ile % 45,4 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir.
En yüksek ișsizlik oranı hem erkeklerde hem de kadınlarda 20-24 yaș grubundadır. Bu yaș grubunda % 14,6
olan ișsizlik oranı, erkeklerde % 13,7, kadınlarda ise % 16,6’ dır. 20-24 yaș grubunu % 10,9 ile 15-19 yaș
grubu takip etmektedir. Bu grupta erkeklerde ișsizlik oranı % 12,4 kadınlarda ise % 7,2 olarak hesaplanmıștır.
Eğitim düzeyi kadınların ișgücü piyasasına girișlerini erkeklerden daha fazla etkilemektedir. Yüksek eğitimli
kadınlarda % 15,9 olan ișsizlik oranı erkeklerde % 8,8’ dir.
İȘKUR’ a kayıtlı ișsizler incelendiğinde aynı yapının Kayseri ili kayıtlı ișsizleri için de geçerli olduğu görülmektedir. 2012 yılında en fazla kayıtlı ișsiz 25-29 yaș grubundadır. Kayıtlı ișsizlerin % 23,8’i bu yaș grubundadır.
Kayıtlı ișsizlerin dağılımında en yüksek pay ilköğretim mezunlarıdır. İlköğretim mezunlarının oranı % 41,2’ dir.
Bu oran Türkiye ortalamasından düșüktür. Kayıtlı ișsizlerin % 23 ‘ü yüksek eğitimlidir. Kayıtlı ișsiz istatistikleri
ilde de bölge ișsizlik yapısına benzer bir yapıyı ortaya koymaktadır.
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Bu istatistiklerde de eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların ișgücü piyasasına girmeleri artmaktadır.
Talep araștırması sonuçlarına göre toplam çalıșanların sadece % 13,8’ i kadındır ve bu oran % 23,1 olan
Türkiye ortalamasının altındadır.
Kadın çalıșanların görece olarak ağırlıklı çalıștıkları sektörler Türkiye ile aynı eğilimi göstermektedir. Hem
Kayseri’de hem de Türkiye’de kadınların biraz daha ağırlık kazandıkları sektörlerdeki ișyerlerinin toplam
ișyerleri içindeki payları da çok azdır.
Erkek ağırlıklı olmasına rağmen kadın çalıșanların dörtte birini istihdam eden bir sektör vardır; imalat. İmalat
sektöründeki kadın çalıșanların meslekleri, belirli bir eğitim düzeyinden ziyade, belirli beceri isteyen
mesleklerdir.
Araștırma sonuçlarına göre kadınların erkeklere göre hakim oldukları sektör insan sağlığı ve sosyal hizmet
faaliyetleri sektörüdür.
Hedef, istihdamın artırılması ise istatistikler kadın istihdamını artırmadan bu hedefe ulașmanın mümkün olmadığını göstermektedir. Bunun için de kadın eğitim seviyesinin artırılması ve düșük eğitim seviyesine sahip
kadınların da istihdamına yönelik teșviklerin ve girișimcilik programlarının geliștirilmesi gerekliliktir. Kayseri’de
İȘKUR’ a kayıtlı kadın ișsizlerin üçte biri lise altı eğitimlidir. Bu kișilerin istihdamda yer alabilmeleri ișverenin
istediği mesleki becerilere sahip olacak șekilde eğitilmelerine bağlıdır.
Talep boyutu itibariyle, araștırma sonuçlarına göre Kayseri ilinde 10+ özel sektör yerel birim ișyerlerinde
çalıșanlar sayısına göre lokomotif sektörün imalat sektörü olması sonucu en fazla açık iș ve temininde güçlük
çekilen meslek de imalat sektöründedir.
Buna karșılık açık iș oranları itibariyle önde gelen sektör insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörüdür.
En fazla çalıșana sahip sektörlerin açık iș oranları düșüktür. İmalat sektöründe açık iș oranı % 4,6’ dür.
Toplamda açık iș oranı % 3,5’ dur.
Ana meslek grupları itibariyle en yüksek açık iș oranının olduğu grup, sanatkârlar ve ilgili ișlerde çalıșanlar
grubudur. İkinci olarak tesis ve makine operatörleri montajcılar, üçüncü sırada ise profesyonel meslek
grupları yer almaktadır. Açık iș oranı yüksek mesleklerin büyüme potansiyeli tașıdığını söylemek mümkündür.
Meslekler itibariyle de açık ișin en fazla olduğu meslek beden ișçisinden sonra mobilya döșeme ișçisi gelmektedir. Bu meslekleri terzi ve argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı) takip etmektedir. Temininde en zorluk çekilen
meslek % 6,5 ile mobilya döșeme ișçisidir. Bu mesleği de yine % 5,7 ile argon kaynakçısı takip etmektedir.
İlde açık ișlerde ișverenlerin aradıkları elemanlarda istenilen eğitim düzeyine verdikleri “farketmez” cevabı
dikkat çekicidir. Açık ișlerde ikinci ve üçüncü sıradaki meslekler mobilya döșeme ișçisi terzi gibi belirli bir
eğitim ve beceri isteyen meslekler olmasına rağmen bu meslekler için de istenen eğitim düzeyi sorusuna
verilen cevap “farketmez“ olmuștur. Bunun arkasında ișverenlerin aradıkları elemanlarda eğitim düzeyinden
çok meslekte yeterli bilgiye sahip olmalarını istemeleri etkendir.
Temininde güçlük çekilen mesleklerin bulunmama nedenleri sıralaması da bu görüșü teyit etmektedir.
șverenlerin büyük çoğunluğu istedikleri iș tecrübesine sahip eleman bulamadıklarını belirtmișlerdir. İkinci
sırada bu meslekte eleman bulamadıklarını, üçüncü sırada ise beceri /niteliğe sahip eleman bulunamaması
gelmektedir.
Sadece ilk iki meslekte değil, ilk onda yer alan açık ișlerle temininde güçlük çekilen meslekler arasında
da büyük bir paralellik vardır. Aynı paralellik istenilen beceri ve niteliğe sahip olunmayan mesleklerde de
görülmektedir. Becerilerin geliștirilerek ișverenlerin istekleri doğrultusunda açık ișlerin karșılanması bu
mesleklere ve yukarıda belirtilen meslek gruplarına yönelik eğitim programlarını öncelikli hale getirmektedir.
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Araștırma sonuçlarına göre ișletmelerin gelecek beklentileri olumludur. Gerek kısa dönem (altı ay), gerekse
orta dönem (on iki ay) itibariyle en çok net istihdam artıșı beklenen sektör imalat sektörüdür. Gerek gelecek
istihdam artıșının imalat sektörü ağırlıklı olması, gerekse açık iș ve temininde güçlük çekilen mesleklerin
imalat sektöründe olması, bu sektörde emek arzı ile emek talebi arasında bir dengesizlik olduğunu ve bu
dengesizliği giderebilmek için de ihtiyaca göre eğitim programlarının düzenlenmesinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara kademe insan gücünün yetiștirilmesi, ekonomik kalkınmanın
hızlandırılmasına katkı sağlanması amacıyla; dar meslek alanları yerine geniș tabanlı sektörel eğitimin
verildiği, modüler yapıyla esneklik özelliğine sahip ve çalıșma yașamının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir
mesleki ve teknik eğitim sistemi hedeflenmelidir.
Verilecek eğitimlerin gerçekten nitelikli olması, ișletmelerin ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırması ve
istihdam garantili olması gerekir. Bu amaçla verilecek eğitimlerin biçim ve içerik açısından belirlenmesi noktasında mesleki eğitim uzmanlarının yanı sıra ilgili alanlardan ișveren temsilcilerinin görüșlerinin alınması çok
önemlidir.
İlde dikkat çeken diğer bir husus da özellikle bazı sektörlerde görülen yüksek ișe giriș ve çıkıșlardır. Bu
yüksek devinim ilde yüksek bir kayıtdıșı istihdamın olduğuna dair kanaat olușturmaktadır. Hem kayıtdıșılığın
önlenmesinde hem de devinimin ișletme ve ekonomide sebep olduğu üretim kayıplarının, elemanları tekrar
eğitme maliyetlerinin azaltılmasında da İȘKUR’ a görev düșmektedir.
İșletmelerin eleman alımlarında İȘKUR’ u daha fazla kullanmaları için olușturulmuș olan teșvik sistemlerini
ișverenlere daha etkili yollarla anlatmak ve ișe yerleștirilen elemanların takibini daha etkin yapmak İȘKUR
personeline düșen görevlerdir.
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Ek 2 - B: Tahmin ve Notasyonlar

81

İșgücü Piyasa Analizi

İșgücü Piyasa Analizi

82

Ek 2- C: Örnekleme Yapılan İller Listesi ve Örnek Sayıları (2012)
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Ek 2- D: Örnekleme Yapılan İller Listesi ve Örnek Sayıları (2013)
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Ek 3 –A: Tanım ve Kavramlar Sözlüğü
İșgücü Piyasası: Potansiyel çalıșanların emeklerini arz ettikleri, ișverenlerin de, ihtiyaç duydukları ișgücünü

talep ettikleri piyasadır. Çalıșanlar öncelikle mesleki olmak üzere ișe ilișkin beceri ve yeterliliklerini sunarken
karșılığında ücret talep ederler.
İl İșgücü Piyasası: İșgücünün il düzeyinde arz ve talep olunduğu pazardır. İl düzeyinde ișverenler birçok iș

için çeșitli meslek dallarında ișçi, çalıșanlar da iș talep eder. Bu ișler bakımından piyasa, il ișgücü piyasasıdır.
İșgücü Piyasası Analizi: Belirli bir yer, bölge ya da ülkenin ișgücü piyasasının niteliklerinin ve ayırıcı
özelliklerinin incelenip çözümlenmesidir.
İșgücü Talebi: İșgücü talebi ișverenlerin istihdam etmeyi istedikleri ișçi sayısıdır. İșgücü Talep Araștırması:

İȘKUR tarafından 15 Mayıs-30 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılan ișyeri ziyaretleri kapsamında “İl İșgücü
Piyasası Talep Araștırması İșyeri Bilgi Formu” uygulamasıdır.
İșgücü Talep Araștırması Çerçevesi: Maliye Bakanlığı kayıtları kullanılarak TÜİK tarafından hazırlanan “Türkiye
İșyeri Kayıt Sistemi” üzerinden en güncel veri olan 2012 yılı kayıtlarıdır. Talep araștırması kapsamında çeșitli
nedenlerle görüșülemeyen ișyerleri için “ișyeri cevapsızlık formu” doldurulmuștur.
İșgücü Arzı: Bireylerin her türden ișgücü piyasasına pazarlamak üzere sundukları ișgücü toplamıdır.

Tanımlanmıș bir zaman dilimi (referans dönemi) içinde belirli bir yaș üzerindeki nüfus, ișgücü bakımından
üç temel gruba ayrılmaktadır; istihdam edilenler, ișsizler ve ișgücüne dâhil olmayanlar. İstihdam edilenler ve
ișsizler, birlikte ișgücünü oluștururlar. Yukarıda belirtilenler șu șekilde özetlenebilir;
Çalıșma çağındaki nüfus: İșgücü+ İșgücüne dâhil olmayanlar
İșgücü: İstihdam edilenler+ İșsizler
Kurumsal olmayan nüfus: Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastahane, hapishane, kıșla ya da or-

duevinde ikamet edenler dıșında kalan nüfustur.
Kurumsal olmayan çalıșma çağındaki nüfus: Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaștaki

nüfustur.
Genç nüfus: 15-24 yaș grubundaki nüfustur.
İșgücü: İstihdam edilenler ile ișsizlerin olușturduğu tüm nüfusu kapsar.
İșgücüne Katılım Oranı (İKO): İșgücü katılım oranı bir ekonomide çalıșan veya ișsiz, ekonomik olarak aktif olan

nüfusun çalıșabilir yaștaki nüfusa olan oranını ifade eder.

Çalıșma hayatına katılımı ölçen bu gösterge, çalıșma yașındaki nüfusun ekonomik olarak aktif olan kesimini
gösterir. Ülke mal ve hizmet üretiminde yer alabilecek ișgücü arzının büyüklüğü hakkında bilgi verir. Cinsiyet
ve yaș gruplarına ve eğitim durumuna göre ișgücüne katılım oranı ekonomik olarak aktif nüfusun yapısı hakkında bir resim çizer.
Eğitim seviyelerine göre ișgücü: Bu gösterge toplam ișgücünü eğitim durumlarına göre analiz ederken, 25-29
yaș grubundaki yüksek eğitimlilerin ișgücü içindeki oranına da özel önem verir.
İstihdam edilenler: Așağıda yer alan ișbașında olanlar ve ișbașında olmayanlar grubuna dâhil olan kurumsal

olmayan çalıșma çağındaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur.
İș bașında olanlar: Yevmiyeli, ücretli, maașlı, kendi hesabına, ișveren ya da ücretsiz aile ișçisi olarak referans
dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kișilerdir.
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İș bașında olmayanlar: İși ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeșitli nedenlerle ișinin
bașında olmayan kendi hesabına veya ișveren olarak çalıșanlar istihdamda kabul edilmektedir.
Üretici kooperatifi üyeleri, bir iș ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni
ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı vb.) karșılığında çalıșan çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam halinde olanlar kapsamına dâhil edilmektedirler.
İstihdam Oranı: Çalıșanların çalıșabilir yaștaki nüfusa oranıdır. Ülke ekonomisinin istihdam yaratma gücünü

gösterir. Özelikle yaș, cinsiyet ve iktisadi faaliyetlere göre istihdama katılım oranı istihdam politikalarını
olușturulmasında kilit unsurlardır.

Yüksek istihdam oranı ülke ekonomisinin pozitif olarak değerlendirilmesine yol açmasına rağmen, bu
gösterge tek bașına yeterli değildir. İstihdam oranının değerlendirilmesinde ücretler, çalıșma saatleri, kayıt
dıșı istihdam, eksik istihdam ve çalıșma saatleri de önemlidir.
Düșük istihdama katılım oranı ise nüfusun ekonomik faaliyetlere katılmadığını, ekonominin ya yüksek ișsizlik
oranına ya da çok sayıda ekonomik anlamda aktif olmayan nüfusa sahip olduğunu gösterir.
İșteki durum: Ücretliler, kendi hesabına çalıșanlar, ișverenler ve ücretsiz aile ișçileri olarak dört kategori altında toplanan ișteki durum, ișgücü piyasasının dinamiklerini ve ülke ekonomisinin gelișimini gösterir. Gelișen
bir ülkede genel olarak beklenen tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörlerine geçișle birlikte, ücretli ve
maașlı çalıșanların sayısındaki artıș; kendi hesabına ve ücretsiz aile ișçisi olarak çalıșan sayısındaki azalıștır.

İktisadi faaliyetlere göre istihdam: Bu gösterge istihdamın hangi ekonomik faaliyetlerde yer aldığının ifadesidir. İstihdam genelde tarım, sanayi ve hizmetler olarak üç temel iktisadi faaliyete ayrılır. Bu gösterge toplam
istihdamın sektörlere göre oransal dağılımını gösterir. Böylelikle sektörlere göre ekonomik gelișmeyi veya
daralmayı, trendleri, gelișmiș ve gelișmekte olan ülke ekonomileri arasındaki seviye farkını ortaya koyar.
Sektörel istihdam akıșları verimlilik analizlerinde çok önemli yer teșkil eder. Toplam verimliliğin artması için,
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istihdamın daha az verimliliğe sahip sektörlerden daha yüksek verimliliğe sahip sektörlere geçmesi gerekir.
Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Rev2.0 esas olmak üzere așağıda yer
alan sektörler kapsamı olușturmaktadır.
Mesleklere göre istihdam: Meslek sınıflaması olarak kullanılan Türk Meslekler Sözlüğü, Uluslararası Çalıșma

Örgütünün ISCO-88 Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi esaslarına göre hazırlanan ve meslek
sınıflandırma sistemi içinde yer alan meslek unvanlarını, özetlenmiș meslek tanımlarını ve meslek kodlarını
kapsayan bir sözlüktür.
Meslek sınıflaması dört rakamlı kodlanmıș 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. İȘKUR tarafından kullanılan Türk Meslekler Sözlüğü (TMS) İSCO-08
ile uyumlu daha ayrıntılı bir sözlüktür. İSCO’da söz konusu olan meslek grubu iken TMS’de mesleklerin en
ayrıntılı hali bulunmaktadır.
Bu gösterge özellikle farklı ișgücü piyasalarında arz ve talep dengesizliklerin analizinde çok önemlidir. Karar
vericiler ve politika yapıcıların ekonomik ve sosyal politikaların formüle edilmesinde ve ișgücü, öğretim ve
mesleki eğitimin planlanarak uygulanmasında, yürütülmesinde istihdamın mesleklere göre dağılımı önem arz
etmektedir.
Kayıt dıșı istihdam: Referans haftasında yaptığı ișten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kurulușuna kayıtlı

olmayanlardır. Birçok ülkede kayıtdıșı istihdam, gelir ve üretim yaratmada önemli bir rol oynar. Kayıtdıșı
istihdam sosyal güvenlik sisteminin ve yasal yaptırımlarının dıșında olmasına rağmen, yüksek nüfus artıș
hızına veya kentleșmeye sahip ülkelerde bir seçenek olarak karșımıza çıkmaktadır.
Kayıt dıșı istihdam oranı: Bu gösterge kayıt dıșı istihdamın toplam istihdam içindeki oranı olarak hesaplan-

maktadır. Oranın büyüklüğü çalıșma hayatının sosyal güvenceden uzaklığı hakkında bilgi verir.

Eksik istihdam: Uluslararası Çalıșma Örgütü tarafından düzenlenen 16. Çalıșma İstatistikçileri Konferansında,

mevcut eksik istihdam tanımı, yașanan ölçüm zorlukları nedeniyle yeniden ele alınarak, eksik istihdam sorununu daha net ortaya koyabilecek “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” kavramlarına geçilmesine karar verilmiștir.
Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas ișinde ve diğer İșinde/ișlerinde
toplam olarak 40 saatten daha az süre çalıșmıș olup, daha fazla süre çalıșmak istediğini belirten ve mümkün
olduğu taktirde daha fazla çalıșmaya bașlayabilecek olan kișilerdir.

Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koșuluyla, referans haftasında
istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut ișini değiștirmek için veya mevcut ișine ek olarak bir iș aramıș
olan ve böyle bir iș bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalıșmaya bașlayabilecek olan kișilerdir.
İșsiz: Çalıșma yașında olup, iși olmayan, aktif olarak iș arayan ve çalıșmaya hazır kesimi ifade eder. Referans

dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karșılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir iște
çalıșmamıș ve böyle bir iș ile bağlantısı da olmayan) kișilerden iș aramak için son üç ay içinde iș arama
kanallarından en az birini kullanmıș ve 2 hafta içinde ișbașı yapabilecek durumda olan tüm kișiler ișsiz nüfusa
dâhildirler. Ayrıca, üç ay içinde bașlayabileceği bir iș bulmuș ya da kendi ișini kurmuș ancak ișe bașlamak
ya da ișbașı yapmak için çeșitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de ișsiz nüfus kapsamına
dahildirler.
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İșsizlik oranı: İșgücü piyasasının en çok bilinen ve medya tarafından da üzerine ençok değinilen göstergesi

ișsizlik oranıdır. Toplam ișsiz sayısının ișgücü arzına oranıdır. İșsizliğin değerlendirilmesinde toplam ișsizlik
oranı tek bașına yeterli olmaz. Gelecek planlaması için genç ișsizlik ve uzun süreli ișsizlik oranlarının da
ayrıca dikkate alınması gerekir.
Mesleklere göre istihdam: Meslek sınıflaması olarak kullanılan Türk Meslekler Sözlüğü, Uluslararası Çalıșma
Örgütünün ISCO-88 Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi esaslarına göre hazırlanan ve
meslek sınıflandırma sistemi içinde yer alan meslek unvanlarını, özetlenmiș meslek tanımlarını ve meslek
kodlarını kapsayan bir sözlüktür.

Meslek sınıflaması dört rakamlı kodlanmıș 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. İȘKUR tarafından kullanılan Türk Meslekler Sözlüğü (TMS) İSCO-08
ile uyumlu daha ayrıntılı bir sözlüktür. İSCO’da söz konusu olan meslek grubu iken TMS’de mesleklerin en
ayrıntılı hali bulunmaktadır.
Bu gösterge özellikle farklı ișgücü piyasalarında arz ve talep dengesizliklerin analizinde çok önemlidir. Karar
vericiler ve politika yapıcıların ekonomik ve sosyal politikaların formüle edilmesinde ve ișgücü, öğretim ve
mesleki eğitimin planlanarak uygulanmasında, yürütülmesinde istihdamın mesleklere göre dağılımı önem arz
etmektedir.
Kayıt dıșı istihdam: Referans haftasında yaptığı ișten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kurulușuna kayıtlı

olmayanlardır. Birçok ülkede kayıtdıșı istihdam, gelir ve üretim yaratmada önemli bir rol oynar. Kayıtdıșı
istihdam sosyal güvenlik sisteminin ve yasal yaptırımlarının dıșında olmasına rağmen, yüksek nüfus artıș
hızına veya kentleșmeye sahip ülkelerde bir seçenek olarak karșımıza çıkmaktadır.
Kayıt dıșı istihdam oranı: Bu gösterge kayıt dıșı istihdamın toplam istihdam içindeki oranı olarak hesaplan-

maktadır.
Oranın büyüklüğü çalıșma hayatının sosyal güvenceden uzaklığı hakkında bilgi verir.

Eksik istihdam: Uluslararası Çalıșma Örgütü tarafından düzenlenen 16. Çalıșma İstatistikçileri Konferansında,
mevcut eksik istihdam tanımı, yașanan ölçüm zorlukları nedeniyle yeniden ele alınarak, eksik istihdam sorununu daha net ortaya koyabilecek “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” kavramlarına
geçilmesine karar verilmiștir.

Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas ișinde ve diğer İșinde/ișlerinde
toplam olarak 40 saatten daha az süre çalıșmıș olup, daha fazla süre çalıșmak istediğini belirten ve mümkün
olduğu taktirde daha fazla çalıșmaya bașlayabilecek olan kișilerdir.
Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koșuluyla, referans haftasında
istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut ișini değiștirmek için veya mevcut ișine ek olarak bir iș aramıș
olan ve böyle bir iș bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalıșmaya bașlayabilecek olan kișilerdir.
İșsiz: Çalıșma yașında olup, iși olmayan, aktif olarak iș arayan ve çalıșmaya hazır kesimi ifade eder. Referans

dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karșılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir iște
çalıșmamıș ve böyle bir iș ile bağlantısı da olmayan) kișilerden iș aramak için son üç ay içinde iș arama
kanallarından en az birini kullanmıș ve 2 hafta içinde ișbașı yapabilecek durumda olan tüm kișiler ișsiz nüfusa dâhildirler. Ayrıca, üç ay içinde bașlayabileceği bir iș bulmuș ya da kendi ișini kurmuș ancak ișe bașlamak
ya da ișbașı yapmak için çeșitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de ișsiz nüfus kapsamına
dahildirler.
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İșsizlik oranı: İșgücü piyasasının en çok bilinen ve medya tarafından da üzerine ençok değinilen göstergesi

ișsizlik oranıdır. Toplam ișsiz sayısının ișgücü arzına oranıdır. İșsizliğin değerlendirilmesinde toplam ișsizlik
oranı tek bașına yeterli olmaz. Gelecek planlaması için genç ișsizlik ve uzun süreli ișsizlik oranlarının da ayrıca dikkate alınması gerekir.

Genç ișsizlik: Gelișmișlik seviyesine bakmaksızın bir çok ülkede genç ișsizliği en önemli politika konusu
olarak değerlendirilir. Bu kavramda genç 15-24 yaș grubunu ifade eder.
Genç ișsizlik oranı: Genç ișsizliğini ayrıntılı olarak tanımlayabilmek için dört ölçüt önemlidir.

•
•
•
•
•

15-24 yaș grubundaki ișsiz sayısının aynı yaș grubundaki ișgücü içindeki oranıdır.
İçinde genç ișsizlerin oranını gösteren genç ișsizlik oranı
Yetișkin ișsizlik oranı içinde genç ișsizlik oranının yüzdesi
Genç ișsizlik indeksi olarak tanımlan toplam ișsizlik içinde gençlerin oranı
Genç nüfus içinde genç ișsizlerin oranı

Uzun süreli ișsizlik: Kısa süreli ișsizlik; ișsizlik ödenekleri, daha önce yapılan tasarruflar veya aile üyelerinin

desteği ile yönetilebilir. İșsizliği süresi uzadıkça ekonomik yıkıma yol açar. Bir yıldan fazla süreli ișsizlik olarak
tanımlanan uzun süreli ișsizliğin değerlendirilmesinde iki ölçüt önemlidir.
• Toplam ișgücü içinde uzun süreli ișsizlerin oranı
• Uzun dönemli ișsizlik indeksi olarak tanımlanan bir yıldan fazla süredir ișsiz olanların toplam ișsizlik
içindeki oranı

.

İșgücüne dahil olmayan (İnaktif) nüfus: İșsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan çalıșma

çağındki nüfustur. Bu gösterge, özellikle kișilerin neden ișgücü içinde yer almadıklarını açıklamaları bakımından
çok önemlidir. Kișiler, çeșitli nedenlerle ișgücü piyasası içinde yer almayabilirler. Çalıșmak istedikleri halde
kendilerine uygun iș bulamayacakları gibi düșüncelerle iș aramayan kesim potansiyel ișsiz olmaları nedeniyle
ișgücü piyasasını yakından ilgilendiren kavramdır.
İșgücüne dahil olmayanlar așağıdaki gruplara ayrılmıștır.
1. İș aramayıp çalıșmaya hazır olanlar: Çeșitli nedenlerle iș aramayıp, ancak 2 hafta içinde ișbașı yapmaya
hazır olduğunu belirten kișilerdir.
1.1. İș bulma ümidi olmayanlar: Daha önce iș aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iș
bulabileceğine inanmadığı için iș aramayan ancak ișbașı yapmaya hazır olduğunu belirten kișilerdir.
1.2. Diğer: Mevsimlik çalıșma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalıșamaz halde olma
gibi nedenlerle iș aramayıp ancak ișbașı yapmaya hazır olduğunu belirten kișilerdir.
2. Mevsimlik çalıșanlar: Mevsimlik çalıșması nedeniyle iș aramayan ve ișbașı yapmaya hazır olmayan kișierdir.
3. Ev ișleriyle meșgul: Kendi evinde ev ișleriyle meșgul olması nedeniyle iș aramayan ve ișbașı yapmaya hazır
olmayan kișilerdir.
4. Eğitim/Öğretime devam ediyor: Bir öğrenim kurumuna, kursa vb. devam etmesi nedeniyle iș aramayan ve
iș bașı yapmaya hazır olmayan kișilerdir.
5. Emekli: Bir sosyal güvenlik kurulușundan emekli olduğu için iș aramayan ve iș bașı yapmaya hazır olmayan kișilerdir.
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6.Çalıșamaz halde: Bedensel özür, hastalık veya yașlılık nedeniyle iș aramayan ve iș bașı yapmaya hazır
olmayan kișilerdir.
7. Diğer: Ailevi ve kișisel nedenler ve bunun dıșındaki diğer nedenler ile iș aramayan ve iș bașı yapmaya hazır
olmayan kișilerdir.
İșgücüne Dahil Olmayan Nüfus Oranı =

Eğitim durumu: 6 ve yukarı yaștaki tüm fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgilerdir. Uluslararası Standart

Eğitim Sınıflaması (ISCED,1997) uygun olarak sınıflandırılmaktadır, ana grupla așağıdadır
1. Okuma yazma bilmeyen
2. Okuma yazma bilip bir okul bitirmeyen
3. İlkokul
4. İlköğretim
5. Ortaokul veya mesleki ortaokul
6. Genel Lise
7. Mesleki veya teknik lise
8. Yükseköğretim
Bașvuru: İș arayanların, gereksinimlerinin karșılanması için Kurum il Müdürlüklerine doğrudan yaptıkları

müracaatlardır (İȘKUR)
Kayıtlı İșsiz: Çalıșma yașında ve gücünde olan, çalıșmak isteyen, Kuruma bașvurduğunda asgari ücret

düzeyinde gelir getirici bir iși olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iș bulunamayan aktif kayıtlardaki
kișilerdir. Kayıtlı ișgücünden, daha iyi șartlarda iș arayanlar, emeklilerden iș arayanlar ve belli bir iș yerinde
çalıșmak isteyenler çıkarıldığında geriye kalanlar kayıtlı ișsiz sayılmaktadır. (İȘKUR)
Kayıtlı ișgücü: İș arayanlardan aktif kayıtlarda yer alanların tümüdür.
Aktif kayıt: Son ișlem tarihinden itibaren 2 yıl sure ile ișe gönderilmek üzere hazır olan kayıttır.
Açık İș: Kuruma ișverenlerden intikal eden ișçi istemidir.

Açık İș: İșveren tarafından hemen veya yakın gelecekte doldurulmak istenen ve ișverenin ișyeri dıșından uygun bir adayın bulunması için aktif adımları attığı yeni yaratılan, boș veya boșalacak iștir. (EUROSTAT) . Bu
tanıma göre açık iș muhakkak ișyeri dıșına açılmalıdır. İșgücü Talep araștırması kapsamında derlenen açık
ișler bu kapsamdadır.
İșe Yerleștirme: İș arayanların kurumca ișe yerleștirilmesidir.
Beceri: Eğitim, öğretim ve deneyimin ürünü olan beceri, ilișkin olduğu konudaki bilgiyle bir araya geldiği

zaman uzman kișinin niteliğini olușturur. Beceri, genel olarak iș ve görevleri bașarabilmek için gerekli olan
sistematik zihinsel ve fiziksel eylemleri, yatkınlıkları, etkinlikleri ifade eder.
Beceri Eksiği: İșgücünün sahip olduğu genel uzmanlığın ișin gerekleriyle uyușmazlığıdır.
Beceri İhtiyacı: Belirli bir organizasyon, sektör veya ulusal ekonomide, farklı türdeki faaliyet, iș veya mesleki

rol için gereksinim duyulan beceridir.
Beceri Açığı: Beceri açığının yapısı ve düzeyini belirtir. İșgücü piyasasında becerili ișgücüne ihtiyacın, mevcut
ișgücü arzından ne kadar fazla olduğunu gösterir. Dünyanın birçok ülkesinde ișgücü piyasaları, artan iș-
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sizlik, yetersiz eğitilmiș personel, ekonomik ve teknolojik koșulların hızla değișmesi ve bu değișime ayak
uydurma güçlükleri gibi sorunlarla karșı karșıyadır. Beceri açığının nedenleri arasında, (1) iș gereksinimleriyle
karșılaștırıldığında yetersiz kalan ehliyetler, (2) Ehliyetlerle karșılaștırıldığında yetersiz kalan ișler, (3) İșsizlik,
gizli ișsizlik, (4) sayısal olarak becerili ișçi açığı yer alır.
Temininde güçlük çekilen meslekler: İșverenler açık ișlerini istedikleri becerilere sahip çalıșanlarla doldur-

madıkları takdirde, bu durumu temininde güçlük çekilen meslekler veya beceri eksiği açık ișler olarak ifade
ederler.
Yaș bağımlılık oranı: 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaștaki nüfusun, 15-64 yaș grubundaki nüfusa oranın yüzde-

olarak ifadesidir.
Yaș Bağımlılık Oranı =
Bölgesel Gayri Safi Katma Değer (GSKD): Bir bölgede yerleșik ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu
bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler (ara tüketim) değerinin çıkarılması sonucu elde edilen değerdir.
Kiși Bașı Bölgesel Gayri Safi Katma Değer: Cari fiyatlarla bölgesel gayri safi katma değerin yıl ortası bölge
nüfus tahminine bölünmesi ile TL cinsinden kiși bașı bölgesel gayri safi katma değer elde edilir. Hesaplanan
bu değerin ithalat ağırlıklı ortalama dolar kuruna bölünmesi ile dolar değeriyle kiși bașı bölgesel gayri safi
katma değere ulașılmaktadır.
Girișim: Yasal birimlerin olușturduğu en küçük özellikle mevcut kaynaklarının tahsisi için belirli derecede

karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Girișim, bir veya birden
fazla yerde, bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir.
Yerel birim: Coğrafi olarak tanımlanan bir yere yerleșmiș girișim veya onun bir parçasıdır. Ekonomik faali-

yet, coğrafi olarak tanımlanan bu yerde veya bu yerden tek ve aynı girișim için bir veya daha fazla kișinin
çalıșması halinde yürütülür.
Açık İș Oranı: Açık ișlerin, açık ișler ile mevcut çalıșanların sayısının toplamına bölünmesi ile elde edilen bir
orandır. Temel olarak, ișyerleri tarafından fiilen doldurulmak istenen ve bu doğrultuda gerekli girișimlerin
yapıldığı pozisyonları göstermektedir. İșyerinde çalıșanlar yardımıyla doldurulmayı bekleyen pozisyonlar ise
açık iș kavramı kapsamında yer almamaktadır. İșgücü arzına ilișkin İșsizlik oranına kıyasla ișgücü talebinin
bir göstergesi olarak ekonominin konjonktürel hareketlerine dair daha kullanıșlı bir göstergedir. Örneğin
ekonominin büyüme dönemlerinde açık iș oranında nispi olarak yükseliș görülürken, açık iș oranının gerilediği dönemler ekonomide yavașlama ișareti olarak değerlendirilmektedir.
Net İstihdam Değișim Oranı: Beklenen istihdam artıșından, beklenen istihdam azalıșının çıkarılması ile elde
edilen sayının mevcut çalıșan sayısına bölünmesi ile elde edilen orandır.
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Ek 3 –B: Nüfus ve Konut Araștırmasına Göre İl Düzeyinde İșgücü Piyasası Göstergeleri
1- Temel İșgücü Göstergeleri
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2- İstihdamın Sektörel Dağılımı
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Ek 4- Diğer Tablolar
Ek 4-A: Türkiye Geneli İPTA Alan Uygulama Sonuçları
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Ek 4-B: İl Geneli İPTA Alan Uygulama Sonuçları
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