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SUNUŞ

Gü ü üz dü yası ı e ö e li pro le leri de iri kuşkusuz yeteri e istihda
yarata a a soru udur. Bu iktisadi soru ay ı za a da sosyopsikolojik soru ları da
era eri de getir ektedir. Bu ede le istihda artırı ı yatırı ve politikalara ağırlık vermek
irçok ka u politikası da ö elikli hale gel iştir. Bu akı da ülke izde de istihda ı
artırıla il esi içi iddi atılı lar yapıl ıştır. Bu süre i daha etki yürüte il ek ve etkili
istihda politikaları oluştura il ek a a ıyla işgü ü piyasası ı talep ve istekleri i detaylı ir
şekilde i ele e gerekliliği de kaçı ıl azdır. Bu a açla yerel düzeyde oluşturula istihda
politikası uygula aları ı etki ol ası ir zoru luluk hali i al ıştır.
İŞKU‘,
yılı da
u ya a yerel düzeyde uygula a ak aktif işgü ü piyasası
politikaları ı, etki ve ihtiya a uygu olarak pla la ak a a ıyla işvere leri izi görüşleri e
aşvur aktadır. İşvere leri izi işgü ü talepleri doğrultusu da ka u istihda hiz etleri i
yürütül esi hedefle ektedir. İşvere leri izi
itelikli işgü ü e daha hızlı ulaşa ilmesi
a a ıyla İŞKU‘ ke di ü yesi de ev ut ola işsizleri, işgü ü uyu progra ları kapsa ı da
eğiti e ta i tutarak yetiştir ektedir. Böylelikle işvere i itelikli işgü ü tale i karşıla ırke
ay ı za a da işsizleri ize esleki yeterlilik kaza dırıl akta ve o lara ye i iş i ka ları
su ul aktadır.
İŞKU‘ su duğu hiz etleri daha veri li hale getire il ek, il düzeyi de esleki eğiti
progra ları ı ihtiya a uygu pla layarak za a ve e erji israfı ı ö le ek a a ıyla kapsa lı
ir İşgü ü Piyasası Talep Araştır ası gerçekleştir iştir. İl düzeyi deki işgü ü arzı ve talep
verileri i içere u çalış a, yol gösteri i ir eyle pla ı iteliği taşı aktadır.
Bu çalış a ı ortaya çık ası da gösterdikleri öze li çalış a ede iyle Hatay Çalış a
ve İş Kuru u İl Müdürlüğü perso eli e, araştır a süre i de işyeri ilgi for ları a titiz ir
şekilde ya ıt vere tü işvere leri ize ve e eği geçe herkese teşekkür ediyor, Hatay
İşgü ü Piyasası Talep Araştır ası A aliz Çalış ası ı ili iz ve tü ilgililer içi yararlı
ol ası ı diliyorum.

Erdal ATA
Hatay Valisi
i

ÖNSÖZ
Türkiye İş Kuru u İŞKU‘ , ulusal istihda politikası ı oluşturul ası, istihda ı
koru ası ve geliştiril esi ile işsizliği ö le esi faaliyetleri de rol ala işgü ü piyasası ı
en önemli aktörlerinden biridir. Kurumumuz hem aktif hem de pasif istihdam politikaları
doğrultusu da işgü ü ve işvere e yö elik irçok ka usal hiz et su aktadır. İşsizlik
sigortası işle leri i yürüte , işgü ü piyasası verileri i yerel ve ulusal azda derleye , a aliz
ede , yoru laya ; işgü ü ü istihda edile ilirliği i artır aya yö elik işgü ü yetiştir e,
esleki eğiti ve işgü ü uyu progra ları geliştirerek uygula ası ko usu da ö e li
görevler i ra ede ; üstle diği yasal, yö etsel ve sosyal soru luluğu ili iyle faaliyetleri i
özveri ile sürdüre İŞKU‘, işgü ü piyasası a alizleri ara ılığıyla Kuru a erişe eye irçok
işvere le yüz yüze görüşerek işgü ü talepleri i derle ektedir. İşgü ü piyasası a alizleri i
etki ir şekilde yapıla il esi sade e İŞKU‘ içi değil sosyal politikayla ilgile e tü kişi ve
kuru lar içi sağlıklı ö görü ve pla la a yapıl ası açısı da ö e li ve gereklidir.
Bu oktada hareketle
yılı Nisan- Mayıs tarihleri arası da, Türkiye ge eli de
Türkiye İş Kuru u İŞKU‘ ; Türkiye İstatistik Kuru u TÜİK verileri ile elirle e 0 ve daha
fazla kişi istihda ede
bin 966 işyeri de, kuru perso eli iz işvere veya işvere
te sil isi ile yüz yüze görüş e gerçekleştir eye çalış ıştır. Bu kapsa da ulaşıla işyeri
sayısı
i
dur. İli izde u kapsa da i
işyeri tespit edil iş ve bin 17 iş yeri e
ulaşıl ıştır.
Türkiye ge eli ve il düzeyi de çalışa sayısı, açık iş, te i i de güçlük çekile
eslekler ile geç iş ve gele ek dö e istihda eğili leri e dair ilgiler derle iş, işvere i
ele a ihtiya ı a ı da karşıla aya çalışıl ıştır. Ayrı a işgü ü yetiştir e kursları ı da
piyasa ihtiyaçları doğrultusu da açıl ası ı sağla ası içi veriler derle iştir.
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Bu çerçevede, hazırla a u ‘apor
yılı içi he işgü ü arzı a ilişki eğili ler
hakkı da azı değerle dir eleri he de İşgü ü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başka lığı ız
soru luluğu da ve Kuru perso eli iz vasıtasıyla gerçekleştirile talep araştır ası ı
so uçları a dair ilgileri kapsa aktadır.
Bu vesileyle İşgü ü Piyasası A alizi çalış ası ı tü kulla ı ılara faydalı ve hayırlı
ol ası ı diler; u çalış a ı ortaya çık ası da za a ı ı ayırarak ilgi for u uzu doldura
tü işvere leri ize, e eği geçe Kuru çalışa ları ıza ve sosyal paydaşları ıza teşekkür
ederim.

Ziya YÜKSEL
İl Müdürü
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YÖNETİCİ Ö)ETİ
İşgü ü piyasası ı a aliz et ek a a ıyla he arz he de talep verileri i içere u
raporda arz tarafı ı verileri i yayı laya TÜİK in raka ları ile İŞKU‘ u idari kayıtları da
tuttuğu verileri de hareket ederek işgü ü piyasası ı arz oyutu i ele iştir. İşgü ü ü
arz oyutu u ele alı ası da ir takı te el işgü ü verileri ulu aktadır. Eko o ik
olarak aktif ola üfusu , çalışa ilir yaştaki üfusa ola ora ı ı ifade ede İşgü ü e Katıl a
Ora ı; çalışa ları çalışa ilir yaştaki üfusa ora ı ı ifade ede İstihda Ora ı ve topla işsiz
sayısı ı işgü ü e ora ı ı ifade ede İşsizlik Ora ı işgü ü arzı a ilişki te el eğili leri
arı dır aktadır. İl düzeyi de yayı la a e so veri ola
yılı verileri e göre Hatay
ilinde İşgü ü e Katılı Ora ı yüzde , ; İstihda Ora ı yüzde , ve İşsizlik Ora ı yüzde
12,2 olarak gerçekleş iştir. Bu oranlarla birlikte Hatay ili; işgü ü e katıl a ora ı ve istihdam
ora ı akı ı da Türkiye ortala ası ı altı da ulu aktadır. Ancak işsizlik ora ı
akı ı da Türkiye ortala ası ı üstü dedir.
yılı da Türkiye de işsizlik ora ı yüzde 10
olarak gerçekleş iştir.
İşgü ü ü arz oyutu a ilişki diğer veriler İŞKU‘ idari kayıtları dan üretilmektedir.
Bu veriler Kuru u su uş olduğu hiz etler ile yürüt üş olduğu faaliyetlere ilişki dir.
Hatay ili de
yılı da İŞKU‘ verileri e göre kayıtlı işsiz sayısı 47 bin 7 dir. Bu sayı ı
yüzde 48,9 u kadı larda , yüzde 51,1 i de erkeklerde oluş aktadır.
yılı daki kayıtlı
işsiz sayısı ı düşüş ede i ise
yılı içi de kayıtlı işsiz sorgula aları da “GK kayıtları ı
da az alı ası yö te i e geçil esidir. E fazla kayıtlı işsiz Bede İşçisi Ge el esleği de
ulu aktadır.
yılı da Hatay ilinde 11 bin 862 kişilik ir açık iş alı ış olup, e fazla
açık iş Bede İşçisi Ge el esleği de ulu aktadır. İşe yerleştir e raka ı ise
yılı da
5 bin 432 kişi olarak gerçekleş iştir.
yılı da İŞKU‘ tarafı da işe yerleştirile leri yüzde
18,2 si i kadı lar, yüzde , i i ise erkekler oluştur aktadır. E fazla işe yerleştir e yapıla
meslek ise Bede İşçisi Ge el ol uştur. Hatay İl Müdürlüğü e düzenlenen eğiti
progra ları kapsa ı da ilk sırada İş aşı Eğiti Progra ları gel ektedir. Topla açıla
progra ları yüzde , u u progra larda oluş aktadır. İşsizlik öde eği i hak ede lerin
kayıtlı olduğu ilk üç eslek ise Bede İşçisi Ge el , Büro Me uru Ge el , Şoför-Yük Taşı a
eslekleri ol uştur.
İşgü ü piyasası ı talep oyutu a ilişki verileri ise Hatay İli İşgü ü Piyasası
Araştır ası so uçları a göre değerle diril iştir. Çalış a kapsa ı da veri derle e işyeri
sayısı bin 109 olup bin 17 işyeri de evap alı ıştır. Bu işyerleri 20 ve daha fazla çalışa ı
ola işyerleri olup il ge eli de
sektörde ta sayı yapıl ıştır. Hatay ili de + istihda lı
işyerleri içi topla çalışa sayısı
bin 312 olarak tespit edil iştir. Ci siyet ağla ı da ele
alı dığı da ise
i
çalışa erkeklerde , i
çalışa ise kadı larda oluş aktadır.
Erkeklerin yüzde 37 si, kadı ları ise yüzde 17 si İ alat sektörü de istihda edil ektedir. İl
ge eli e akıldığı da her işyeri de ortala a olarak 57,3 kişi istihda edil ektedir. Ortala a
çalışa sayısı e fazla Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı sektörü de
olup bu sektördeki işyerleri de ortala a
, dir. Hatay ili de e fazla çalışa ı ola
eslek
grupları; Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar ve “a atkârlar ve İlgili İşlerde
Çalışa lardır.
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Hatay ili de açık iş ora ı yüzde , olarak tespit edil iştir. Türkiye ge eli de ise açık
iş ora ı yüzde , olup, Hatay ili açık iş ora ı akı ı da , pua lık ir farkla Türkiye
ortala ası ı altı dadır. Açık iş ora ı ı e yüksek olduğu sektör ise yüzde , ile Diğer
Hizmet Faaliyetleri sektörüdür. Hatay ili de açık işleri
eslek grupları a göre dağılı ı
i ele diği de; e fazla açık işi Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar meslek
gru u da olduğu tespit edil iş olup u gruptaki açık iş sayısı ı topla açık iş sayısı içi deki
ora ı yüzde , tir. Ayrı a açık iş ora ı ı e yüksek olduğu eslek grupları yüzde 0,8 ile
Büro Hizmetlerinde Çalışa Ele a lar ile Hizmet ve “atış Ele a ları meslek gruplarıdır.
Hatay ili de e fazla açık iş ola
eslekler; “atış Da ış a ı, Tır-Çeki i Şoförü, Ön
Muhasebeci, Garso “ervis Ele a ı , Alçı “ıva Uygulayı ısı, Filtre İ al İşçisi, Kalıp Bağla a
ve Ayar İşçisi, Isı Yalıtı ısı, Pazarla a ı ve Vinç Operatörüdür. İl ge eli de açık işleri yüzde
49,6 sı içi Lise ve Altı eğiti düzeyi talep edil ektedir.
Hatay ilinde temininde güçlük çekilen meslekleri sektörlere göre i ele diği de en
fazla İ alat sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği görül ektedir. Bu sektördeki
işyerleri i yüzde 25,8 i ele a te i i de güçlük çekmektedir. Hatay ilinde meslek
grupları a göre te i i de güçlük çekile kişilere akıldığı da e çok “a atkârlar ve İlgili
İşlerde Çalışa lar eslek gru u da yer aldıkları görül ektedir. Temininde güçlük çekilen
kişileri yüzde , i söz ko usu eslek gru u da yer al aktadır. Hatay ilinde temininde
güçlük çekile
esleklere akıldığı da ilk sırada Tır-Çeki i Şoförü esleği i yer aldığı
görülmektedir. Bu esleği sırasıyla Engelli ve Yaşlı Bakı Koordi atörü, Betonarme
Demircisi, Garso “ervis Ele a ı ve Kalıpçı-Pres meslekleri takip etmektedir. Hatay ilinde
te i de güçlük çekil e ede leri e akıldığı da ilk sırada Gerekli Mesleki Be eriye/Niteliğe
Sahip Elema Bulu a a ası yer al aktadır.
Türkiye ge eli de işyerleri i yüzde
, si istihda ı arta ağı yö ü de evap
verirken Hatay ilinde işvere leri yüzde
, sı istihda ı arta ağı ı ö gör üştür.
İstihda ı azala ağı ı düşü e işvere ora ı ülke genelinde yüzde 3,9 iken Hatay ilinde
yüzde 8,1 olarak ö görül üştür.
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GİRİŞ
Hatay İşgü ü Piyasası Araştır ası sonucu derlenen veriler ile il işgü ü piyasası ı
soru ları a ışık tutula ile ektir. Alı a ak kararları ve uygula aya ko ula ak faaliyet ve
projeleri etki liği içi
u araştır a so u u da elde edile verileri kıy eti ir hayli
büyüktür. Hatay İşgü ü Piyasası Araştır ası “o uç ‘aporu da u önemli bilgileri içeren ve il
düzeyi de politika yapı ıları a ve karar alı ılara kay ak sağla ada üyük katkılar sağlaya ak
ola ö e li ir çalış adır. )ira etki ir işgü ü piyasası içi işgü ü piyasası ı aktörleri i
oluştura işgü ü ve işvere leri piyasaya su dukları e eği ve piyasada beklediklerini iyi
a aliz ederek itelikleri i ortaya koy ak ilk adı ı oluştur aktadır. Daha so ra ise u
a alizler eti esi de arz talep de gesi i iyi kur ak ve işgü ü politikaları ı u de geyi
sağlaya ak şekilde ir ze i e oturttur ak, istihda ve işsizlik soru larıyla ü adele ede
her bir kurum/kuruluşu gayesi i oluştur aktadır.
Bu ağla da İşgü ü Piyasası Araştır aları sade e İŞKU‘ düzeyi deki politikalara
değil, Türkiye de işgü ü piyasası ko usuyla ilgile e her kuru a ö e li katkılar
sağla aktadır. İŞKU‘, işgü ü piyasası da aktif ve pasif istihda politikaları da söz sahi i ir
Ka u İstihda Kuru u olarak İşgü ü Piyasası Bilgi For ları ara ılığıyla ve işvere lerle yüz
yüze görüş e yö te iyle İşgü ü Piyasası Araştır aları ı gerçekleştir ektedir. Bu araştır a
so u u da Türkiye de işgü ü piyasası ı talep oyutu a ilişki e kapsa lı veri üreten
kuru olarak İŞKU‘ u görmekteyiz.
İşgü ü piyasası talep verileri i elde edil esi e yö elik çalış alar Çalış a ve İş
Kuru u İl Müdürlükleri tarafı da
yılından beri periyodik olarak sürdürülmektedir. Her
se e periyodik olarak yapıla u araştır alar kapsa ı da
yılı içi Hatay ilinde 8 Nisan –
Mayıs
tarihleri arası da saha çalış ası gerçekleştiril iştir. Aka i de işgü ü
piyasası ı arz ve talep oyutu u ele ala İşgü ü Piyasası Araştır a ‘aporu hazırla ıştır.
Bu rapor iki ölü

olarak ele alı

ıştır.

Birinci bölümde, ili işgü ü piyasası ı etkileye te el u surlarda işgü ü
göstergeleri i ya ı da İŞKU‘ verileri ile birlikte il işgü ü piyasası ı ge el görü ü ü a aliz
edil iştir.
İki i ölü de, İşgü ü Araştır ası so uçları analiz edilerek Hatay ilinin işgü ü
piyasası ı talep yapısı ortaya ko ul aktadır. İşgü ü Piyasası Araştır ası ı a a ı
işvere leri mevcut istihdam ve açık işleri i tespit et ek, işgü ü piyasası da ev ut ve
gele ek dö e de eyda a gele veya gel esi ekle e
esleki değişi ve gelişi leri
izlemektir.

Tü iller ve Türkiye Ge eli içi ayrı ayrı hazırla a İşgü ü Piyasası A alizi ‘aporları a
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop
adresi
üzerinden
erişe ilirsi iz.
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BİRİNCİ BÖLÜM
İŞGÜCÜ PİYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
Pota siyel çalışa ları e ekleri i arz ettikleri, işvere leri de, ihtiyaç duydukları işgü ü ü
talep ettikleri piyasadır. Çalışa lar ö elikle

esleki ol ak üzere işe ilişki

e eri ve yeterlilikleri i

sunarken karşılığı da ü ret talep ederler. İşgü ü ü arz ede ler ile işgü ü ü talep ede leri
orta

ola işgü ü piyasası ı etki işleyişi içi arz ve talep yö ü ü

uluştuğu

itelik ve i elik a la ı da

a alizleri i yapıl ası ı gerekli kıl aktadır. A ak işgü ü piyasası çok fazla değişke i ulu a
orta

ir

olduğu da a alizleri de zorlaş aktadır. Gerek de ografik yapı gerekse sosyal ve eko o ik

şartlar işgü ü piyasası ı etkile ektedir.
İşgü ü piyasası da aktif ir şekilde ulu a işgü ü kavra ı, istihda
işgü ü tale i ise işgü ü ü istihda

edile ler ve işsizlerde ;

et ek isteye işvere lerde oluş aktadır. Bu ölü de işgü ü ü

arz tarafı a ilişki verilere yer verile ektir. İşgü ü ü arz tarafı ı etkileye tü

değişke leri

ilgisi e

il azı da ulaşıla a aktadır. Türkiye, İstatistiki Bölge Biri leri “ı ıfla dır ası İBB“ çerçevesi de
ölgede

oluş aktadır. İBB“ sı ıfla dır ası da

Hatay, Kahra a

araş,

Osmaniye TR63

ölgesi dedir. İşgü ü arzı a ilişki verileri ürete TÜİK, ölgesel veri setleri ya ı da il azı da temel
işgü ü göstergeleri i yayı lamaktadır. Bu bölümde Hatay ili i işgü ü piyasası hakkı da ilgi sahi i
olu a ile ek te el veriler ile İŞKU‘ verileri e yer verile ektir.

Tablo 1: İl Düzeyi de Te el İşgü ü Göstergeleri (2008-2013)
Yıllar/Göstergeler

İşgü ü e Katıl a Ora ı

İstihda

Ora ı

İşsizlik Ora ı

2008

44,6

36,7

17,7

2009

46,6

37,8

19

2010

50,0

43,0

13,9

2011

49,7

43,4

12,7

2012

48,6

43,1

11,4

2013

45,9

40,3

12,2

Kay ak: TÜİK

Ta lo

de Hatay ili içi TÜİK i yayı la ış olduğu te el işgü ü göstergeleri de işgü ü e

katıl a ora ı, istihda

ve işsizlik ora ları a yer veril iştir. İşgü ü e katıl a ora ı, istihda
2

edile ler

ve işsizlerde

oluşa

işgü ü ü

çalış a çağı daki

üfusa ora la

asıyla elde edil ektedir. Bir

ülkede işgü ü e katıl a ora ı ı yüksel esi, çalış a çağı daki üfus içerisi deki daha çok kişi i
işgü ü piyasası da

ulu

ası ve atıl duru da ola

a la ı a gel ektedir. İstihda

ora ı ise istihda

da işsizleri işgü ü arzı a ora la
istihda

işgü ü ü

istihda

ol a şa sı ı

art ası

edile leri çalış a çağı daki üfusa; işsizlik ora ı

ası suretiyle hesapla

ora ı ve işsizlik ora ları tek aşı a ir a la

aktadır. Yal ız işgü ü e katıl a ora ı,
ifade etmemekte, tüm bu oranlar eğiti

durumu, cinsiyet, medeni hal, sahip olunan beceriler, sektörün durumu gibi faktörlerle beraber
analize dahil edilmelidir.

Şekil 1: İl Düzeyi de Te el İşgü ü Göstergeleri (2008-2013)
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Kay ak: TÜİK

Ta lo ve grafikte görüldüğü üzere, işgü ü e katıl a ora ı
kadar artış göster iş olup,

yılları arası da düşüş yaşa ıştır. İşgü ü e katılı

-

eko o ik olarak aktif ola ya i ürete
göstermektedir. Grafikte bize so

yılı da iti are

üfusu çalışa ilir yaş aralığı daki topla

yıllarda eko o ik olarak ürete

üfusu

yılı a
ora ı ise

üfusa ora ı ı
sürekli azaldığı ı

göstermektedir.
Çalışa ları , çalışa ilir yaştaki
yılları da artış gösterirke ,
konusu oran 2009-

üfusa ora ı ı ifade ede

İstihda

ora ı ise

-2011

so rası daki yıllarda sürekli olarak düşüş eğili i göster ektedir. “öz

dö e i de yaklaşık

pua lık ir artışla e fazla yükselişi göster iştir.

yılları da çalışa ilir çağa gele i sa lar işgü ü e katılı

göstermektedir. 2011-

ise ya çalışa ilir yaştaki kişi sayısı çoğal ıştır ya da istihda

3

ala ları ı

-

yılları da

yeterli seviyede

gelişe e esiyle, çalışa ilir çağa gele

i sa ları

işgü ü e katılı

göstere e esi söz ko usu

ol uştur.
İşsizlik ora ı eğrisi i ele diği de ise, işsizlik ora ı
ge el eğili

ve

yılları da artış gösterse de

azalışı yö ü dedir. Bu ora diğerleri ile irlikte yoru la dığı da ise, Hatay ili işgü ü

piyasası da çalış a çağı a gire
yılları arası özellikle

üfusla irlikte istihda

ala ları ı da arttığı söyle e ilir.

-

yılı da küresel ala da yaşa a eko o ik geliş eleri de etkisiyle

Hatay ı işgü ü piyasası içi çok olu lu ir seyir ol a ıştır.

yılları arası da Hatay ile

-

Türkiye deki İşsizlik ora eğrisi e aktığı ızda araları da herha gi ir farklılık görü

e ektedir.

eko o ik krizi so u u u yılda işsizlik ora ı yüksek çık ıştır.
yılları arası da istihda

2011-

ve işgü ü e katıl a ora ları Türkiye de artışı a deva

ederken Hatay ilinde düş ektedir. Bu duru

Hatay İli i işgü ü piyasası ı so yıllarda Türkiye ye

göre ispete zayıfladığı ı göster ektedir. Bu duru u se epleri arası da işvere leri
soru larda dolayı yatırı

yap akta çeki

ölgedeki

eleri, bazıları ı ise ölgede küçülmeye gitmeleri hatta

faaliyetleri i durdur aları gösterile ilir.

İŞKUR GÖSTERGELERİ
İŞKU‘ göstergeleri Kuru u idari kayıtları da oluş akta olup İŞKU‘ u hedef kitleleri e
su

uş olduğu hiz etleri i

verileri de

hareketle istatistik alt yapısı da derlediği raka ları

içermektedir. Kuru u hiz etleri de yararla
sosyal duru , eğiti

ak içi Kuru a kayıt yaptıra kişileri yaş, i siyet,

duru u, sektör ve meslek bilgisi

ağla ı da oldukça detaylı bilgisine

ulaşıla il ektedir.

Kayıtlı İşsiz
Kayıtlı işsizler, işsiz olup İŞKU‘ a iş ara ak içi
kişi Kuru a kayıt oldukta so ra

ay oyu a herha gi ir işle de ulu

duru da pasif duru a geç ektedir. Daha ö e
yılı O ak ayı ile irlikte

aşvuruda ulu a kişileri kapsa aktadır. Bir
azsa kayıtlarda aktif

ay olarak elirle e aktif kayıtta kal a süresi

aya düşürül üştür. Bu duru

yılı daki kayıtlı işsiz sayısı ı

düş esi e de ede ol uştur.
Şekil

de yıllar iti ariyle Hatay ili içi

İŞKU‘ a kayıtlı işsizleri

veril iştir.
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i siyete göre dağılı ı

Şekil 2: Yıllar İti ariyle Ci siyete Göre Kayıtlı İşsiz Sayısı (2010-2015)
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Kay ak: İŞKUR

yılı da Hatay ili de İŞKU‘ a kayıtlı 24 bin 923 işsizi
9 bin 514 kişisi ise kadı larda oluş aktadır.
kayıtlarda yeri i al ıştır. Bu sayı ı
oluş aktadır. Yıllar iti ariyle topla
yılı daki düşüşü

ede i

yüzde

i

u erkeklerde , geri kala

yılı da ise toplam 47 bin 727 kişi işsiz olarak
, u kadı larda , yüzde

, i de erkeklerde

kayıtlı işsiz sayısı da artış eğili i dikkati çek ektedir.

yılı içi de kayıtlı işsiz sorgula aları da “GK kayıtları ı

az alı

ası

yöntemine geçilmesidir. Bu geliş e i , İŞKU‘ olarak işsizlere daha doğru ve etki politika üret ek
oktası da fayda sağlaya ağı düşü ül ektedir.
Yıllar iti ariyle kadı ve erkek dağılı ları i ele diği de dikkati çeke
işsiz olarak İŞKU‘ kayıtları daki ö e li artışıdır.
yer al ışke

u sayı

yukarıda da

ahsedile

yılı da

bin 514 kadı kayıtlarda işsiz olarak

yılı da yüzde 145,6 ora ı da artışla 23 bin
“GK sorgula aları da

okta kadı ları kayıtlı

e yüksel iştir. Bu oktada

so ra kayıtlı işsiz sayısı da kadı ları

erkeklere

azara daha fazla yer al ası ilk aşta olu suz gi i görü se de aslı da daha fazla kadı ı yıllar içi de
işgü ü piyasası a katıl ası ve e eği i su

ak iste esi Hatay işgü ü piyasası açısı da ö e li ir

husustur.
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Tablo 2: Mesleklere Göre Kayıtlı İşsiz Sayısı (2015)
Kayıtlı İşsiz
13.459
2.701
2.068
1.361
1.340
1.238
911
838
760
556
22.495
47.727

Meslekler
Bede İşçisi Ge el
Büro Memuru (Genel)
Temizlik Görevlisi
Bede İşçisi Te izlik
Sekreter
“atış Da ış a ı
Hiz etli Ka u Kuruluşları
Ön Muhasebeci
Şoför-Yük Taşı a
Garso “ervis Ele a ı
Diğer Meslekler
Toplam
Kay ak: İŞKUR

Ta lo
olduğu İlk

de Hatay ilinde mesleklere göre kayıtlı işsiz sayıları mevcuttur. E fazla kayıtlı işsizi
eslek içerisi de ilk sırada Bede İşçisi Ge el

Hatay ilinde Kuru a kayıtlı 13 bin 459 işsiz ulu
Temizlik Görevlisi gi i

esleği yer al akta olup u

aktadır. Bu

eslekler takip et iştir. Bu

eslekte

esleği de Büro Memuru (Genel) ve

eslekleri de daha so ra Bede İşçisi Te izlik ,

Sekreter, “atış Da ış a ı, Hiz etli Ka u Kuruluşları , Ön Muhasebeci, Şoför-Yük Taşı a, Garson
“ervis Ele a ı meslekleri izle iştir.
Herhangi bir iteliği olmayan kişileri çokça
(TYP) neticesinde nitelik gerektirmeyen

üra aat ettiği Toplu

Yararı a Progra lar

esleklerde kayıtlı işgü ü göstergelerinde ir takı

i el

değişiklikler ol uştur. Bede İşçisi Genel), Bede İşçisi Te izlik ve Hiz etli Ka u Kuruluşları
mesleklerinde yaşa a ge el artış u oktada ortaya çık aktadır.

Açık İşler
Açık iş; e

asit ta ı la a ile Kuru a işvere ler tarafı da verile işgü ü tale idir. Açık iş

sayısı ı art ası ke disi i işe yerleştir ede göster ekte ve işvere leri İŞKU‘ ile çalış a isteklerinin
arttığı yö ü de izle i

ver ektedir.
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Şekil 3: Yıllara Göre Açık İş Sayıları (2010-2015)
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Kay ak: İŞKUR

Şekil

te görüle eği üzere

yılı a geli diği de

i

yılı da

i

kişilik işgü ü tale i alı

kişiye yüksel iştir. Bu yükseliş eğili i i

ışke

u sayı

arkası da

İŞKU‘ u ta ı ırlığı ı ve perso el sayısı ı art ası ve u u la irlikte hiz etleri i çeşitle
işvere leri İŞKU‘ ile ola çalış a istekleri i artışı yer al aktadır. Fakat deva
işleri de düşüş yaşa

ıştır. Bu u

ede leri içerisi de İli izi

ulu duğu

oğrafi

Tablo 3: Mesleklere Göre Açık İş Sayıları
Açık İş
9.939
3.073
2.999
1.391
1.008
655
547
517
473
447
6.236
11.862

Kay ak: İŞKUR

7

esi ile

ede yıllardaki açık

belirsizliklerin devam etmesi gösterilebilir.

Meslekler
Bede İşçisi Ge el
Elektrik Ark Kay akçısı Maki e İle
Kurye
“atış Da ış a ı
Bede İşçisi İ şaat
Ön Muhasebeci
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Sekreter
Hadde İşçisi
Diğer Meslekler
Toplam

yılı da

ölgedeki

Hatay ili de

yılı da

i

kişilik açık iş, işvere ler tarafı da İŞKU‘ a iletil iştir. Bu

sayı ı içi de, kayıtlı işsizlerde olduğu gi i ilk sırada Bede İşçisi Ge el yer alırke

u sırayı Elektrik

Ark Kay akçısı Maki e İle , Kurye, “atış Da ış a ı, Bede İşçisi İ şaat , Ön Muhasebeci, Temizlik
Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Sekreter, Hadde İşçisi

eslekleri takip et iştir.

İşe Yerleştir eler
İşe yerleştir e sayıları ı artışı içi işvere lerde alı a açık işleri artışı ı ö e li olduğu
bilinmektedir. Hatay ilinde de açık iş sayıları ı artış- azalış ile paralel ir şekilde işe yerleştir e
raka ları da da artış- azalış eğili i göze çarp aktadır.

Şekil 4: Yıllar İti ari ile Ci siyete Göre İşe Yerleştir e Sayısı
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Kay ak: İŞKUR

yılı daki işe yerleştir e sayısı bin 621 olan Hatay ilinde işe yerleştirile leri bin 386 sı
erkeklerden, geri kalan 235 kişi ise kadı larda oluş aktadır. Bu raka lar özellikle
eğili i de ol ası a karşı

daha so ra

yılı da da artış göstererek

yılı da düşüş
yılı daki verilere

ulaş ıştır. Bu artışı arkası da; aktif işgü ü progra ları ve İŞKU‘ u işgü ü piyasası da aktif ir
şekilde rol üstle

esi yat aktadır. Özellikle İş aşı Eğiti

artışı a da olu lu katkı sağla ıştır. Bu ları
göstergeleri e he

Progra ı İEP sayısı daki artış istihda

eti esi de İŞKU‘ u ter ih edilirliği; he

de işe yerleştir e sayıları a olumlu ya sı ıştır.

kayıtlı işsiz

yılı da Hatay ilinde 5 bin

432 kişi İŞKU‘ tarafı da işe yerleştiril iştir. Bu sayı ı yüzde 81,8 ini erkekler, yüzde 18,2 sini ise
kadı lar oluştur aktadır.
Şekil
yaşa

te görüle eği üzere

yılı da işe yerleştir e raka ları da

elirgi

ir düşüş

ıştır. Eko o ideki durgu luk, sektörel elirsizlikler, asgari ücret düzeyi ile ekonomideki mal
8

ve hiz et tale i gi i faktörler işvere leri işgü ü tale i i etkile ektedir. İŞKU‘ olarak her koşulda
eko o ideki pota siyel ola asa da fiili açık işleri
üzeri de

iş araya

ü kü olduğu a Kuru a kaza dırıp, İŞKU‘

kayıtlı işgü ü ile eşleştir ek işgü ü piyasası da etki liği arttır ak adı a

önemlidir. Bu durum da doğal olarak istatistiklere işe yerleştir e olarak ya sıya aktır.

Tablo 4: Mesleklere Göre İşe Yerleştir e Sayıları (2015)
İşe Yerleştir e
954
368
264
191
165
138
129
110
98
96
2.919
5.432

Meslekler
Bede İşçisi Ge el
Bede İşçisi İ şaat
Güvenlik Görevlisi
Hadde İşçisi
Filtre İ al İşçisi
Bilgisayar İşlet e i
“apa ı Kaldır a Teçhizatlı
Tahmil-Tahliye İşçisi Ge i
“atış Da ış a ı
Elektrikçi (Genel)
Diğer Meslekler
Toplam
Kay ak: İŞKUR

Hatay ili de he
Bede İşçisi Ge el

kayıtlı işsiz he

de alı a açık işlerde

eslek ilgisi e akıldığı da ilk sırada

esleği ö e çık ıştır. Hatay ili için Bede İşçisi Ge el )

esleği de; en fazla

kayıtlı işsiz ol ası ve e fazla açık işi işvere ler tarafı da veril esi doğal olarak ke disi i işe
yerleştir ede göster iş olup

i

32 işe yerleştir e i

ü u

eslekte gerçekleş iştir. Bu

esleği Bede İşçisi İ şaat , Güvenlik Görevlisi, Hadde İşçisi, Filtre İ al İşçisi, Bilgisayar İşlet e i,
“apa ı Kaldır a Teçhizatlı , Tahmil-Tahliye İşçisi Ge i , “atış Da ış a ı, Elektrikçi (Genel)
meslekleri takip etmektedir.

Mesleki Eğiti

Faaliyetleri

İŞKU‘, aktif işgü ü piyasası progra ları ara ılığıyla işgü ü piyasası da e erileri eski iş ya da
hiçbir niteliği ol aya işgü ü e e eri kaza dırarak daha kolay iş ul ası a i ka ver ekte ve
işsizlikte istihda a geçişi kolaylaştır aya çalış aktadır.
Aktif işgü ü piyasası progra ları içerisi de ulu a
progra ları ve girişi

ilik eğiti

esleki eğiti

kursları, iş aşı eğiti

progra ları ile işgü ü e itelik kaza dır aktadır. Toplu

yararı a

progra lar ise işsizliği yoğu olduğu yerlerde ve dö e lerde işgü ü ü , işgü ü piyasası da uzak
kal ası ı ö le ede ö e li ir araçtır.
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Ta lo

te İŞKU‘ u aktif işgü ü piyasası progra ları kapsa ı da Hatay ili de gerçekleştirdiği

faaliyetleri verileri yer al aktadır.

Tablo 5: Kurs ve Kursiyer Göstergeleri (2010-2015)
Aktif İşgü ü Progra ları

TYP

Girişi ilik Girişi ilik
Yıllar Mesleki Mesleki
İEP
İEP
Toplam Toplam
TYP
Eğiti
Eğiti
Eğiti i
Eğiti i
TYP
Program Katılı ı
Kurs Kursiyer
Katılı ı
Kurs Kursiyer
Program
Katılı ı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
“ayısı
2015
2014
2013
2012
2011
2010

63
160
245
115
14
38

2.409
4.365
5.872
2.421
287
798

1.497
857
844
278
104
30

2.774
1.792
1.909
901
318
124

16
10
15
14
16
5

401
246
450
494
479
195

1.576
1.027
1.104
407
134
73

5.584
6.403
8.231
3.816
1.084
1.117

52
103
102
78
30
3

7.873
7.920
4.928
1.578
332
297

Kay ak: İŞKUR

yılı da aktif işgü ü piyasası progra ı kapsa ı da topla
bu kurslardan 5 bin 584 kişi faydala

ıştır. Bu sayılarda

gel iştir.

yılı da

zamanda

yılı daki kursiyer sayısı i

kursları ı

kurs düze le irke

daha çok kişiye

i 576 kurs düze le

iş olup

yılı a göre ö e li ölçüde artış

eydana

yılı da u sayı ı

i 576 lara çık ası ve ay ı

yılı da 5 bin 584 kişi ol ası İŞKU‘ u

iken

e eri kaza dırdığı ı ve işgü ü piyasası da etki liği i arttırdığı ı

göstermektedir.
Bu süreçte özellikle iş aşı eğiti

progra ları da ö e li

tarafı da oldukça rağ et gösterile iş aşı eğiti

ir artış yaşa

progra ları, katılı

ıştır. İşvere ler

ılar açısı da da pratik eğiti

al aları ve işyeri de te rü e kaza arak so rası da daha kolay iş ul aları açısı da ö e li ir aktif
işgü ü progra ı olarak karşı ıza çık aktadır.
124 katılı

ı ı faydala dığı görül ekteyke ,

iş aşı eğiti

progra ları da katılı

Mesleki eğiti
409 kişi faydala

yılı da
yılı da i

ı olarak yararla

kursları da ise

progra

açıl ış ve 2 bin 774 kişi

ıştır.

yılı da 63 kurs düze le

iş olup u kurslarda 2 bin

ıştır.

Diğer ir aktif işgü ü hiz eti ola girişi
program düzenle

progra ı açıldığı ve u progra larda

işke

u sayı

yılı da

ilik eğiti

progra ı kapsa ı da

ya yüksel iş ve katılı
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ı sayıları da

yılı da 5
te

e

yüksel iştir. Girişi

ilik eğiti

ya ı da olarak girişi
Toplu

progra ları vasıtasıyla İŞKU‘, ke di işi i kur ak isteye leri de

ilik ko usu da destek sağla aktadır.

yararı a progra lar da ise

programlardan 7 bin 873 kişi faydala

yılı da 52 program düze le

iş olup

u

ıştır.

İşsizlik Öde eği
İşsizlik sigortası, kişi i

ir işyeri de çalışırke ; çalış a istek, yete ek, sağlık ve yeterliliği de

ol ası a rağ e , ke di istek ve kusuru dışı da işi i kay et esi hali de uğradıkları gelir kayıpları ı
kıs e de olsa karşılaya il ek içi , sigorta ılık tek iği ile faaliyet göstere sigorta koludur. Hatay
ili de

yılı da toplam 10 bin 693 kişi işsizlik öde eği e aşvur uş, u kişilerde 5 bin 374 ü

işsizlik öde eği al aya hak kaza

ıştır. İşsizlik öde eği e aşvuru ve hak ede sayısı yıllar iti ari ile

art ıştır.

Tablo 6: Yıllar İti ariyle İşsizlik Öde eği Başvuru ve Hak Ede Sayısı (2010-2015)
İşsizlik Öde eği
Başvuru Sayısı
10.693
10.473
6.476
5.200
3.464
2.952

Yıllar
2015
2014
2013
2012
2011
2010

İşsizlik Öde eği
Hak Eden Sayısı
5.374
5.354
3.248
3.176
2.739
2.275

Kay ak: İŞKUR

Ta lo

de ise işsizlik öde eği i hak ede leri

öde eği i hak ede ler içerisi de ilk sırada Bede İşçisi Ge el

eslek

ilgileri yer al aktadır. İşsizlik

esleği dekiler ulu

aktadır.

Tablo 7: Mesleklere Göre İşsizlik Öde eği i Hak Ede Sayıları
İşsizlik Öde eği Hak Ede ler

Meslekler
Bede İşçisi Ge el
Büro Memuru (Genel)
Şoför-Yük Taşı a
“atış Da ış a ı
Ön Muhasebeci
Temizlik Görevlisi
Sekreter
Muhasebeci
Güvenlik Görevlisi
Bede İşçisi İ şaat

567
565
245
196
179
141
107
97
76
75
11

Diğer Meslekler
Toplam

3.469
5.374

Kay ak: İŞKUR

Hatay ili işgü ü piyasası içi de Bede

İşçisi Ge el

esleği ö

pla da olduğu ö eki

ta lolarda görül ekteydi. )ira alı a açık işlerde ve işe yerleştir elerde u
al ıştı. İşsizlik öde eği i hak ede ler içi de de u
İşçisi Ge el

esleği de

eslek ilk sırada yer

esleği ö pla da olduğu görül ektedir. Beden

kişi işsizlik öde eği al aya hak kaza

ıştır. Bu meslekleri ise Büro

Memuru (Genel), Şoför-Yük Taşı a, “atış Da ış a ı, Ön Muhasebeci, Temizlik Görevlisi, Sekreter,
Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi, Bede
a laşıla ağı üzere irkaç

İşçisi İ şaat

eslekleri takip et iştir. Ta lo

eslek hari i de daha çok nitelik gerektiren

alma durumu mevcuttur. Bu duru

da

de

esleklerde işsizlik öde eği

eslek sahi i ola kişileri daha ili çli olduğu u dolayısıyla

işsizlik öde eği i hak et ede ilk sıraları aldıkları a la ı a gel ektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI SONUÇLARI
İşgü ü piyasası da arz ve talep de gesi i kurul ası yolu ile daha etki işleyişi sağla ak
adı a işgü ü piyasası daki geliş eleri takip et ek ö e li
piyasası da işgü ü arzı ve tale i i

ir konuyu oluştur aktadır. İşgü ü

itelikleri i ortaya çıkar ak ise söz ko usu etki işleyişi ö şartı

olarak ka ul edil ektedir. İşgü ü arzı da görüle fazlalıklara rağ e hala elirli ala larda işgü ü
sıkı tısı çekil ekte, itelik uyu suzluğu so u u işsizlik azalış eğili i e gire e ektedir. Bu sorun da
geliş iş ülkeleri dahi işgü ü piyasası da e çok sıkı tı çektiği ko uları
İşgü ü piyasası da eşleştir e hiz etleri de yaşa a
işgü ü ü istihda

aşı da gel ektedir.

u tür sıkı tıları ertaraf ede il ek içi

edile ilirliği i arttır ak odak okta olarak ortaya çık ası a rağ e ilk ö e

işgü ü piyasası ı gerçek ihtiyaçları ı tespit et ek ö e lidir. Bu u se e i işgü ü piyasası ı ihtiya ı
ol a ası a rağ e
ulu

söz ko usu ala da işgü ü yetiştiril esi gi i etki

ol aya

faaliyetlerde

a ı yarattığı etki lik pro le i olarak söylenebilir. Belirli ir ala da işgü ü ihtiya ı var

İhtiyaç varsa kaç kişilik açık iş

ev ut? Ha gi e eriler ara

akta? Bir

esleği te i i de güçlük

çekiliyorsa u u se e i işe aşvuru yapıl a ası

ı, gerekli iteliğe sahip olu a adığı da

ü ret ve çalış a koşulları

i? Bu soruları

eğe il ediği içi

eşleştir e hiz eti içi zaruri görü
alı ıp, Kuru

ı?

ı ya da

evapları a ulaş ak, etkin bir

ektedir. Bu se eple işgü ü piyasası ı talep oyutu u ele

politikaları a yö ver esi için çok iddi çalış alar yapıl aktadır. İşgü ü piyasası ı arz

yönünü ele alan ve istatistikleri i yayı laya Türkiye İstatistik Kuru u TÜİK , u çalış aları ı “ürekli
Ha e Halkı İşgü ü A ketleri ara ılığıyla gerçekleştir ektedir. Talep tarafı a ilişki ise İŞKU‘ u İşgü ü
Piyasası Araştır aları u ala daki oşluğu kapat aya yö eliktir. Bu ağla da işgü ü piyasası ı
seyri i izle ek, değerle dir ek ve ekle tileri açığa çıkar ak a a ıyla İşgü ü Piyasası Araştır ası
yapıl aktadır.
sayılı Ka u da Türkiye İş Kuru u a verile
ihtiyaçları ı

görevlere isti ade

tespit edil esi a a ıyla Türkiye İş Kuru u a

yılı da

işgü ü piyasası

eri İşgü ü Piyasası

Araştır aları İPA periyodik olarak sürdürül ektedir. Değişik yö te ler kulla ılarak
devam ettirilen araştır alar
piyasası araştır aları

yılı da

iti are yılda iki defa yapıl aya

yılı iki i yarısı da iti are TÜİK iş irliğiyle deva

aşla

de

eri

ıştır. İşgü ü

et ektedir.

Bu çalış aları te el a açları, işgü ü piyasası ile ilgili periyodik ilgi elde et ek, işgücü
piyasası da

ev ut ve gele ek dö e de

eyda a gele veya gel esi ekle e
13

esleki değişi

ve

geliş eleri izle ek, işgü ü piyasası ı talep yapısı ı ortaya koy ak ve u so uçlar üzeri de aktif
istihda

politikaları a veri kay ağı teşkil et ek şekli dedir. Bu çalış a ı ö e li a açları da

iride İŞKU‘ dışı da da diğer kuru

ve kuruluşları

işgü ü tale i hakkı da

ilgi ihtiya ı ı

karşıla aktır.
Türkiye İş Kuru u,

Yılı İşgü ü Piyasası Araştır ası kapsa ı da 8 Nisan – 6 Mayıs 2016

tarihleri arası da Türkiye ge eli de 88 bin 966 işyeri ziyaret edilerek yüz yüze görüş e yö te iyle
veri derle

iştir. TÜİK İşyeri Kayıtları “iste i altlık kulla ılarak Avrupa Topluluğu Eko o ik

Faaliyetleri İstatistiki “ı ıfla ası NACE ‘ev.
“avu

sı ıfla dır ası a göre Tarı , Ka u Yö eti i ve

a; )oru lu “osyal Güve lik, Ha e Halkları ı İşvere ler Olarak Faaliyetleri ile Uluslararası

Örgütler ve Te sil ilikleri i Faaliyetleri dışı daki
ola işyerleri içi

ilde ta sayı ,

çalışıl ıştır. 2-9 ile 10örnekle

alt sektörde yer ala ve

ilde A kara, İsta

ve daha fazla çalışa ı

ul, İz ir, Bursa örneklem yöntemiyle

arası çalışa ı ola işyerleri de ise Türkiye ge eli so uç ala il ek içi

yö te iyle sahaya çıkıl ıştır. Bu tabakalarda il düzeyinde bir so uç elde edil e iştir.
İşyerleriyle, Kuru

perso eli tarafı da yüz yüze görüş e yö temiyle gerçekleştirile

İl

İşgü ü Piyasası Araştır ası İşyeri Bilgi For u kapsa ı da,


Te el işyeri ilgileri



Mevcut istihdam bilgileri (Cinsiyet, Meslek)



Açık iş Meslek, Talep Edile Eğiti



Temininde güçlük çekilen meslekler (Meslek, Güçlük Çekme Nedeni)



30 Nisan 2017 tarihleri iti ariyle artış/azalış ola ağı düşü üle

ve Be eri düzeyleri, Ara a Ka alı, Cinsiyet, Arama Süresi)

sorul uştur.
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esleklere ilişki sorular

İŞYERLERİ VE MEVCUT İSTİHDAM
İşyerleri ve Mev ut İstihda

bölümünde Hatay ili de gerçekleştirile

işgü ü piyasası

araştır ası kapsa ı da ulu a işyerleri ile işyerleri de çalışa lar üzeri de durul aya çalışıla aktır.
İşyerleri i

kuruluş yılı, İŞKU‘ hiz etleri de

yararla

a duru u ve hangi tür hizmetlerden

yararla dığı, işyerleri i vardiyalı çalış a yap a duru ları, ihra at yapıp yap a a duru ları ile
kıs i za a lı çalışa ı ı

ulu up ulu

adığı duru ları a ilişki topla a

Çalış a kapsa ı da Hatay ilinde bin 17 işyeri içi veri derle

ilgilere yer verilecektir.

iştir. Bu işyerleri de 58 bin 312 çalışa

tespit edil iştir.

İşyeri verileri
Hatay ili de

ve daha fazla çalışa ı ola işyerleri içi veri üretil iştir. Ta lo

de Hatay

ili de araştır a kapsa ı da ola işyerleri i sektörel dağılı ı i ele e ektir.

Tablo 8: İşyerleri i Sektörel Dağılı ı
Sektörler
Toptan ve Perakende Ticaret
İ alat
İ şaat
Ulaştır a ve Depola a
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Eğiti
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Diğer Hiz et Faaliyetleri
Madencilik ve Taş O akçılığı
Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı
Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve Spor
Gayrimenkul Faaliyetleri
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
“u Te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri
Bilgi ve İletişi
Genel Toplam

İşyeri Sayısı
201
199
194
163
49
47
46
40
25
18
14
6
6
4
2
2
1
1.017

Kay ak: İPA

Hatay ilinde Toptan ve Perake de Ti aret, İ alat ve İ şaat sektörlerinin önemi, İşgü ü
Piyasası Araştır aları da da ortaya çık ıştır. Hatay ili deki çalış a kapsa ı a gire işyerleri i
yüzde

, i Toptan ve Perakende Ticaret,

, sı İ alat ve

, i İ şaat sektörü de yer al aktadır.

Bu üç sektör tüm sektörlerin yüzde 58,5 ini oluştur aktadır. Arz verileri i ele irke kayıtlı işsiz, açık
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iş ve işe yerleştir e verileri de de Toptan ve Perakende Ticaret, İ alat ve İ şaat sektörlerinin Hatay
ili içi

ö e i ortaya çık ıştı. Diğer

ir ifadeyle Toptan ve Perakende Ticaret, İ alat ve İ şaat

sektörleri Hatay ili için önde gelen sektörler duru u dadır. Türkiye ge eli ile kıyasla a yapıla ak
olursa; Türkiye genelinde

ve daha fazla istihda lı işyerleri içerisinde bu sektörlerde bulunan

işyerleri i ağırlığı sırasıyla yüzde

, yüzde

istihdam eden her 2 işyeri de

ve yüzde

dir. Hatay ili de

ve daha fazla kişi

ir ta esi İ alat, Toptan ve Perakende veya İ şaat sektörü de

faaliyet göstermektedir.
En az işyeri ise Bilgi ve İletişi

sektörü de

ulu

aktadır. Daha so ra ise Su Temini;

Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri ile Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektörü 2 şer
işyeri ile karşı ıza çık aktadır. A ak bu tablo okunurken Hatay ili düzeyinde 20 ve daha fazla
istihda ı ola işyerleri araştır a kapsa ı a dahil olduğu göz ö ü de ulu durul alıdır. Ayrı a u
araştır a işyeri

azlı

ir araştır a olup

utlaka istihda ı

de

az ola

ir Bilgi ve İletişi

sektöründe işyerleri ulu a ağı da verileri düşük ol ası doğaldır.

Şekil 5: İşyerleri i Yaşı a Göre Dağılı ı

10.7%

11.9%

16.0%
27.7%

13.5%
20.1%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25+

Kay ak: İPA

Grafik

te görüldüğü üzere Hatay ili de araştır a kapsa ı da yer ala işyerleri i yüzde

27,7 si 5- yaş arası daki işyerleri de oluş aktadır.

-

yaş arası da ola işyerleri i ağırlığı ise

yüzde 20,1 dir. İşyerleri i yaklaşık yarısı - yaş aralığı dadır. Yaklaşık her
daha fazla yıldır faaliyet göster ektedir.
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işyeri de biri ise 20 ve

Şekil 6: Sektörlere Göre Kıs i )a a lı Çalışa ı Ola İşyerleri i Dağılı ı

35.0%

33.3%
30.2%

30.0%
23.1%

25.0%
20.0%

16.7% 16.7% 15.4%

15.0%

10.1% 9.0% 8.9%
8.7% 8.3% 7.8% 7.8% 7.6%

10.0%
5.0%
0.0%

Kaynak: İPA

Hatay ilinde Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe yer ala işyerleri i yüzde
za a lı çalışa

ulu

, 'ünde kıs i

aktadır. Hatay ili genelinde bu oran yüzde 10,1 olarak gerçekleş iştir. İ sa

“ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri sektörü Türkiye genelinde u ko uda ö e çık ış ve yüzde

, ile

birinci sırada yer al ıştır. İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri sektörü Hatay ilinde iki i sırada
yer al ıştır. Bu sektördeki işyerleri de yüzde 30,2 sinde kıs i za a lı çalışa
sırada ise yüzde
ağırlığı ı hissettire

ulu

aktadır. Üçüncü

, ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri yer al ıştır. Mevcut istihdamda
Toptan ve Perakende Ticaret, İ alat ve İ şaat sektörlerinde kıs i za a lı

çalışa ı ola işyeri ora ı sırasıyla yüzde , , , ve yüzde 9,0 olarak gerçekleş iştir. Bu sektörlerde
buluna işyerleri de kıs i za a lı çalışa ol ası ı se e i u ala ları kıs i za a lı çalış aya
uygu ol asıdır. )ira İdari ve Destek ve Hiz et Faaliyetleri, Topta ve Perake de Ti aret ile İ alat
gi i sektörlerde işgü ü kıs i za a lı çalış a yap a eğili i de daha az ulu

aktadır. Özellikle

çalış a şartları ve ü ret düzeyi işgü ü ü, kıs i za a lı çalış aya sevk etmemektedir.
Kıs i za a lı çalış alar, es ek ir çalış a şekli olup işgü ü piyasası da kadı lar tarafı da
oldukça talep edil ektedir. Gerek ailevi yükü lülükler gerekse işgü ü piyasası da işvere leri kadı
emeği de sürekli olarak faydala a il e yönü deki olu suz algısı kadı ları, kıs i za a lı şekli de
17

de kıs i za a lı çalış a yapıla ve yapıl aya

istihdam biçimlerine yönlendirmektedir. Grafik
işyerleri deki kadı çalışa ları ora ları ulu

aktadır.

Şekil 7: Kadı ları Kıs i )a a lı Çalış a Duru u

26.6%
Genel Toplam

15.4%
34.1%

Kıs i )a a lı

Türkiye

19.4%

Hatay
24.3%

Kıs i )a a lı Ol aya

14.5%
0.0%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Kay ak: İPA

Türkiye ge eli de

+ istihda lı işyerleri de çalışa ları

yüzde

, sı ı kadı lar

oluştur aktayke Hatay ilinde bu oran yüzde 15,4 olarak gerçekleş iştir. Kıs i za a lı çalış a
yap a duru ları a göre Hatay ili verileri i ele diği de ise
işyerleri de çalışa ları
işyerleri deki kadı

içi de kadı ları

çalışa ları

ora ı yüzde

ora ı yüzde

,

9,4 ike

u es ek çalış a şekli i kulla a
u çalış a şekli i kulla

olarak tespit edil iştir. Türkiye ge eli verileri

i ele diği de kıs i za a lı çalış a yapa işyerleri de kadı çalışa ları ora ı yüzde
oran kıs i za a lı çalış a yap aya işyerleri de yüzde

, ike

Kay ak: İPA
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2.2%
Eğiti

4.3%
Mesleki, ili sel…

11.5%

9.6%
İ şaat

Hatay

İ sa sağliği ve…

İ alat

0.0%

Elektrik, gaz,…

20.0%

Ulaştır a ve…

23.1%
Made ilik ve taş…

22.3%

25.4%
Topta ve…

30.2%

33.0%

33.3%
Diğer hiz et…

44.2%
İdari ve destek…

33.3%

48.7%
Ko akla a ve…

40.0%

Gayri e kul…

50.0%
“u te i i;…

66.7%

Şekil 8: Sektör Bazı da İşyerleri i Vardiyalı Çalış a Yap a Duru u

60.0%

u

, tür. Hatay ilinde kıs i za a lı çalış a

kadı istihda ı ı olu lu etkile ektedir. Türkiye ge eli de de ay ı durum söz konusudur.

80.0%

aya

Hatay ili de işyerleri i

yüzde 22,3 ünde vardiyalı çalış a

istihda lı işyerleri içi Türkiye ge eli de yüzde

ev ut olup

u ora

+

, tir. Hatay ili de e fazla vardiyalı çalış a yapa

işyeri Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı sektöründe görünmektedir. Bu
sektörde faaliyet gösteren 20+ istihda lı her

işyeri i

sinde vardiyalı çalış a söz ko usudur.

Ancak Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı sektörü de işyeri sayısı ı diğer
sektörlere göre az ol ası da u ora ı yüksek ol ası a se ep ol aktadır. Eğiti
vardiyalı çalış a yapıla sektör ol uştur. Eğiti

sektörü de

u ora ı

sektörü ise en az

düşük ol ası ı

ede i

işgü ü de gü içi de elirli saatlerde faydala ıl asıdır.
Hatay ili genelinde vardiyalı çalış a yap a ora ı Ulaştır a ve Depola a, İ şaat, Mesleki,
Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ile Eğiti

sektörleri ora ı üzeri de ol uştur.

Şekil 9: Kadı ları Vardiyalı Çalış a Duru u

26.6%
Genel Toplam

15.4%
27.3%

Vardiyalı Çalış a Ol aya

17.4%

Türkiye
Hatay

25.9%
Vardiyalı Çalış a
0.0%

13.3%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Kay ak: İPA

Vardiyalı çalış a yapıla işyerleri de özellikle ge e çalış aları da erkekler daha yoğu
şekilde çalıştırıl aktadır. Kadı işçileri ge e vardiyası da çalışa il esi

ir

evzuat açısı da da özel

düze le elere ta idir. Yasal yükü lülükler ve ailevi soru luluklar gi i se eplerle vardiyalı çalış a
yapıla

işyerleri de erkek işgü ü ü

vardiyaları da

daha fazla çalış ası

ekle dik

ir duru dur. Gü düz

u husus geçerli ol asa da ge el olarak erkek işgü ü ter ihi de

ir eğili

söz

konusudur.
Şekil

da söz ko usu eğili

göze çarp aktadır. Vardiyalı çalış a yapıl aya işyerleri de

kadı ları çalış a ora ı, vardiyalı çalış a yapıla işyerleri e kıyasla daha fazladır. Vardiyalı çalış a
yapıla

işyerleri de çalışa ları

yüzde

, ü kadı , yüzde

, si ise erkeklerde

Vardiyalı çalış a yapıl aya işyerleri de ise kadı ları çalış a ora ı yüzde
Bu işyerleri de de erkekleri

oluş aktadır.

, e yükselmektedir.

ihai olarak daha fazla ora da çalıştığı görül ektedir. Fakat u u
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sebebi genel olarak Hatay ili de

+ istihda lı işyerleri de çalışa ları sade e yüzde 15,4 ünün

kadı larda oluş asıdır. Ya i yaklaşık her

çalışa da

i kadı

sı erkeklerde oluş akta olup

Türkiye ortala ası ı altı dadır.
Türkiye ortala ası da vardiyalı çalış a yapıla
çalış a duru ları da elirgi

ve yapıl aya

işyerleri deki kadı ları

ir fark görülmektedir. Vardiyalı çalış a yapıl aya işyerleri deki

çalışa larda kadı ları ora ı, vardiyalı çalış a yapıla işyerleri e göre 2 puan gibi ir farkla fazladır.

Eğiti

2.2%

2.3%
İ sa sağliği ve sosyal
hizmet faaliyetleri

2.4%
İ şaat

2.5%

2.6%
Konaklama ve yiyecek
hizmeti faaliyetleri

İdari ve destek hiz et
faaliyetleri

4.3%
Mesleki, bilimsel ve
teknik faaliyetler

Made ilik ve taş
o akçılığı

7.7%

11.1%
Diğer hiz et faaliyetleri

16.7%

19.8%
Hatay

Elektrik, gaz, buhar ve
ikli le dir e üreti i…

21.8%
Ulaştır a ve depola a

25.4%
Toptan ve perakende
ti aret; otorlu kara…

İ alat

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

50.8%

Şekil 10: Sektörlere Göre İşyerleri i İhra at Yap a Ora ı

Kay ak: İPA

Hatay ilinde 17 sektörden 12 si ihra at yap aktadır. İhra at yapa sektörlerde ilk sırada
yüzde

, ile İ alat sektörü, iki i sırada ise yüzde

üçü ü sırada yüzde

, ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörü ve

, ile Ulaştır a ve Depola a sektörü yer al aktadır. Bu üç sektör Hatay ili

ortalama ihra at yap a ora ı ı

üzeri de ihra at yaparak Hatay ı

sağla aktadır. Türkiye ge eli de

+ istihda lı işyerleri i yüzde

ili de olduğu gi i İ alat Sektörü yüzde

ihra atı a ö e li katkı

, si ihra at yap akta ve Hatay

ile ilk sırada yer alarak ö pla a çık aktadır.

İhra at yapa sektörler i ele irke , daha ö e İ alat sektörü ü Hatay ili için söylenen,
öncü sektör olma hususu akıllara gel ektedir. Hatay ili de ulu a işgü ü içi İ alat sektörü de
istihdam edilme hususu önemli ağırlık oluştur aktaydı. Bu sektördeki işvere lerin ihracat yapma
ora ı ı diğer sektörlere azara yüksek ol ası ı ihra ata dayalı olarak eko o ik faaliyet içerisi de
ulu

aları göster ektedir. İhra at yapa

veri liliği i yüksek ol ası ekle

işyerleri de ise istihda

ektedir.

20

kapasitesi i

ve işgü ü

Şekil 11: İŞKUR Hiz etleri de Faydala

a Ora ları

84.4%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

45.7%

45.8%

2.7%

Eleman
Talebi

İEP

Mevzuat
Da ış a lığı

0.5%

2.6%
Çalışa lara
Yönelik
Eğiti

Kurs

KÇÖ

Kay ak: İPA

Hatay ili de

ulu a

+ istihda lı işyerleri i

, i İŞKU‘ hiz etleri de

yüzde

faydalan aktadır. Türkiye ge eli de ise İŞKU‘ hiz etleri de faydala

a ora ı yüzde

, olarak

gerçekleşerek, u ora Hatay ili içi Türkiye ortala ası ı altı da kal ıştır.
İŞKU‘ hiz etleri de

faydala

ış ola

u işyerleri ise e

oktası da hiz et al ıştır. Bu işyerleri i yüzde
yüzde

, i

işvere leri

çok İŞKU‘ da

ele a

, ü İŞKU‘ da ele a tale i de ulu

uşken

evzuat da ış a lığı ala ı da İŞKU‘ ile iletişi e geç iştir. Özellikle son dönemlerde
iş aşı eğiti

progra ları a ola

ilgisi Hatay ilinde yüzde 45,7 ora ı da ke disi i

göster iştir.

Kay ak: İPA
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50.0%

50.0%

50.0%

50.8%

51.3%

61.9%

a Ora ları

64.1%

64.2%

66.7%

71.1%

73.9%

74.3%

75.9%

83.3%

84.6%

88.3%

100.0%

Şekil 12: Sektörlere Göre İŞKUR Hiz etleri de Faydala
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

tale i

Şekil

de ise İŞKU‘ hiz etleri de faydala

Hatay ilinde Bilgi ve İletişi
hiz etleri de faydala

sektörü de

a ora ları sektörler azı da gösteril iştir.

ulu a

+ istihda lı işyerleri i

ta a ı İŞKU‘

ışlardır. Yine bu sektörlerde faaliyet gösteren 20 ve daha fazla kişi istihda

ede işyerleri i daha az olduğu göz ö ü de ulu durul alıdır. En az oranda faydalanan sektörler
ise Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor ile Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektörleri deki işyerleri
ol uştur.

Tablo 9: Sektörlere Göre İŞKUR Hiz etleri de Faydala
Sektörler
Bilgi ve iletişi
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Made ilik ve Taş O akçılığı
Diğer Hiz et Faaliyetleri
İ alat
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Eğiti
Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i
ve Dağıtı ı
Toptan ve Perakende Ticaret
İdari ve Destek Hiz et Faaliyetleri
Ulaştır a ve Depola a
İ şaat
“u te i i; ka alizasyo , atık yönetimi ve
iyileştir e faal.
Finans ve sigorta faaliyetleri
Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor
Genel Toplam

Çalışa lara
Yönelik
Eğiti
0,0%
0,0%
0,0%
13,3%
3,4%
3,5%
5,9%
0,0%

a Ora ları

Eleman
Talebi

İEP

KÇÖ

100,0%
57,7%
100,0%
73,3%
93,8%
89,6%
70,6%
81,2%

0,0%
76,4%
18,2%
46,7%
40,0%
48,3%
82,4%
62,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Mevzuat
Kurs Da ış a
lığı
0,0% 100,0%
7,9%
34,3%
0,0%
27,3%
20,0% 46,7%
4,1%
48,9%
3,5%
65,6%
0,0%
52,9%
6,3%
37,6%

0,0%

100,0% 50,0% 0,0% 0,0%

75,0%

0,8%
0,0%
2,5%
3,5%

87,1%
83,6%
76,2%
85,8%

35,5%
36,1%
47,6%
47,0%

0,0%
0,0%
2,5%
1,2%

0,8%
0,0%
0,0%
1,2%

39,5%
36,1%
48,7%
49,4%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0% 0,0%

100,0%

0,0%
33,3%
2,6%

100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
66,7% 33,3% 0,0% 0,0%
84,4% 45,7% 0,5% 2,7%

100,0%
33,3%
45,8%

Kay ak: İPA

Hatay ilinde Bilgi ve İletişi
faydala

sektörü deki işyerleri i

aktadır. Bu ve diğer sektörleri

sorusu u

eva ı ise ta lo

faydala a

işyerleri i

İŞKU‘ u

ha gi hiz etleri de

da yer al aktadır. Bilgi ve İletişi

daha çok yararla dığı

sektörü deki İŞKU‘ hiz etleri de

ta a ı hem eleman talebi hiz eti de

ala ı daki hiz ette faydala

ta a ı İŞKU‘ hiz etlerinden

he

de

evzuat da ış a lığı

ıştır. Ancak bu sektörde araştır a kapsa ı a gire işyeri sayısı ı

düşük ol ası oranı yüksek çık ası a se ep ol aktadır.
Su Temini; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri sektörü deki işyerleri i
İŞKU‘ hiz etleri de yararla

a ora ı yüzde

yararla a işyerleri i ta a ı eleman talebi ve

olarak gerçekleş iştir. Bu sektörde hizmetlerden
evzuat da ış a lığı hiz etleri de yararla
22

ıştır.

Ele a tale i hiz eti içi

utlaka tü

işyerleri i İŞKU‘ da faydala dığı diğer sektörler ise

Bilgi ve İletişi , Madencilik ve Taş O akçılığı, Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve
Dağıtı ı, Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektörleridir.
Yukarıdaki ta lo i ele diği de göze çarpa
işyerleri İŞKU‘ u

ütü hiz etleri de faydala

diğer

ıştır. İ şaat sektöründeki hizmetlerden faydalanan

işyerleri i yüzde 5,8 i eleman talebinden, yüzde 49,4 ü
iş aşı eğiti

ir husus sade e İ şaat sektöründeki
evzuat da ış a lığı da , yüzde 47 si

progra ı da , yüzde , i çalışa lara yö elik eğiti de , kurs ve KÇÖ ile de yüzde ,

ora ı da faydala

ıştır. Özellikle kısa çalış a öde eği al ak içi diğer sektörlere azara İ şaat

sektörü işvere leri daha çok İŞKU‘ ile te asa geç iştir. Bu so uçta

hareketle Hatay ilinde,

eko o ik kriz ya da zorlayı ı se epler dolayısıyla İ şaat sektörü deki işyerleri i daha çok İŞKU‘ da
destek al ış olduğu söyle e ilir.
Şekil

te ise İŞKU‘ hiz etleri de faydala a işyerleri i vardiyalı çalış a, kıs i za a lı

çalış a ve ihra at yap a duru ları Hatay ili ve Türkiye ge eli karşılaştır ası yapılarak i ele

iştir.

10.1%

15.0%

12.1%

20.0%

14.4%

25.0%

19.8%

22.3%

30.0%

34.3%

24.2%

28.7%

35.0%

30.6%

Şekil 13: İŞKUR Hiz etleri de Yararla a İşyerleri i Duru u

10.0%
5.0%
0.0%
Hatay

işyeri duru u

Türkiye

Vardiyalı Çalış a

Kıs i )a a lı Çalış a

İhra at

Kay ak: İPA

Türkiye genelinde İŞKU‘ hiz etleri de yararla a işyerleri i yüzde
yap aktadır. Hatay ili de ise
araştır a kapsa ı a gire tü

u ora

yüzde

, ü vardiyalı çalış a

olarak gerçekleş iştir. A ak Hatay ilindeki

işyerleri i yüzde

,3 ü vardiyalı çalış a yap aktadır.

Bu farklar kıs i za a lı çalış a yapıla işyerleri içi
yap a duru u içi ay ı husus söz ko usu değildir.
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elirgi ol a akla irlikte ihra at

Hatay ili de İŞKU‘ hiz etleri de yararla a işyerleri il ge eli e göre daha yüksek ora da
vardiyalı çalış a, kıs i za a lı çalış a ve ihra at yap aktadır.

Mev ut İstihda
Hatay ili de araştır a kapsa ı a dahil ola
Mev ut İstihda

+ istihda lı işyerleri de çalışa ları verileri

aşlığı altı da i ele e ektir.

Hatay ili de

+ istihda lı işyerleri içi

topla

edil iştir. Ci siyet ağla ı da ele alı dığı da ise

çalışa

sayısı 58 bin 312 olarak tespit

bin 34 çalışa erkeklerde , bin 966 çalışa ise

kadı larda oluş aktadır.

Tablo 10: Sektörlere ve Ci siyete Göre Çalışa Sayısı
Sektörler
İ alat
İ şaat
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Ulaştır a ve Depola a
Toptan ve Perakende Ticaret
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Eğiti
Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı
Diğer Hiz et Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Made ilik ve Taş O akçılığı
“u te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri
Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor
Gayrimenkul faaliyetleri
Finans ve sigorta faaliyetleri
Bilgi ve iletişi
Genel Toplam

Erkek
Kadı
18.335
1.518
7.225
615
6.105
1.283
6.217
334
4.856
1.479
1.477
1.948
1.352
508
908
875
744
23
477
201
401
112
471
22
466
9
159
13
136
7
8
14
9
6
49.346 8.966

Toplam
19.853
7.839
7.388
6.551
6.335
3.425
1.860
1.784
767
678
513
492
475
172
143
22
15
58.312

Kay ak: İPA

“ektörlere göre dağılı da ise; Hatay ili de çalışa ları ö e li ir ağırlığı İ alat sektörü de
istihda

edil ektedir. İ alat sektörü ü

Hatay ili için önemi bu verilerden de anlaşıl aktadır.

Erkeklerde yüzde 37 ora ı da, kadı larda ise yüzde 17 ora ı da İ alat sektöründe istihdam edilme
durumu söz konusudur. Erkek ve kadı larda geriye kala yüzde
sektörlerde çalış a duru u tespit edil iştir. Topla
çalış a ora ı yüzde

olarak gerçekleş iştir.
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lük ve yüzde 83 lük ora larda diğer

çalışa sayıları içi de ise i alat sektöründe

Ta lo

i ele diği de Finans ve Sigorta Faaliyetleri ve İ sa

“ağlığı ve Sosyal Hizmet

Faaliyetleri sektörleri de kadı çalışa sayısı ı erkek çalışa sayısı da daha yüksek olduğu dikkat
çekmektedir.

Şekil 14: Sektörlere Göre Ortala a Çalışa Sayıları

11
15
21
29
32
35
36
38
38
40
40
46
57

Finans ve sigorta faaliyetleri
Bilgi ve iletişi
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor
Toptan ve perakende ticaret
Made ilik ve taş o akçılığı
Gayrimenkul faaliyetleri
Diğer hiz et faaliyetleri
Eğiti
Ulaştır a ve depola a
İ şaat
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Hatay
İ sa sağliği ve sosyal hiz et faaliyetleri
İ alat
Elektrik, gaz, uhar ve ikli le dir e üreti i ve…
İdari ve destek hiz et faaliyetleri
“u te i i; ka alizasyo , atık yö eti i ve…

74
100
128
151
238
0

50

100

150

200

250

Kay ak: İPA

Şekil

te Hatay ili de

ulu a

+ istihda lı işyerleri deki ortala a çalışa

gösteril iştir. İl ge eli e akıldığı da her işyeri de ortala a olarak
“ektörler özeli de i ele diği de; ortala a çalışa sayısı e
Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri sektörü de ulu

kişi istihda

sayıları

edil ektedir.

fazla “u te i i; Ka alizasyo , Atık

aktadır. Bu sektördeki işyerleri de ortalama

238; iki i sırada ulu a İdari ve Destek Hiz etleri Faaliyetleri sektöründe 151 kişi ve üçü ü sırada
bulunan Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı sektöründe 128 kişi istihda
edilmektedir. Bu üç sektörü dışı da İ alat ve İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri sektörleri de
il ge eli ortala ası ı üzeri de ulu
arı dıra

aktadır. İ alat sektörü ü Hatay ili içi e yüksek istihda ı

ir sektör olduğu daha ö e ifade edil işti. İ alat sektörü deki işyeri sayısı ı da diğer

sektörlere nazaran daha fazla ol ası ortala a çalışa sayısı sırala ası da u sektörü dördü ü
sırada ol ası ı se e i i oluştur aktadır.
İl ge eli deki çalışa sayıları, sektörlerde so ra
veriler üzeri de değerle dirile ilir.
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eslek gru u azı da da ta lo

deki

Tablo 11: Meslek Grupları ve Ci siyete Göre Çalışa Sayıları
Meslek Grubu
Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Hizmet ve “atış Ele a ları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı ı Profesyo el Meslek Me supları
Profesyo el Meslek Me supları
Büro Hiz etleri de Çalışa Elemanlar
Yöneticiler
Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri Çalışa ları
Genel Toplam

Kadı
378
358
1.265
1.999
1.029
2.191
1.575
170
0
8.966

Erkek
11.537
11.236
9.679
6.071
4.685
3.039
2.344
707
48
49.346

Toplam
11.915
11.595
10.945
8.070
5.713
5.230
3.919
878
48
58.312

Kay ak: İPA

Topla

çalışa lar içerisi de Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar meslek grubu ilk

sırada yer al aktadır. Topla
çalışa ları yüzde 4,2 si u

çalışa ları yüzde 20, ü, erkek çalışa ları yüzde 23,3 ü ve kadı
eslek gru u da ulu

aktadır. İki i sırada ise Sanatkarlar ve İlgili

İşlerde Çalışa lar meslek grubu yer almakta ve yüzde 19,9 ora ı da çalışa ı arı dır aktadır. Toplam
çalışa ları içerisi de bu iki

eslek grupları da çalışa lar ö e li ir ora da ulu

aktadır.

Nitelik Gerektir eye Meslekler gru u da çalışa lar i ele diği de ise; yüzde

, ora ı da

erkeklerin, yüzde 11,6 ora ı da ise kadı ları olduğu görül ektedir.
Çalışa sayısı ı e az olduğu

eslek gru u ise Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri

Çalışa ları ol uştur. Hatay ilinin sosyoeko o ik yapısı da ve oğrafi ko u
da tarı sal faaliyet a la ı da ö e li ir ağırlıkta istihda

iti ariyle or a ılık ya

gerçekleş e iştir.

Tablo 12: İşyeri Yaşı a ve Ci siyete Göre Çalışa Sayısı
İşyeri Yaşı
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25+
Genel Toplam

Kadı
854
2.384
2.209
1.266
932
1.322
8.966

Erkek
3.613
10.529
9.307
5.047
8.392
12.460
49.346

Toplam
4.466
12.913
11.515
6.313
9.323
13.782
58.312

Kay ak: İPA

Ta lo

de ise çalışa ları

istihda

edildiği işyerleri i

tabloda öne çıka e ö e li husus; işyeri yaşı üyüdükçe topla
ora ı da azal a

yaş

ilgileri

ulu

aktadır. Bu

çalışa lar içerisi de kadı ları

eyda a gel esidir. - yaş arası da ola işyerleri de çalışa ları yüzde 19,1 i
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kadı larda oluş aktayke , - yaş arası daki işyerleri de çalışa ları içindeki kadı ları ora ı yüzde
18,5; 10-14 yaş içi yüzde

, ;

-

yaş içi yüzde

ola işyerleri de kadı ları ora ı yüzde

, olarak gerçekleş iştir.

ile iraz daha yüksek ol akla irlikte

-

yaş arası da

+ yaş içi yüzde

9,6 olarak gerçekleş iştir.
ve daha fazla yıldır faaliyet göstere işyerleri i topla
11,9 dur. A ak topla

işyerleri içi deki ora ı yüzde

işyerleri içi deki payı az ol ası a rağ e topla

çalışa ları yüzde 23, sı 25

ve daha fazla yıldır faaliyet göstere işyerleri de istihdam edilmektedir.
Ta lo

de ise Hatay ili de i siyet

Özellikle ilk dört

azı da e

esleği erkek çalışa lar ve topla

fazla çalışıla

eslekler görül ektedir.

çalışa lar azı da ay ı ol ası topla

çalışa lar

içi de erkekleri ağırlıkta ol ası da kay aklıdır. Kadı çalışa lar arası da ise ilk sırada Temizlik
Görevlisi

esleği yer al aktadır. Yi e kadı larda da iki i sırada, erkeklerde dördü ü sırada ola

Güvenlik Görevlisi

esleği ulu

aktadır.

Tablo 13: E Fazla Çalışa ı Ola Meslekler
Erkek
Bede İşçisi Ge el
Tır-Çeki i Şoförü
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Hadde İşçisi
Şoför-Yük Taşı a
Filtre İ al İşçisi
Elektrikçi (Genel)
Güve lik Görevlisi “ilahsız
Vardiya Amiri/Elektrik
Enerjisi Üretimi

Kadı
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
He şire
“atış Da ış a ı
Sekreter
Ön Muhasebeci
Muhasebeci
Büro Memuru (Genel)
Filtre İ al İşçisi

Genel
Bede İşçisi Ge el
Tır-Çeki i Şoförü
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Filtre İ al İşçisi
Hadde İşçisi
“atış Da ış a ı
Şoför-Yük Taşı a
Güve lik Görevlisi “ilahsız

Kasiyer

Elektrikçi (Genel)

Kay ak: İPA

Topla

çalışa lar içi de e fazla istihda ı arı dıra üçü ü

esleği de takip ede

diğer

eslekler; Mo taj ı Kurgu u , Bede

eslek Ko feksiyo İşçisi ve bu
İşçisi Ge el , Çağrı Merkezi

Müşteri Te sil isi, Temizlik Görevlisi ve Çikolata İ al İşçisi olarak görülmektedir.

AÇIK İŞLER
Açık işler; işgü ü piyasası da işvere leri ihtiyaçları ı ortaya koya , gerek
talep edile

e eri ve eğiti

işvere lere veril esi

düzeyi ilgisi i elde et ek suretiyle açıla ak ola

uhte el teşvikler ve iş araya ları doğru

alı a ak kararları etkileye ö e li verileri içer ektedir.
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eslek gerekse

esleki eğiti

kursları,

esleklere yö elt ek a la ı da

Çalış a kapsa ı da işyerleri e ziyaret es ası da açık işleri i
İşyerleri e açık iş ulu a
iş ola

eslekleri ya ı da, u

eslekler içi talep edile asgari eğiti

aradıkları ve ara

ulu up

ulu

adığı ve

eslekte i siyet ter ihleri i olup ol adığı, açık

düzeyi, ara a

e eriler, açık işleri ha gi ka allar ile

a süresi de sorul uştur. Bu aşlık altı da açık iş kapsa ı da derle e veriler

incelenecektir.

Şekil 15: Açık İşi Ola İşyeri Ora ı
88.9%

83.8%

100.0%
80.0%
60.0%
16.2%

11.1%

40.0%
20.0%
0.0%
Hatay

Türkiye

Açık İşi Ol aya İşyeri Ora ı

Açık İşi Ola İşyeri Ora ı

Kay ak: İPA

Hatay ili de araştır a kapsa ı a gire
ulu

,

inde açık iş

aktadır. Bu ora Türkiye ortala ası a göre düşük olup Türkiye ge eli içi açık işi ola işyeri

ora ı yüzde

, olarak gerçekleş iştir.

Hatay ilinde
ta lo

+ istihda lı işyerleri i yüzde

işyeri de

kişilik açık iş tespit edil iş olup, sektörlere göre açık iş sayıları

te gösteril iştir.

Tablo 14: Sektörlere Göre Açık İş Sayısı
Topla

Sektörler
İ alat
Toptan ve Perakende Ticaret
Ulaştır a ve Depola a
İ şaat
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Diğer Hiz et Faaliyetleri
İdari ve Destek Hiz et Faaliyetleri
Eğiti
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Made ilik ve Taş O akçılığı
Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor
Gayrimenkul faaliyetleri
Genel Toplam
Kay ak: İPA
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Açık İş Sayısı
94
77
53
35
16
16
14
11
10
9
6
3
1
347

Hatay ili İşgü ü Piyasası Araştır ası so u u da da Kuru
sektörünün açık işlerde ö e li ir ağırlığı ı olduğu görül ektedir.

verileri de olduğu gi i İ alat
kişilik açık işi yüzde

sine

tekabül eden 94 kişilik kıs ı İ alat sektörü deki işvere lerde gel iştir. Açık iş sayısı ı yoğu
olduğu diğer sektörler ise Toptan ve Perakende Ticaret İle Ulaştır a ve Depola a Faaliyetleridir.
Ta lo

te ise sektörler özeli de açık iş ora ları ile ilgili sektördeki işyerleri i açık iş ver e

ora ları gösteril iştir.

Tablo 15: Sektörlere Göre Açık İş Ora ı ve Açık İşi Ola İşyeri Ora ı
Açık İş Ora ı Açık İşi Ola İşyeri Ora ı
Sektörler
Gayrimenkul Faaliyetleri
0,9%
33,3%
Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve Spor
1,7%
16,7%
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
0,9%
15,4%
Madencilik ve Taş O akçılığı
1,3%
15,4%
İ alat
0,5%
14,2%
Toptan ve Perakende Ticaret
1,2%
13,5%
Ulaştır a ve Depola a
0,8%
11,5%
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
0,3%
11,5%
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
1,9%
8,7%
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
0,2%
7,6%
İ şaat
0,4%
7,2%
Diğer Hiz et Faaliyetleri
2,3%
5,6%
Eğiti
0,6%
4,4%
Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı
0,0%
0,0%
“u Te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri
0,0%
0,0%
Bilgi ve İletişi
0,0%
0,0%
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
0,0%
0,0%
Genel Toplam
0,6%
11,1%
Kay ak: İPA

Açık iş ora ı; açık iş sayısı ı , açık iş sayısı ve
ora la

ası suretiyle elde edil ektedir. Ta lo

yaklaşık yüzde

ev ut istihda

a la ı a gel ektedir. Açık iş ora ı ı e

topla ı a

te de görüle eği üzere Hatay ili de açık iş ora ı

olarak tespit edil iş olup, u oran Hatay ili deki

her 99 kişilik dolu kadro u ya ı da yaklaşık

sayısı ı

+ istihda lı işyerleri ağla ı da

kişilik doldurul ayı ekleye kadro u

yüksek olduğu sektör ise yüzde ,

ulu duğu

ile Diğer Hiz et

Faaliyetleri sektörü olarak tespit edil iştir.
Açık iş ver e ora ı da ise Gayri e kul Faaliyetleri sektörü ö pla a çık ıştır. Bu sektördeki
her 3 işyeri de

i de açık iş ulu

aktadır. Gayri e kul Faaliyetleri sektörünü yüzde 16,7 ile

Kültür, sa at eğlence, dinlence ve spor sektörü ve yüzde
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, ora ları ile Konaklama ve Yiyecek

Hizmeti Faaliyetleri ve Made ilik ve Taş O akçılığı sektörleri takip et ektedir. Bir diğer ifadeyle bu
sektörlerdeki her işyeri de

ü de açık iş

ev uttur.

Şekil 16: TGÇM Duru u a Göre Açık İş Ora ları
3.4%
3.5%
3.0%
2.5%
1.8%

2.0%

Hatay

1.5%

Türkiye

1.5%
0.7%

1.0%

0.6%

0.2%
0.5%
0.0%
Hayır

Evet

Genel Toplam

Kay ak: İPA

Hatay ili de ihtiyaç duydukları

eslekleri te i i de güçlük çektiği i ildire işyerleri i açık

iş ora ı yüzde 1,8; te i de güçlük çek eye
gerçekleş iştir. Hatay ili i

açık iş ora ı ise yüzde

,

olarak

u ora ları Türkiye ortala ası ı altı da kal ıştır. Te i de güçlük çeke

işyerleri de doldurul ayı ekleye

oş pozisyo ları daha çok ol ası doğaldır. İşvere leri ihtiyaç

duydukları ala larda talep ettiği perso eli
ko usu kadro u

işyerleri i

uhtelif ede lerle istihda

ede e esi ir a la da söz

oş kal ası a la ı a gele ektir.

Şekil 17: İhra at, Kıs i )a a lı Çalış a, Vardiyalı Çalış a Yap a Duru u a Göre Açık İş
Ora ları
0.8%

1.0%

0.6%

0.8%
0.6%

0.5%
0.4%

0.6%

0.4%

0.4%
0.2%
0.0%
Vardiyalı Çalış a

Kıs i )a a lı Çalış a
Evet

Kay ak: İPA
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Hayır

İhra at Yap a

Hatay ili de vardiyalı çalış a yapa

+ istihda lı işyerleri i

açık iş ora ı yüzde

, ,

vardiyalı çalış a yapıl aya işyerleri de ise yüzde , olarak tespit edil iştir. Kıs i za a lı çalış a
yapıla işyerleri de ise açık iş ora ı yüzde , , yapıl aya işyerleri de ise yüzde , dır. İhra at
yapıla işyerleri de de açık iş ora ı yüzde 0,5, yapıl aya işyerleri de ise yüzde , olarak tespit
edil iştir.

Şekil 18: Açık İşlerde Ci siyet Ter ihi

8.5%
25.7%

65.8%

Kadı

Erkek

Farketmez

Kay ak: İPA

Şekil

de ise Hatay ili de araştır a so u u da elde edile açık işlerde işvere leri

tercihleri gösterilmektedir. Açık işleri
çık aktadır. Kadı işgü ü istihda

yüzde

, i de işvere leri

erkek işgü ü tale i ortaya

et e eğili i ise oldukça düşük düzeyde kal ış ve u ora yüzde

8, olarak tespit edil iştir. İşvere ler açık işleri de yüzde
ulu

a ıştır. Bu ora lar işvere leri

, ora ı da elli ir insiyet tercihinde

ter ihi i a aliz et ek a la ı da tek

ol a aktadır. )ira açık işlerde daha çok ha gi

aşı a yeterli

eslekte ve ha gi e eri düzeyi de tale i olduğu

cinsiyet analizinde özellikle gerekli görülmektedir.

Şekil 19: Açık İşleri Eğiti

Düzeyi e Göre Dağılı ı

Lisans üstü

1.5%

Meslek lisesi

5.7%

Lisans

5.8%

Meslek yüksekokulu

7.4%

Genel lise

17.1%

Lise altı

26.8%

Fark etmez
0.0%

i siyet

35.8%
5.0%

10.0%

15.0%
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20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Kay ak: İPA

İşvere leri ihtiyaç duyduğu ve
ilettikleri açık işleri de asgari eğiti

uhtelif açık iş ara a ka alları ı kulla arak işgü ü tale i i

düzeyi de ö e li ir tarafı oluştur aktadır.

Hatay ili deki açık işleri yüzde

, i de işvere ler işgücü talep ederke eğiti

fark et ez de işlerdir. En çok tercih edilen iki i eğiti

düzeyi içi

düzeyi ise lise ve altı seviyesi olarak

görülmektedir. Burada dikkat çeke her açık işlete 1 tanesinin lise ve altı seviyesi de ol asıdır.

Şekil 20: Açık İşleri Ci siyet ve Eğiti

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Düzeyi e Göre Dağılı ı

9.9%

17.7%

25.9%
48.6%

60.7%

48.4%

41.5%
25.7%

21.6%

Kadı

Erkek

Farketmez

Lise ve Altı

Fark etmez

Yükseköğreti

Kay ak: İPA

Şekil

de görüle eği üzere genel olarak lise ve altı eğiti

edil iştir. Kadı ve erkek işgü ü tale i içi

seviyesi yüksek oranda talep

ir değerle dir e yapacak olursak; kadı larda erkeklere

nazaran daha fazla ora da lise ve altı seviyesi de işgü ü talep edil iştir. Grafikte ö e çıka
husus da; herhangi bir cinsiyet tercihinde

ulu ul ayarak verile

açık işlerde yükseköğreti

seviyesi deki işgü ü talepleri, i siyet ter ihi de ulu ula açık işlerdeki yükseköğreti
göre daha fazladır. )ira u eğili i

ede i, eğiti li işgü ü ü talep edildiği sektör ve

eyaz yakalı istihda ın ö pla a çık asıyla işgü ü tale i de i siyet ter ihi i eğiti
ya ı da çok ir a la

ter ihi e

esleklerdeki
ter ihi i

ifade et e esi olarak gösterilebilir.

Açık işlerdeki eğiti

talepleri i siyete göre farklılaşa ildiği gi i sektörel düzeyde de irtakı

hususları ö e çıkar aktadır. Bazı sektörlerde yüksek düzeyde ir eğiti
azıları da da işvere ler ezdi de herha gi ir eğiti
etmemektedir. Ta lo

ir diğer

düzeyi tale i de ile ulu ul ası ö e

da Hatay ili de araştır a kapsa ı a gire

alı a açık işlerde sektörlere göre talep edil iş ola eğiti
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tale i de ulu ul aktayke
ifade

+ istihda lı işyerleri de

düzeyleri e ait veriler ulu

aktadır.

Tablo 16: Açık İşlerde Sektörlere Göre Talep Edile Eğiti
Sektörler
Madencilik ve Taş O akçılığı
İ alat
İ şaat
Toptan ve Perakende Ticaret
Ulaştır a ve Depola a
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Gayrimenkul Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Eğiti
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve Spor
Diğer Hizmet Faaliyetleri
Genel Toplam

Düzeyi
Lise ve Altı
16,7%
60,0%
26,7%
67,6%
31,3%
31,3%
0,0%
77,8%
90,9%
0,0%
66,4%
100,0%
12,5%
49,6%

Fark etmez
50,0%
28,9%
60,0%
20,3%
64,8%
68,8%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
62,5%
35,8%

Yükseköğreti
33,3%
11,1%
13,3%
12,2%
3,9%
0,0%
0,0%
22,2%
9,1%
100,0%
33,6%
0,0%
25,0%
14,6%

Kay ak: İPA

İşyerleri de alı a açık işlerde sektörlere göre talep edile eğiti
Eğiti

sektörü deki açık işleri ta a ı içi yükseköğreti

düzeyleri incelendiği de

seviyesi de eğitim düzeyi talep edil iştir.

Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve Spor sektörü deki açık işleri ta a ı içi de lise ve altı eğiti
düzeyi de talep edil iştir.
Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü de

alı a

açık işleri

ta a ında herha gi

düzeyi tale i de ulu ul a ıştır. Bu husus da aslı da u işleri çok itelik gerektir eye
olduğu u ifade et ektedir. Bir diğer ifadeyle lise altı ya da ü iversite
yapsa işvere

ezdi de çok ir a la

ir eğiti
eslekler

ezu u işgü ü de işe aşvuru

ifade et eye ektir. İşe aşvuru yapa ak kişiler açısı da ise;

işi düşük itelikli ol ası da dolayı ortala a ya da daha yüksek ir eğiti

seviyesi e sahip ola ları

u işlere aşvuru yap aya ağı da göz ö ü de ulu durul alıdır. Herha gi ir eğiti

düzeyi talep

edilmeyen ikinci sektör ise Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü ol uştur. Konaklama
ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü deki açık işleri yüzde
seçe eği i ter ih et işlerdir. Bu sektördeki açık işleri yüzde

, i de işvere ler fark et ez

, ünde de lise ve altı seviyesi talep

edil iştir.
Açık işleri de işvere leri
Eğiti

utlaka elirli ir eğiti

seviyesi de talep verdikleri sektörler ise;

ve Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve Spor sektörleri ol uştur.
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Şekil 21: Açık İşleri Ara a Süresi e Göre Dağılı ı

26.0%
90+

26.1%
14.2%

31-89

Türkiye

13.6%

Hatay
59.8%

0-30

60.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Kay ak: İPA

Açık işleri ara a süreleri e göre dağılı ı i ele diği de; Hatay ili de açık işleri yüzde
60,3 ü 0edil iştir.

gü arası da ara
-

aktadır. Bu ora ı Türkiye geneline göre daha yüksek olduğu tespit

gü arası da ara a açık işleri ora ı ise yüzde

göre düşük gerçekleş iş olup,

, dır. Bu oran da Türkiye geneline

ve daha fazla gü de ara a açık işleri ora ı a akıldığı da u

sefer Hatay da gerçekleşe ora Türkiye ge eli e göre yüksek kal ıştır. Kısa a Hatay ili de açık
işleri Türkiye ge eliyle yaklaşık ay ı sürede karşıla dığı söyle e ilir.

Tablo 17: Açık İş Ara a Süresi i Ci siyete Göre Dağılı ı
Açık İş Ara a Süresi
0-30
31-89
90+
Genel Toplam

Kadı
78,5%

Erkek
57,6%

Fark etmez
61,0%

Genel Toplam
60,2%

14,0%

14,8%

10,4%

13,6%

7,5%
100,0%

27,5%
100,0%

28,6%
100,0%

26,1%
100%

Kay ak: İPA

Açık işleri

ara a süresi

i siyet

azı da değerle dirile ilir. Kadı

işgü ü ter ihi de

ulu ul uş ola açık işlerde ara a süresi de -30 gün yüzde 78,5 ora ı da gerçekleş iştir. Erkek
işgü ü taleplerinde ise bu oran yüzde 57,6 olarak tespit edil iştir. Kadı larda
iş ara a süresi yüzde 14 iken erkeklerde yüzde 14,8 ora ı da gerçekleş iştir.

-

gü arası da açık
gü ve daha fazla

süredir ara a açık işlerde erkekler kadı lara azara daha ö pla dadır. Fakat 90 gün ve daha fazla
süredir ara a açık işlerde herhangi bir cinsiyet tercihinde bulunul a ası yüzde 28,6 ora ıyla daha
yüksek oranda gerçekleş iştir.
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20.0%

60.3%

64.5%

41.2%

Hatay
Türkiye

Özel İstihda

Büroları

İŞKU‘ ara ılığıyla

İ ter et-“osyal Medya

Gazete-İla v

Akra a-Eş Dost

0.0%

7.4%

40.0%

0.3%

12.0%

60.0%

23.9%

41.1%

80.0%

54.7%

100.0%

82.0%

Şekil 22: Açık İşleri Ara a Ka alları a Göre Dağılı ı

Kay ak: İPA

Açık işleri ha gi ara a ka alı ile işgü ü piyasası a su ulduğu da özellikle İŞKU‘ içi ö e li
ir ko uyu oluştur aktadır. Piyasadaki açık işleri Kuru a kaza dırıl ası yoluyla daha çok kişiyi işe
yerleştir ek içi ha gi e eri ve eğiti

düzeyleri i talep edildiği i

işgü ü progra ları ı etki liği açısı da ö e
Şekil
göre dağılı ı

ili

esi açıla ak ola aktif

arz et ektedir.

de Hatay ili ve Türkiye ge eli de karşılaştır alı olarak açık işleri ara a ka alı a
ev uttur. Hatay ili de

+ istihda lı işyerleri de alı a açık işleri yüzde

gibi

büyük bir oranla Akraba-eş dost ara ılığıyla karşılamaya çalışıl ıştır. Bu oran Türkiye geneli için yüzde
54,7 olarak gerçekleş iştir. Hatay ili de işvere ler daha so ra yüzde
ara a ka alı ı kulla

ıştır. Bu ora Türkiye ge eli de yüzde

ara a ka alı da Hatay ili Türkiye ora ı da
sosyal medya ve Özel İstihda

, gi i iddi ir ora da İŞKU‘

, olarak gerçekleş iştir. İŞKU‘

pua yüksek gerçekleş iştir. Akraba-eş dost, İ ter et-

Büroları ara a ka alları içi Türkiye gerçekleş eleri i Hatay iline

göre daha yüksek ir ora da olduğu görül ektedir.
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Tablo 18: Açık İşlerde Talep Edile Eğiti
Eğiti
Düzeyi/Arama
Ka alları
Lise altı
Genel lise
Meslek lisesi
Meslek yüksekokulu
Lisans
Lisansüstü
Fark etmez
Genel Toplam

Düzeyleri ve Ara a Ka alları İlişkisi

Akraba- Eş
Dost

Gazete-İla
vb.

89,9%
87,5%
62,1%
66,9%
64,3%
0,0%
86,1%
82,0%

7,9%
7,0%
5,2%
16,5%
10,7%
0,0%
18,3%
12,0%

İ ter etSosyal
Medya
11,4%
27,6%
10,8%
46,6%
41,9%
100,0%
22,9%
23,9%

İŞKUR
ara ılığıyla
79,8%
57,6%
63,8%
55,1%
52,9%
80,0%
59,6%
64,5%

Özel
İstihda
Büroları
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,2%
0,0%
0,0%
0,3%

Kay ak: İPA

Lise altı seviyeleri de yüzde

, ora ı da Akraba- Eş Dost ara ılığıyla işvere ler açık işleri i

karşıla aya çalış ışlardır. İ ter et-Sosyal Medya özelinde genel olarak eğiti
fazla açık işi

seviyesi arttıkça daha

u ka al üzeri de piyasaya su ulduğu ilgisi e ulaşıl aktadır. Genel lise talebinde

yüzde 27,6; meslek yüksekokulu talebinde yüzde 46,6; Lisansüstü talebinde ise yüzde 100 ora ı da
İ ter et-Sosyal Medya ara a ka alı olarak kulla ıl ıştır. Görüldüğü üzere genel olarak eğiti
seviyesi arttıkça ora lar yüksel ekteyke
seviyesi e ulaş ış ve

u eğiti

lisa süstü seviyesi e geli diği de

seviyesi de talep edile

açık işleri

u ora

e

yüksek

ta a ında İ ter et-Sosyal

Medya kulla ıl ıştır. Ayrı a u ora göster ektedir ki; lisa süstü seviyesi de talep edile açık işler
içi de e yüksek ora da kulla ıl ış ola ara a ka alı İ ter et-Sosyal Medyadır. Bir diğer ifadeyle
daha itelikli ve yüksek eğiti

dere esi e sahip işgü ü ü istihda

et ek isteye ler ağırlıklı olarak

İ ter et-Sosyal Medya ara a ka alı ı tercih etmektedir.
Herha gi ir eğiti

seviyesi ter ihi de ulu ul aya açık işler içi işvere ler çoğu lukla

Akraba-Eş Dostu ara a ka alı olarak kulla
Açık işlerde Özel İstihda
Şekil

aktadır.

Büroları sade e lisa s seviyesi deki talepler içi kulla ıl ıştır.

te ise İŞKU‘ hiz etleri de yararla a ve yararla

ara a ka alları ı dağılı ı i ele e ektir.
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aya işvere leri açık işleri deki

a Duru u a Göre Ara a Ka alları ı Dağılı ı

0.3%

10.0%

0.0%

20.0%

0.4%

30.0%

12.0%

23.9%

40.0%

21.0%

31.1%

50.0%

40.5%

60.0%

19.4%

70.0%

10.7%

80.0%

64.5%

70.5%

90.0%

80.3%
82.0%

82.3%

Şekil 23: Hiz etlerde Yararla

0.0%
Akra a-Eş Dost

İŞKU‘
ara ılığıyla
Evet

İ ter et-“osyal
Medya
Hayır

Gazete-İla v

Özel İstihda
Büroları

Genel Toplam

Kay ak: İPA

İŞKU‘ hiz etleri de yararla a işyerleri i açık işleri de yüzde
İŞKU‘ u
yararla

, gibi önemli bir oranda

ara a ka alı olarak kulla ıldığı tespit edil iştir. Bu ora
aya

işyerleri içi

yüzde

, de kal ıştır. İŞKU‘ hizmetlerinden yararla

işvere ler açık işleri i de Kuru a ildir e yö ü de eğili

ışlarke , Kuru

üroları ı hiç kulla

üroları ı yüzde 0,4

aya işyerleri açık işleri de özel istihda

a ışlardır.

Ziyaret edilen bin
akraba-eş dost kulla

hiz etleri de yararla

ış ola

sergile işlerdir.

İŞKU‘ hiz etleri de yararla a işyerleri açık işleri içi özel istihda
ora ı da kulla

İŞKU‘ hiz etleri de

işyeri de yüzde

si açık işleri de ara a ka alı olarak iri i sırada

aktadır. Yi e u işyerleri i yüzde 64,5 i ile açık işleri de iki i sırada İŞKU‘ u

ara a ka alı olarak ter ih et ektedir.
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Tablo 19: Ara a Ka alları da İste e Be erileri Ö elik Sırala ası
Akraba- GazeteEş Dost İla v .

Beceriler
Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve
Tecrübe
Fiziki ve Bedensel Yeterlilik
İletişi ve İfade Yete eği
Takı Çalış ası
Bilgisayar kulla ı ı
“oru Çöz e ve İ isiyatif Ala il e
Hesap Yapabilme (Analitik Beceri)
Ya a ı Dil
“atış ve Pazarla a Be erisi
Proje Ta a lı Çalış a

İ ter etÖzel
İŞKUR
Sosyal
İstihda
ara ılığıyla
Medya
Büroları

Genel
Toplam

1

1

1

1

3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
9
8
7
*

3
2
9
5
4
8
7
6
10

2
3
4
5
6
8
7
9
10

*
*
*
1
*
*
2
*
*

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kay ak: İPA

Açık işlerde talep edile
düşü düğü işgü ü de ara ıla

asgari eğiti

seviyesi de

so ra işvere leri

istihdam etmeyi

e eriler de pla la a ak politikalar içi stratejik ala ı oluştur aktadır.

Hatay ili de ge el olarak açık işlerde iste e

e erilerde ilk sırada Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi

ve Tecrübe e erisi gel ektedir. İki i sırada ise Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ve daha sonra İletişi
İfade Yete eği, Takı

ve

Çalış ası, Bilgisayar Kulla ı ı, “oru Çöz e ve İ isiyatif Ala il e, Ya a ı Dil,

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) ve “atış ve Pazarla a e erisi gel ektedir.
Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe sadece Özel İstihda
sırada değil üçü ü sırada yer al ıştır. Diğer ütü ara a ka alları içi

Büroları arama kanalı içi ilk
u e eri hep ilk sırada yeri i

al ıştır.

Tablo 20: Meslek Grupları a Göre Açık İş Sayısı
Meslek Grubu
Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar
Hizmet ve “atış Ele a ları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı ı Profesyo el Meslek Me supları
Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar
Profesyo el Meslek Me supları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Yöneticiler
Genel Toplam
Kay ak: İPA
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Açık İş Sayısı
85
80
65
40
33
28
15
1
347

Hatay ili de açık işleri

eslek grupları a göre dağılı ı i ele diği de; e fazla Tesis ve

Maki e Operatörleri ve Mo taj ılar
sayısı ı topla
Çalışa lar

eslek gru u da olduğu tespit edil iş olup u gruptaki açık iş

açık iş sayısı içi deki ora ı yüzde

eslek gru u ulu

, tir. İki i sırada ise “a atkârlar ve İlgili İşlerde

aktadır.

Açık sayısı ı ya ı da daha çok açık iş ora ları ö e lidir. Ta lo
açık iş ora ları ulu

de

eslek grupları a göre

aktadır.

Hatay ili için tespit edilen yüzde 1 açık iş ora ı

eslek grupları azı da da değerle dirildiği de

açık iş ora ı ı e yüksek ora da yüzde 0,8 ile Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar ve Hizmet ve
“atış Ele a ları

eslek gru u da olduğu görül ektedir.

Daha sonra ise yüzde

“a atkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar, Tek isye ler, Tek ikerler ve Yardı

,

ora ıyla

ı Profesyo el Meslek

Me supları, Tesis ve Maki e Operatörleri ve Mo taj ılar gelmektedir.

Tablo 21: Meslek Grupları a göre Açık İş Ora ları
Meslek Grupları
Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar
Hizmet ve “atış Ele a ları
Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı ı Profesyo el Meslek Me supları
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar
Profesyo el Meslek Me supları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Yöneticiler
Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri Çalışa ları
Genel Toplam

Açık İş Ora ı
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,6%

Kay ak: İPA

Özellikle Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri Çalışa ları
ol adığı da açık iş ora ı da sıfır görü

eslek gru u da açık iş

ektedir.

İl ge eli açık iş ora ı ı altı da ulu a

eslek grupları ise Nitelik Gerektirmeyen Meslekler,

Profesyo el Meslek Me supları ve Yöneticilerdir.
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Tablo 22: Açık İşleri Meslek Grupları a ve Ci siyet Göre Dağılı ı
Meslek Grubu
Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar
Hizmet ve “atış Ele a ları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri Çalışa ları
Profesyo el Meslek Me supları
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı ı Profesyo el
Meslek Me supları
Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar
Yöneticiler
Genel Toplam

Kadı
32,0%
28,5%
0,0%
0,0%
21,2%
10,6%

Erkek
6,1%
12,0%
3,7%
0,0%
2,8%
30,9%

3,7%

8,0%

23,9%

11,7%

3,9%
0%
100,0%

36,5%
0%
100,0%

0,0%
1,2%
100,0%

24,4%
0,3%
100,0%

Fark etmez Genel Toplam
10,4%
9,4%
32,7%
18,7%
7,0%
4,2%
0,0%
0,0%
17,8%
8,2%
7,0%
23,1%

Kay ak: İPA

İşvere ler kadı
Hiz etleri de Çalışa

işgü ü ter ihi de

ulu dukları açık işleri de yüzde 32 ora ı da Büro

Ele a lar; yüzde 28,5 ora ı da Hiz et ve “atış Ele a ları; yüzde 21,2

ora ı da Profesyo el Meslek Me supları ve yüzde 10,6 ora ı da ise Sanatkarlar ve İlgili İşlerde
Çalışa lar meslek grubunda istihda

et ek istediği i ildir iştir.

Ayrı a yukarıdaki ta loda görüle ora larda farklı olarak Yöneticiler meslek grubu, herhangi
ir i siyet ter ihi de e fazla ora da ulu

aya

ir ala ol uştur. )ira u

eslek gru u daki açık

işleri ta a ı da işvere ler fark et ez seçe eği i ter ih et işlerdir.
E fazla ora da erkek işgü ü ter ihi de ulu ul uş ola

eslek grupları ise Tesis ve Makine

Operatörleri ve Mo taj ılar, Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar ve Hizmet ve “atış Ele a ları
eslek grupları ol uştur.
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Ta lo

te ise

eslek grupları da talep edile

e eriler ö elik sırala ası a göre sırala

ıştır. Büro

Hiz etleri de Çalışa Ele a lar içi ilk sırada Bilgisayar kulla ı ı, iki i sırada Hesap Yapabilme
(Analitik Beceri) gel iştir. Daha so ra ise Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe becerisi ön plana
çık ıştır.
Hiz et ve “atış Ele a ları içi ise ilk sırada İletişi

ve İfade Yete eği , daha sonra Fiziki ve

Bedensel Yeterlilik ile “atış ve Pazarla a Be erisi becerileri önemlidir.
Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerde Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ve Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi
ve Tecrübe ö pla a çık ıştır.
Profesyo el Meslek Me suplarında ilk sırada Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe becerisi
talep edilmekte olup Bilgisayar kulla ı ı iki i sırada yeri i al ıştır.
“a atkârlar ve İlgili İşlerde Çalışa larda talep edilen beceri düzeyleri Fiziki ve Bedensel
Yeterlilik, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe ve Takı
Tek isye ler, Tek ikerler ve Yardı

Çalış ası şekli de sırala

ı Profesyo el Meslek Me supları

üç sırada sırasıyla Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, İletişi

ıştır.

eslek grupları da ilk

ve İfade Yete eği ve Fiziki ve

Bedensel Yeterlilik e erileri yer al aktadır.
Yö eti iler

eslek grupları da dikkat çeken sadece İletişi

Pazarlama Becerisi ve Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe becerileri i ara
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ve İfade Yete eği, “atış ve
asıdır.

Tablo 23: Meslek Grupları a Göre Açık İşlerde Talep Edile Be eri Düzeyi

MESLEK GRUPLARI

Yeterli
Mesleki/Teknik
Bilgi ve Tecrübe
Fiziki ve Bedensel
Yeterlilik
İletişi ve İfade
Yete eği
Takı

Çalış ası

Bilgisayar
kulla ı ı
Sorun Çözme ve
İ isiyatif Ala il e
Hesap Yapabilme
(Analitik Beceri)
Ya a ı Dil
“atış ve
Pazarlama
Becerisi
Proje Ta a lı
Çalış a

SANATKARLAR VE
İLGİLİ İŞLERDE
ÇALIŞANLAR

TEKNİSYENLER,
TEKNİKERLER
VE YARDIMCI
PROFESYONEL
MESLEK
MENSUPLARI

TESİS VE MAKİNE
OPERATÖRLERİ VE
MONTAJCILAR

YÖNE
Tİ
CİLER

Genel
Topla
m

1

2

1

1

3

1

1

8

1

3

2

*

2

1

3

4

6

2

4

1

3

7

6

4

6

3

7

3

1

*

*

2

*

6

*

*

6

5

8

*

7

7

8

5

*

8

2

5

*

3

4

9

*

*

5

*

*

*

*

*

10

*

*

10

*

3

*

9

5

4

6

2

7

*

7

*

5

8

5

*

*

9

BÜRO
Hİ)METLERİNDE
ÇALIŞAN
ELEMANLAR

Hİ)MET VE
SATIŞ
ELEMANLARI

NİTELİK
GEREKTİRMEYEN
MESLEKLER

PROFESYONEL
MESLEK
MENSUPLARI

3

4

2

6

2

4

Kay ak: İPA
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Tablo 24: Meslek Grupları a Göre Açık İşleri Ara
Meslek Grupları

a Ka alları
İ ter etÖzel
İŞKUR
Sosyal
İstihda
ara ılığıyla
Medya
Büroları
32,3%
61,5%
3,2%
14,8%
65,8%
0,0%
22,2%
57,5%
0,0%
66,5%
55,8%
0,0%
25,0%
54,7%
0,0%

AkrabaEş Dost

Gazeteİla v .

77,9%
71,7%
85,4%
55,8%
98,7%

12,7%
10,0%
0,0%
11,2%
7,3%

60,8%

10,4%

48,3%

69,1%

0,0%

93,8%
100,0%

21,0%
0,0%

1,2%
0,0%

76,5%
0,0%

0,0%
0,0%

Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar
Hizmet ve “atış Ele a ları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Profesyo el Meslek Me supları
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı ı
Profesyo el Meslek Me supları
Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar
Yöneticiler
Kay ak: İPA

Meslek grupları a göre açık işleri ara
yüksek ora da kulla ıldığı

eslek gru u Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar ol uştur. Bu

meslek gru u daki açık işleri yüzde
Bu ta loda ö e çıka

, i İŞKU‘ ara ılığıyla işgü ü piyasası a su ul uştur.

ir diğer husus ara a ka alları içi de

ora da kulla ıla iki ara a ka alı
Akraba-Eş Dost ara a ka alı ı e
kulla

a ka alları değerle dirile ek olursa; İŞKU‘ u e

ev uttur. Bu larda

eslek grupları azı da e yüksek

irisi Akraba-Eş Dost diğeri ise İŞKU‘ dur.

çok “a atkârlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar

eslek grupları

ıştır. İŞKU‘ ara a ka alı ı ise e fazla Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar meslek

grupları kulla

ıştır.

Yö eti iler

eslek gru u da ara a ka alı olarak sadece Akraba- Eş Dost ara a ka alı

kulla ıl ıştır.
Bir aşka dikkat çeke husus ise özel istihda

üroları ı ara a ka alı olarak kulla a tek

meslek grubu Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar meslek grubudur.
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Tablo 25: Açık İş Ola Mesleklerde İste e Becerilerde Ö elik Sırala ası

Meslekler

Fiziki ve
Bedensel
Yeterlilik

Yeterli
Satış ve
İletişi ve
Mesleki/Teknik
Pazarlama
İfade
Bilgi ve
Becerisi
Yete eği
Tecrübe

Hesap
Sorun
Bilgisayar Yapabilme Çözme ve
kulla ı ı (Analitik
İ isiyatif
Beceri)
Alabilme

Takı
Çalış ası

Proje
Ta a lı
Çalış a

7

4

“atış Da ış a ı

6

2

3

1

*

5

Tır-Çeki i Şoförü

3

*

1

*

*

*

2

4

*

Ön Muhasebeci

4

*

3

6

2

1

5

7

*

Filtre İ al İşçisi

1

*

3

*

*

*

*

2

*

Garson “ervis Ele a ı

1

3

*

2

*

*

*

4

*

Pazarla a ı

*

2

3

1

4

*

*

5

*

Vinç Operatörü

2

*

1

*

*

*

*

3

*

Plastik Boru İ al İşçisi

1

*

3

2

*

*

*

*

*

Muhasebeci

*

*

3

*

1

2

4

5

*

Gaz Altı Kay akçısı

1

2

3

4

*

*

*

*

*

Kay ak: İPA
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ulu

Ta lo

te Hatay ili de açık işi ola

aktadır.

“atış Da ış a ı

eslekler özeli de talep edile

esleğinde becerilerdeki ilk öncelik iletişi

al aktadır. Proje ta a lı çalış a e erisi sade e “atış Da ış a ı
esleği de ise talep edile
Muhasebeci

e erileri ö elik sırala ası

e erileri

esleği de iste

ve ifade yete eği yer
iştir. Tır-Çeki i Şoförü

aşı da Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe gelmektedir. Ön

esleği içi ise Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) e erisi talep edil iştir. Filtre İ al İşçisi

esleği için ise Fiziki ve Bedensel Yeterlilik e erisi talep edil iştir. Garso
sırada Fiziki ve Bedensel Yeterlilik olmak üzere bu beceriyi İletişi

“ervis Ele a ı

esleği de ilk

ve İfade Yete eği ile “atış ve Pazarla a

Becerisi takip etmektedir.

Tablo 26: Ci siyet Bazı da E Çok Açık İş Ola Meslekler
Kadı

Erkek
“atış Da ış a ı
Tır-Çeki i Şoförü
Sekreter
Alçı “ıva Uygulayı ısı
Ön Muhasebeci
Kalıp Bağla a ve Ayar İşçisi
İş Güve liği Uz a ı Az Tehlikeli “ı ıf-C) Filtre İ al İşçisi
Tatlı Ustası Kü efe
Isı Yalıtı ısı
Muhasebeci
Garso “ervis Ele a ı
Kasiyer
Vinç Operatörü
Garso “ervis Ele a ı
Plastik Boru İ al İşçisi
‘esepsiyo Görevlisi Ö Büro Ele a ı “ı ak Hadde i-Çelik
Gaz Altı Kay akçısı

Genel Toplam
“atış Da ış a ı
Tır-Çeki i Şoförü
Ön Muhasebeci
Garso “ervis Ele a ı
Alçı “ıva Uygulayı ısı
Filtre İ al İşçisi
Kalıp Bağla a ve Ayar İşçisi
Isı Yalıtı ısı
Pazarla a ı
Vinç Operatörü

Kay ak: İPA

Hatay ili de e fazla açık iş ola
Garso

eslekler; “atış Da ış a ı, Tır-Çeki i Şoförü, Ön Muhasebeci,

“ervis Ele a ı , Alçı “ıva Uygulayı ısı, Filtre İ al İşçisi, Kalıp Bağla a ve Ayar İşçisi, Isı Yalıtı

ısı,

Pazarla a ı, Vinç Operatörü meslekleridir.
İşvere leri açık işleri de kadı işgü ü ter ihi de ulu dukları e fazla açık iş ola

eslekler ise

“atış Da ış a ı, Sekreter, Ön Muhasebeci, İş Güve liği Uz a ı Az Tehlikeli “ı ıf-C), Tatlı Ustası Kü efe ,
Muhasebeci, Kasiyer, Garso

“ervis Ele a ı , ‘esepsiyo Görevlisi Ö Büro Ele a ı dir.

Açık işlerde erkek işgü ü ter ihi i olduğu e fazla açık iş ola
“ıva Uygulayı ısı, Kalıp Bağla a ve Ayar İşçisi, Filtre İ al İşçisi, Isı Yalıtı

eslekler de Tır-Çeki i Şoförü, Alçı
ısı, Garson (Servis Ele a ı , Vinç

Operatörü, Plastik Boru İ al İşçisi, “ı ak Hadde i-Çelik, Gaz Altı Kay akçısı meslekleridir.
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Tablo 27: Ci siyete Göre Açık İşlerde Talep Edile Be erileri Ö elik Sırala ası
Beceriler

Kadı

Erkek

1
8
5
2
7
4
3
6

1
2
3
4
5
7
6
8

9

9

Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe
Fiziki ve Bedensel Yeterlilik
Takı Çalış ası
İletişi ve İfade Yete eği
“oru Çöz e ve İ isiyatif Ala il e
Bilgisayar kulla ı ı
Hesap Yapabilme (Analitik Beceri)
“atış ve Pazarla a Be erisi
Ya a ı Dil
Proje Ta a lı Çalış a

Fark
Etmez
2
6
3
1
9
7
5
4
10
8

Genel Toplam
1
2
4
3
6
7
5
8
10
9

Kay ak: İPA

Kadı ve erkekler içi de ö elik sırala asında ilk sırada Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe
becerisi yer al aktadır. Kadı larda iki i öncelik İletişi

ve İfade Yete eği iken erkeklerde Fiziki ve

Bedensel Yeterlilik e erisi olarak tespit edil iştir. Herha gi ir i siyet ter ihi de ulu ul aya açık
işlerde ise ilk ö elik İletişi

ve İfade Yete eği, ikinci öncelik de Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe

e erisi olarak görül ektedir. Ya a ı dili ö elik sırala ası da ulu duğu açık işlerde ise herha gi ir
i siyet ter ihi ifade edil e iştir.

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN MESLEKLER
İşgü ü piyasası a ilişki tutarlı ve uzu vadeli politika geliştire il ek içi ortaya çıka soru ları
ede i i elirle ek ve u ede lere ilişki pla la alar yap ak gereklidir. Aksi takdirde salt soru u
ifade edilip yazıl ası ı herha gi

ir katkısı ol aya ağı gi i soru u

ol aya aktır. Bu ağla da te i i de güçlük çekile

çözü ü adı a da kulla ıla ilir

eslekleri te i i de güçlük çekil e ede leri de

çok ö e lidir. Uygula a ak aktif işgü ü piyasası politikaları ı yö ü a ak u şekilde çizile ile ektir.
Araştır a kapsa ı da işvere lere so

yıl içerisi de ha gi

çektikleri, te i i de güçlük çektikleri ele a sayısı ve u u

ede leri sorul uştur. Derle e verilerle

Hatay ili işgü ü piyasası ı talep kıs ı ı daha et gör ek hedefle
güçlük çektiği
istihda

esleklerde ele a te i i de güçlük
ektedir. İşvere leri karşıla akta

esleği, sayısı ı ve ha gi ede lerde ötürü aradığı çalışa ı te i ede ediği i il ek, ili

politikası a da yö

vere eği de

araştır a ı

te i i de güçlük çekile

eslekler

ölü ü

önemli bilgiler içermektedir. Bu kapsamda bu bölümde temininde güçlük çekilen meslekler, sektörler ve
eslek grupları azı da i ele e ektir.
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Şekil 24: Ele a Te i i de Güçlük Çeke İşyeri Ora ı

80.0%
70.0%
60.0%

72.80%

71.7%

50.0%
40.0%
30.0%

28.3%

20.0%

27.20%

10.0%
0.0%
Hatay

Türkiye
TGÇM Yok

TGÇM Var

Kay ak: İPA

Araştır a kapsa ı da yapıla ziyaretler so u u Türkiye ge eli
ulaşıl ıştır. Bu işyerleri de
Hatay ili de ise
güçlük çekilen

i

+ istihda lı

i

işyeri e

ta esi de ele a te i i de güçlük çekildiği tespit edil iştir.

+ istihda lı bin 17 işyeri çalış aya evap ver iş, u larda 288 tanesi temininde
eslek olduğu u ifade et iştir. Yüzde 28,3 ile Hatay ilinin eleman temininde ülke

genelinden daha fazla güçlük çektiği görül ektedir.

22.2%
İ şaat

12.7%

22.2%

Diğer hiz et faaliyetleri

İdari ve destek hiz et
faaliyetleri

24.3%
Ulaştır a ve depola a

25.9%
Toptan ve perakende
ti aret; otorlu kara…

28.3%
Genel Toplam

30.4%

33.3%

Kültür, sa at eğle e,
dinlence ve spor
Mesleki, bilimsel ve
teknik faaliyetler

33.4%

35.9%
Konaklama ve yiyecek
hizmeti faaliyetleri

Eğiti

38.2%
İ alat

39.5%

46.2%

Finans ve sigorta
faaliyetleri
Made ilik ve taş
o akçılığı
İ sa sağliği ve sosyal
hizmet faaliyetleri

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

100.0%

Şekil 25: Sektörlere Göre Te i i de Güçlük Çeke İşyeri Ora ı

Kay ak: İPA

Hatay ili de ele a te i i de güçlük çeke işyerleri i sektörel olarak i elediği izde; Elektrik,
Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı, “u te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e
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Faaliyetleri, Bilgi ve iletişi , Gayrimenkul Faaliyetleri sektörleri de ulu a işyerleri i ele a te i i de
güçlük çekmedikleri dikkat çeken bir husus olarak karşı ıza çık aktadır. Bu u ya ı sıra Finans ve Sigorta
Faaliyetleri sektörü deki işyerleri i ta a ı da eleman temininde güçlük çekildiği görülmektedir. Söz
ko usu sektördeki
ele a ı

ev ut işyerleri i az ol ası ile irlikte u ala da çalışa ile ek yeterli e eriye sahip

ulu a a ası faktörleri, sektörü

te i i de güçlük çek e ora ı ı

yüksel esi e

ede

ol uştur.
İ şaat sektörü gi i Hatay ili de işyeri sayısı ı yoğu olduğu ir sektörü eleman temininde güçlük
çekile işyeri ora ı ı so sıralarda yer al ası dikkat çek ektedir. Bu sonuç, bu sektörün ilde eleman
te i i de diğer sektörlere azara daha az zorluk çektiği i göster ektedir.

Tablo 28: Sektörlere Göre Te i i de Güçlük Çekile Kişi Sayısı
Temininde Güçlük Çekilen
Elema Sayısı

Sektörler
İ alat
İ şaat
Ulaştır a ve Depola a
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Toptan ve Perakende Ticaret
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Eğiti
Made ilik ve Taş O akçılığı
Diğer Hiz et Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
İdari ve Destek Hiz et Faaliyetleri
Finans ve sigorta faaliyetleri
Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor
Genel Toplam

285
246
156
131
112
46
40
25
24
16
16
3
3
1.103

Kay ak: İPA

Hatay ilinde bin 103 kişi i te i i de güçlük çekildiği tespit edil iştir. Te i i de güçlük çekilen
kişi sayıları, sektör

azı da i ele diği de İ alat sektörü ve İ şaat sektörleri de yoğu laştığı

görül ektedir. Bu iki sektörü te i i de güçlük çektiği ele a sayısı, Hatay ilinde toplam temininde
güçlük çekile sayı ı yüzde

i i oluştur aktadır. “öz ko usu sektörlerde çalışa sayısı ı fazla ol ası

se e i ile te i i de güçlük çekile kişi sayısı da fazladır. Öyle ki Hatay ili de topla

çalışa ları yüzde

si bu sektörlerde çalış aktadırlar. Araştır a so uçları a göre özellikle İ alat sektörü, Türkiye ge eli
verilerde de sayısal olarak

ev ut istihda ı e fazla ola ve eleman temininde de en çok güçlük çekilen

sektör olarak karşı ıza çık aktadır.
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Şekil 26: Te i i de Güçlük Çekile Kişileri Meslek Grupları a Göre Dağılı ı
34.1%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

22.1%
11.3%

10.1%
2.1%
NİTELİK
GE‘EKTİ‘MEYEN
MESLEKLER

BÜ‘O Hİ)METLE‘İNDE
ÇALIŞAN ELEMANLA‘

Hİ)MET VE “ATIŞ
ELEMANLARI

PROFESYONEL MESLEK
MENSUPLARI

TEKNİ“YENLE‘,
TEKNİKE‘LE‘ VE
YA‘DIMCI…

TE“İ“ VE MAKİNE
OPE‘ATÖ‘LE‘İ VE
MONTAJCILAR

SANATKARLAR VE
İLGİLİ İŞLE‘DE
ÇALIŞANLA‘

4.5%

0.7%
YÖNETİCİLE‘

15.1%

Kay ak: İPA

Hatay ili de

eslek grupları a göre te i i de güçlük çekile kişilere akıldığı da e çok 347 kişi

ile Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar meslek grubunda yer aldıkları görül ektedir. Ele a te i i de
güçlük çekile kişileri yüzde
Türkiye ge eli de de

, i u

eslek gru u da yer al aktadır.

+ istihda lı işyerleri de ele a te i i de güçlük çekil e ora ı e yüksek

iki i sırada Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar

eslek gru u u

ol ası,

u

eslek gru u u

ihtiyaçları ı sade e Hatay ili ile sı ırlı ol adığı ı göster ektedir. Be zer şekilde araştır a so uçları
göster ektedir ki Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri Çalışa ları ve Yö eti iler

eslek grupları hem

ülke geneli hem de Hatay ilinde eleman temininde en az güçlük çeken iki meslek grubudur.

Tablo 29: Mesleklere Göre TGÇM Dağılı ı
Meslekler
Tır-Çeki i Şoförü
Engelli ve Yaşlı Bakı Koordi atörü
Betonarme Demircisi
Garso “ervis Ele a ı
Kalıpçı-Pres
Cephe Sistemleri ve Pvc Doğra a Tek isye i/ Pv Doğra a İ alat ve Montaj Teknisyeni
Gaz Altı Kay akçısı
“atış Da ış a ı
Fayans, Seramik ve Karo Döşe e isi
Ön Muhasebeci
Kay ak: İPA
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9,4%
5,8%
3,3%
3,2%
3,2%
2,6%
2,6%
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Hatay ilinde temininde güçlük çekilen mesleklere akıldığı da ilk sırada
Şoförü

esleği yer al aktadır. Bu

Betonarme Demircisi ve Garso

esleği sırasıyla 64 kişi ile Engelli ve Yaşlı Bakı

kişi ile Tır-Çekici

Koordi atörü, 36 kişi ile

“ervis Ele a ı meslekleri takip etmektedir.

Geçtiği iz yıl gerçekleştirile

araştır a so uçları a göre te i i de güçlük çekile

ilk o

eslekle u yılki araştır a so uçları ı kıyasladığı ızda; Tır-Çeki i Şoförü, “atış Da ış a ı, Ön Muhasebeci
olmak üzere toplam üç

esleği yi e değiş eyerek ilk o da yer aldıkları görül ektedir. Hatay ilinde söz

ko usu

iki yıldır te i i de güçlük çekile

eslekler, so

eslekler arası da yer almaya devam

etmektedir.
Ö Muhase e i ve Kay akçı
ili istihda

eslekleri i ay ı za a da açık işi e çok ola

eslekler arası da yer al ası,

politikaları a yö ver esi adı a dikkate değer ir ilgi şekli dedir.

Şekil 27: TGÇM Nede leri i Dağılı ı
82.5%
61.0%
31.8%
8.0%

1.2%
Vardiyalı çalış a ol ası

Çalış a orta ve
koşulları ı
eğe il e esi

Önerilen ücretin az
ulu ası

Bu eslekte işe
aşvuru yapıl a ası

Yeterli iş te rü esi e
sahip eleman
ulu a a ası

10.8%

Gerekli Mesleki
e eriye/ iteliğe sahip
ele a ulu a a ası

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Kay ak: İPA

Hatay ili de te i i de güçlük çekil e
Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a

ede leri e

akıldığı da ilk sırada Gerekli Mesleki

Bulu a a ası yer al aktadır. Bu

ede le de Türkiye geneli 20 +

istihda lı işyerleri i TGÇM Nede leri Dağılı ı ile de e zerlik göster ektedir.
Mesleklere Göre TGÇM dağılı ı i ele irke , açık işi e çok ola
çekile

esleklerde

e zerlik göstere leri

esleklerle te ininde güçlük

olduğu ifade edil iştir. TGÇM Nede leri i

Dağılı ı a

akıldığı da ise ilk sırada Gerekli Mesleki Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a Bulu a a ası gelmektedir.
Öyle ki u ede i ortada kaldır aya yaraya ak doğru aktif işgü ü politikaları üretilip,
içi gereke

ev ut açık işler

esleki e eriye/ iteliğe sahip ireyler sağla dığı da sade e il ge eli değil ülke çapı da da

talep ve arz de gele

iş ola aktır.
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Şekil 28: İşyeri Duru u a Göre TGÇM Nede leri

Vardiyalı çalış a ol ası

Çalış a orta

ve koşulları ı

eğe il e esi

Ö erile ü reti az ulu

Bu

0.0%
9.6%
3.5%
15.5%
6.7%
10.8%
15.5%
17.6%
10.3%

ası

31.0%

eslekte işe aşvuru yapıl a ası

Yeterli iş te rü esi e sahip ele a

45.4%
46.2%
85.3%

ulu a a ası

47.3%
58.8%
92.0%

Gerekli Mesleki e eriye/ iteliğe sahip ele a
ulu a a ası

62.7%
78.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%
İhra at Yap a

Part-Ti e Çalış a

Vardiyalı Çalış a

Kay ak: İPA

Hatay ili de işyerleri i

kıs i za a lı veya vardiyalı çalışa ı ol ası, işyeri i

ihra at yapıp

yap a ası gi i işyeri duru u a göre ele a te i i de güçlük çek e ede leri e akıla ak olursa; her
üç duru a sahip işyerleri de de ora ları değiş ekle era er TGÇM ede leri de ilk sırada Gerekli
Mesleki Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a Bulu a a ası yer almaktadır. İhra at yapa işyerleri de u
nedene ilişki ora ı ı yüzde

olarak hesaplanması ile iraz daha elirgi dir. Ayrı a Hatay ili hatta ülke

ge eli işyerleri i ele a te i i de güçlük çek eleri i de ay ı ede e daya
genel bir problem halini al aktadır.

51

ası se e iyle, u husus

2016 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI

Tablo 30: Meslek Grubuna Göre TGÇM Nedenleri
Meslek Grupları
Büro Hizmetlerinde
Çalışa Ele a lar
Hizmet ve “atış
Ele a ları
Nitelik
Gerektirmeyen
Meslekler
Nitelikli Tarı ,
Or a ılık ve “u
Ürü leri Çalışa ları
Profesyonel Meslek
Me supları
“a atkârlar ve İlgili
İşlerde Çalışa lar
Teknisyenler,
Teknikerler ve
Yardı ı Profesyo el
Meslek Me supları
Tesis ve Makine
Operatörleri ve
Mo taj ılar
Kay ak: İPA
y

Hatay ili de

Yeterli iş
Çalış a orta
Önerilen Vardiyalı
tecrübesine
ve koşulları ı
ücretin az çalış a
sahip eleman
eğe il e esi ulu ası ol ası
ulu a a ası

Bu meslekte
işe aşvuru
yapıl a ası

Gerekli Mesleki
e eriye/ iteliğe
sahip eleman
ulu a a ası

12,7%

95,8%

77,2%

25,0%

16,7%

10,2%

17,1%

68,5%

78,1%

7,4%

5,5%

1,9%

31,8%

62,9%

62,9%

14,3%

9,1%

17,9%

56,7%

48,7%

44,4%

0,0%

5,3%

0,0%

28,1%

82,2%

59,6%

7,3%

10,0%

0,0%

53,8%

94,2%

30,2%

5,6%

6,2%

0,0%

21,4%

97,4%

80,3%

10,3%

19,8%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

28,6%

0,0%

28,6%

eslek grupları a göre te i i de güçlük çek e ede leri e akıla ak olursa Gerekli

Mesleki Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a Bulu a a ası nedeni ilk sırada yer al aktadır. Öyle ki, dokuz
eslek gru u da altı ta esi içi e yüksek ora da söz ko usu ede işaretle

iştir. Bu u ya ı sıra

Tesis ve Maki e Operatörleri ve Mo taj ılar meslek grubu daki işyerleri i ta a ı eleman temininde
güçlük çekme nedenlerini Gerekli Mesleki Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a Bulu a a ası ve Yeterli İş
Te rü esi e “ahip Ele a Bulu a a ası

ede leri e ağla ışlardır.
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Tablo 31: Mesleklere Göre TGÇM Nedenleri
Bu meslekte
işe aşvuru
yapıl a ası

Meslekler
Tır-Çeki i Şoförü
Engelli ve Yaşlı
Bakı
Koordinatörü
Betonarme
Demircisi
Garson (Servis
Ele a ı
Kalıpçı-Pres
Cephe Sistemleri ve
Pvc Doğra a
Teknisyeni/ Pvc
Doğra a İ alat ve
Montaj Teknisyeni
Gaz Altı Kay akçısı
“atış Da ış a ı
Fayans, Seramik ve
Karo Döşe e isi
Ön Muhasebeci

Gerekli Mesleki
Yeterli iş
Çalış a orta
Önerilen Vardiyalı
e eriye/ iteliğe tecrübesine
ve koşulları ı ücretin az çalış a
sahip eleman
sahip eleman
eğe il e esi ulu ası ol ası
ulu a a ası
ulu a a ası

0,0%

100,0%

81,8%

13,1%

25,2%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

57,9%

97,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

63,0%
0,0%

63,0%
100,0%

63,0%
87,2%

18,5%
0,0%

18,5%
0,0%

0,0%
4,0%

0,0%

100,0%

9,1%

0,0%

0,0%

0,0%

4,3%

95,7%

87,2%

4,3%

4,8%

0,0%

Kay ak: İPA

Hatay ili de ele a te i i de güçlük çekile
Şoförü, Engelli ve Yaşlı Bakı

eslekleri

ede leri e akıldığı da, Tır-Çekici

Koordi atörü, Betonarme Demircisi, Kalıpçı-Pres, Cephe Sistemleri ve Pvc

Doğra a Tek isye i/ Pv Doğra a İ alat ve Montaj Teknisyeni, “atış Da ış a ı, Fayans, Seramik ve Karo
Döşe e isi meslekleri olmak üzere toplam on meslekten yedi tanesinin temininde güçlük çekilme
nedenlerinin en yüksek oranda Gerekli Mesleki Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a Bulu a a ası olduğu
görülmektedir. Cephe Sistemleri ve Pv Doğra a Tek isye i/ Pv Doğra a İ alat ve Montaj Teknisyeni
esleği i ise te i i de güçlük çekil esi i sadece bu nedene ağlı olduğu da dikkat çekmektedir. Diğer
yandan Engelli ve Yaşlı Bakı

Koordi atörü

Bu Meslekte İşe Başvuru Yapıl a ası

esleği de te i i de güçlük çekil e ede leri de sade e
ve

Gerekli Mesleki Be eriye/Niteliğe “ahip Ele a

Bulu a a ası dır. Ayrı a Betonarme Demircisi ve Kalıpçı-Pres mesleklerinde temininde güçlük çekilme
nedenlerinde de sadece Gerekli Mesleki e eriye/ iteliğe sahip ele a

ulu a a ası ve Yeterli İş

Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması dikkat çekmektedir.
Bir diğer dikkat çeke duru
Ol ası

ede i sade e “atış Da ış a ı

ise, te i i de güçlük çekilme nedeni olarak Vardiyalı Çalış a
esleği de görül ektedir.
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GELECEK DÖNEM İSTİHDAM EĞİLİMLERİ
Eko o ilerde gele ek dö e
dalgala

eğili i i

elirle ek, işgü ü piyasası da oluşa ak

aları ö ede gör ek ve u a yö elik politikalar geliştir ek içi ö e li ir araçtır. İşgü ü

Piyasası Araştır aları da u
azı da sorarak gele ek dö e

i valde işvere lere ir so raki yıl ö gördükleri istihda
istihda

Bu bölümde Hatay ili de
ede

istihda

za a

aralığı

oyu a çalışa

eğili leri elirle

tah i leri i

eslek

ektedir.

Yılı Nisa -Mayıs dö e i ile ir so raki yıl ay ı dö e e teka ül
sayıları da

e gi i farklılıklar

ekle diği, farklılaş aları

ha gi

esleklerde ve sektörlerde ola ağı a dair tah i ler üzeri de durula aktır. Mevsi sel etkileri dışarıda
ırak ak adı a işvere lere ta

ir yıllık dö e

içi deki tah i leri sorul uştur.

Çalış a kapsa ı da işvere lere yö eltile
eslekte et istihda

artışı/azalışı ekliyor

Nisa

tarihi iti ariyle işyeri izde herha gi ir

usu uz? sorusu a Türkiye ge eli de işyerleri i yüzde

, i istihda ı arta ağı yö ü de evap verirken Hatay ilinde işvere leri yüzde
arta ağı ı ö gör üştür. Kısa a işvere leri

yakı

,

sı istihda ı

dö e de istihdam artışı a olu lu

aktıkları

görülmektedir. Öte ya da istihda ı azala ağı ı düşü e işvere ora ı ülke geneli yüzde 3,6 iken Hatay
da yüzde 8,1 olarak ülke genelinin üzerinde istihda

azalışı ö görül üştür.

Tablo 32: Sektörlere Göre İşvere leri İstihda

Bekle tileri
Artacak Azalacak Değiş eye ek Fikrim Yok

Sektörler

100,0%
Finans ve sigorta faaliyetleri
33,3%
Gayrimenkul faaliyetleri
33,3%
Kültür, sa at eğle e, di le e ve spor
32,5%
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
27,8%
Diğer Hiz et Faaliyetleri
26,1%
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
25,5%
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
25,2%
İ alat
23,1%
Made ilik ve Taş O akçılığı
20,0%
Eğiti
18,5%
İ şaat
18,1%
Toptan ve Perakende Ticaret
18,0%
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
14,1%
Ulaştır a ve Depolama
Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı 0,0%
“u te i i; ka alizasyo , atık yö eti i ve iyileştir e faal. 0,0%
0,0%
Bilgi ve iletişi
20,6%
Genel Toplam
Kay ak: İPA
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0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
4,3%
4,7%
3,7%
7,7%
4,4%
6,6%
7,3%
2,6%
23,1%
16,7%
0,0%
0,0%
8,1%

0,0%
33,3%
16,7%
52,8%
55,6%
65,2%
30,3%
48,1%
46,2%
57,7%
56,9%
54,9%
48,7%
44,2%
50,0%
100,0%
100,0%
50,8%

0,0%
33,3%
50,0%
12,2%
16,7%
4,3%
39,5%
23,0%
23,1%
17,8%
18,0%
19,7%
30,8%
18,6%
33,3%
0,0%
0,0%
20,6%
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“ektörlere göre istihda

eğili i i ele diği de e

yüksek oranda artış

ekleye

işvere leri

sırasıyla Finans ve Sigorta Faaliyetleri, Gayrimenkul Faaliyetleri, Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve Spor,
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörleri de olduğu görül ektedir. Özellikle Finans ve Sigorta
Faaliyetleri sektörü deki

ev ut işyerleri i ta a ı ı istihda ı arta ağı yö ü de tah i de ulu

ası

dikkat çekici olsa da iş yeri sayısı ı ve çalışa sayısı ı az ol ası ı göz ardı et e eliyiz. Dolayısıyla
istihdama önemli ölçüde

ir katkı sağla aya aktır a a

olduğu u göster ektedir. İstihda
Faaliyetleri sektörü deki

u sektörlerde işgü ü piyasası ı

hareketli

ekle tileri oktası da dördü ü sırada ola İdari ve Destek Hizmet

ev ut işyerleri ve çalışa

sayıları ı fazla ol ası

ede iyle

u sektörü

istihda a e çok katkıyı sağlaya ağı ı söyleye iliriz.
“ektörleri istihda

eğili i de dikkat çeke

Yöneti i ve İyileştir e Faaliyetleri, Bilgi ve iletişi

diğer ir husus ise “u te i i; Ka alizasyo , Atık

sektörlerinde bulunan tü

işyerleri gele ek dö e

içi

herhangi bir değişiklik ol aya ağı ı elirt işlerdir.
Tablo 33: Sektörlere Göre Net İstihda

Değişi i

Sektörler
İ alat
İdari ve Destek Hiz et Faaliyetleri
İ şaat
İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri
Toptan ve Perakende Ticaret
Ulaştır a ve Depola a
Made ilik ve Taş O akçılığı
Eğiti
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Finans ve sigorta faaliyetleri
Gayrimenkul faaliyetleri
“u te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri
Bilgi ve iletişi
Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı
Genel Toplam

Net İstihda Değişi i NİDO
435
2,2%
243
3,3%
205
2,6%
168
4,9%
122
1,9%
100
1,5%
56
11,4%
55
3,1%
41
2,2%
30
5,9%
6
27,3%
3
1,9%
0
0,0%
0
0,0%
-2
-0,3%
1.515
2,6%

Kay ak: İPA

Türkiye ge eli de

+ istihda lı işyerleri de

dö e i e göre istihda ı yüzde , arta ağı ekle

Nisa -Mayıs dö e leri de

Nisa -Mayıs

ekte olup Hatay da ise bu oran, yüzde 2,6 olup ülke

geneli ile benzerlik göstermektedir.
“u te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri, Bilgi ve iletişi , Elektrik, Gaz,
Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı sektörleri dışı daki tü

sektörlerde artış tah i edil ektedir.

“ayısal olarak artışı daha fazla İ alat sektörü deki artışta kay akla a ağı ö görül ektedir. Öyle ki
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Hatay da beklenen bin 515 kişilik istihda

artışı ı yüzde

, si u sektörde gerçekleşe eği tah i

edilmektedir.
Net istihda

değişi

ora ları a göre ise çalışa

değiştir ektedir. Öyle ki e yüksek et istihda

değişi

sayıları daki farklılık,

u sırala ayı

ora ı, Finans ve sigorta faaliyetleri sektörüne ait

ike İ alat sektörü sırala ada daha alt sıralarda yer al aktadır. “u te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve
İyileştir e Faaliyetleri ve Bilgi ve iletişi

sektörleri de et istihda

değişi i gözle

ezke Elektrik, Gaz,

Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı sektörü de u ora da azal a ola ağı ö görül ektedir.
Tablo 34: Meslek Grupları a Göre Net İstihda

Değişi i

Meslek Grupları
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar
Tesis ve Makine Operatörleri ve Mo taj ılar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı ı Profesyo el Meslek Me supları
Profesyonel Meslek Me supları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Hizmet ve “atış Ele a ları
Büro Hiz etleri de Çalışa Ele a lar
Yöneticiler
Nitelikli Tarı , Or a ılık ve “u Ürü leri Çalışa ları
Genel Toplam

Net İstihda Değişi i
501
422
197
138
136
80
37
4
0
1.515

NİDO
4,3%
3,5%
3,4%
2,6%
1,2%
1,0%
0,9%
0,5%
0,0%
2,6%

Kay ak: İPA

Meslek grupları a göre
işyerleri de et istihda

et istihda

değişi i e yüksek

değişi i i ele diği de; Türkiye ge eli

+ istihda lı

eslek gru u, “a atkârlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar olarak

tespit edil iştir. Hatay ilinde de e zer tespitle ilk sırada ay ı

eslek gru u yer alırke sayısal olarak e

çok artış, sırasıyla “a atkârlar ve İlgili İşlerde Çalışa lar, Tesis ve Maki e Operatörleri ve Mo taj ılar ve
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardı
Bu üç

eslek gru u u

et istihda

ı Profesyo el Meslek Me supları

eslek grupları da ekle

artış ekle tisi i topla ı, Hatay ilinde ekle e tü

ektedir.

artışı yüzde

74 ünü oluştur aktadır.
E az artış ekle tisi ise Yö eti iler

eslek grupları olup tü

artışı yal ızca yüzde 0,

ünü

oluştur aktadır.
Net istihda

değişi

ora ları a göre ise çalışa sayıları daki farklılık u sırala ada ir değişikliğe

se ep ol a ıştır.
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Tablo 35: E Fazla İstihda Artışı/Azalışı Bekle e Meslekler
Net İstihda Artışı Bekle e Meslekler
Net İstihda Azalışı Bekle e Meslekler
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Engelli ve Yaşlı Bakı Koordi atörü
İ şaat İşçisi
Alçı İ alat İşçisi
Diğer İplik İşçileri ve “arı ıları
“atış Da ış a ı
Tır-Çeki i Şoförü
Bede İşçisi İ şaat
Paketle e İşçisi
Kalıpçı-Pres
Hasta ve Yaşlı Bakı Ele a ı
Ayakka ı Ta a Bas a Maki esi Operatörü
Beton ve Beto ar e Kalıpçısı
Şoför Yol u Taşı a
Betonarme Demircisi
İ şaat Boya ısı/Boya ı
Çocuk Bakı ısı/Ço uk Bakı Ele a ı
Ka yo Şoförü
Tı i “ekreter
Kay ak: İPA

Hatay ili de gele ek dö e , e fazla istihda
Görevlisi, Engelli ve Yaşlı Bakı

artışı ol ası ekle e

eslekler sırasıyla, Temizlik

Koordi atörü, Alçı İ alat İşçisi, “atış Da ış a ı, Bede İşçisi İ şaat ,

Kalıpçı-Pres, Ayakka ı Ta a Bas a Maki esi Operatörü, Şoför Yol u Taşı a , İ şaat Boya ısı/Boya ı,
Ka yo Şoförü mesleklerinde artış beklenmektedir.
Geçtiği iz yıl istihda
Bede İşçisi İ şaat
Hatay ili içi

u

artışı ekle e

eslekleri istihda

artışı ekle e ilk o

eslekleri so iki yıldır ö e i i koru aya deva

Bu u ya ı sıra Hatay ili de istihda
Taşı a

eslekleri, Türkiye ge eli

içerisi de yer al aktadır. Bu
istihda

esleklerle u yılı karşılaştırdığı ızda Temizlik Görevlisi ve
eslekte yi e yer al aktadır. Burada
ettiği a laşıl aktadır.

artışı ekle e “atış Da ış a ı

+ istihda lı işyerleri de de istihda

esleği ile Şoför Yol u

artışı ekle e ilk o

i valde hem Hatay ili için hem de ülke geneli için bu mesleklerde daha fazla

sağla a ağı ö görül ektedir.

Şekil 29: İşyeri Özellikleri Bakı ı da NİDO
3.2%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

eslek

2.9%

2.7%
2.3%
1.9%
1.4%

Vardiyalı Çalış a

Part-Ti e Çalış a
Evet

Kay ak: İPA
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İşyeri özellikleri akı ı da

et istihda

değişi

ora ları a akıldığı da vardiyalı çalış a, kıs i

za a lı çalış a veya ihra at yap a ol ak üzere üç özelliğe sahip işvere lerde kıs i za a lı çalış a ve
ihracat yapma e zer eğili ler sergilediği i gör ekteyiz. Hatay ili için yüzde 2,6 ola

et istihda

değişi

ora ı, u üç özelliğe sahip işyerleri de kıs i za a lı çalış a ve ihra at yap a özelliklerine sahip olanlar
daha düşük olarak hesapla ırke vardiyalı çalış a özelliği e sahip işyerleri de u ora ı daha büyük
ol ası dikkat çek ektedir. Bu da vardiyalı çalış a yapa işvere leri ö ü üzdeki dönem, bu özelliğe de
sahip olmaya işvere lere azara daha yüksek istihda

artışı eklediği i göster ektedir.

Bu sonuç, Türkiye geneli 20 + istihdamlı işyerleri içi de geçerli olup ülke ge eli yüzde ,

ora ı da , u üç özellikte vardiyalı çalış aya sahip ola işyerlerinin net istihdam

ora ı 2,9 ile daha yüksek olarak hesapla

ola işyerleri deki istihda

artış ekle tisi ülke ge eli de daha fazladır.
Değişi

Bekle tileri e Göre Beş Yıl So raki Bekle tileri

64.4%

70.2%

Şekil 30: İşvere leri Bir Yıl So raki İstihda

80.0%

ıştır. Ya i Hatay ili de vardiyalı çalış a özelliği e sahip

47.8%

70.0%
60.0%

22.2%
5.6%

10.0%

6.1%

1.6%

6.8%

20.0%

7.8%

30.0%

8.0%

21.4%

23.9%

40.0%

35.7%

36.4%

50.0%

33.8%

değişi

değişi

8.2%

istihda

et

0.0%
Artış

Azalış
Artacak

Azalacak

Değiş eye ek

Fikrim Yok
Değiş eye ek

Fikrim yok

Kay ak: İPA

Hatay ili de işvere leri
istihda

değişi

ekle tileri

ir yıl so raki istihda
i ele diği de

görül ektedir. Bir yıl so rası içi istihda

işvere

değişi

ekle tileri e göre

ekle tileri i

artışı ekleye işvere ler topla

oluştur aktadır. Bir yıl so ra artış ekleye işvere leri ise yüzde

,

ir irleriyle

eş yıl so raki
örtüştükleri

işvere leri yüzde
si i

, sı ı

eş yıl so rası içi artış

eklediği görül ekte ike yüzde , sı ise azalış eklediği görül ektedir. Burada işvere leri yüzde , sı
önümüzdeki dönemde istihda

artışı eklerke uzu vadede azalış ekle ekte oldukları a laşıl aktadır.
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Bir yıl so rası içi

istihda

azalışı

oluştur aktadır. Ö ü üzdeki dönemde istihda

ekleye

işvere ler topla

azalışı bekleyen işvere leri yüzde

içi de azalış ekle ektedir. Bu u ya ı sıra kısa vadede istihda
eş yıl so rası içi istihda
İşvere leri yüzde

işvere leri

yüzde

,

ini

, i eş yıl so rası

azalışı ekleye işvere leri yüzde

i

artışı ekle ektedir.
, lık kıs ı ise ir yıl so rası içi istihda

artışı/azalışı hakkı da herha gi ir

ö görüleri i ol adığı ı eya et işlerdir. Ö ü üzdeki dönem için öngörüsü ol aya ları da yüzde
, ü uzu vadede de herha gi ir tah i de ulu a a ışlardır.
Önümüzde ki dönemde istihda ı değiş eye eği i ifade ede işvere ler, topla
yüzde 50,8 ini oluştur aktadırlar. Bu larda yüzde 2, 2 lik kıs ı ise he
so rası da yi e istihda ı
Bu

işvere leri

kısa vadede he

de eş yıl

ev ut duru u u koruya ağı ı ifade et işlerdir.

i valde araştır a so uçları a göre işvere leri

ir yıl so raki istihda

değişi

eş yıl so raki ekle tileri ir irleriyle genel olarak tutarlı olup ö ü üzdeki dö e

ekle tileri ile

içi işvere ha gi

ekle ti içi deyse eş yıl so ra da ay ı eğili de olduğu a laşıl aktadır. Fakat kısa vadede istihdam
beklentilerinin değiş eye eği i ifade ede işyerleri uzu vadede istihda ları da artış ola ağı ı ifade
et işlerdir. Bu duru

işvere leri kısa vadede durağa ola istihda

olduğu u göster ektedir.
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SONUÇ
Hatay İli İşgü ü Piyasası Araştır ası ‘aporu u te el a a ı; arz göstergeleri ve veri setleri ile
talep göstergeleri ve veri setleri arası daki ilişki ve ağla tıları tespit edip a alize ta i tutarak il düzeyi de
aktif istihda

politikaları ı oluşturul ası a katkı sağla aktır. Aktif istihda

azaltılıp istihda ı arttırıl ası, işgü ü piyasası da arz ve talep arası da

politikaları yoluyla işsizliği

ev ut de gesizlikleri ortada

kaldırıl ası ile yakı da ilişkilidir. İşgü ü Piyasası Araştır ası ‘aporu ile özellikle işgü ü tale i e ilişki
elde edile

ulgular ve işgü ü arzı ı yapısı a ilişki veriler ışığı da işgü ü piyasası daki de gesizlikleri

gideril esi e yö elik ö eri ve değerle dir elere ulaşılırke , il düzeyi de aktif işgü ü politikaları içi e
te el veriler de sağla

ış ol aktadır. A ak İşgü ü Piyasası Araştır ası ‘aporu çerçevesi de gerek arz

ileşe leri e ilişki gerekse talep ileşe leri e ilişki te i edile , kulla ıla ve derle e verilerle ilgili
azı kısıtlar ulu

aktadır.

ve

yılları da ili işgü ü piyasası a alizi yapılırke arz yapısı ve arzı

etkileye değişke ler ko usu da eldeki

ev ut verileri kulla ı ı yolu a gidil iştir.

Araştır a 8 Nisan – 6 Mayıs 2016 tarihleri arası da Hatay ge eli de

i

işyeri de

işvere ler/işvere te sil ileri ile yapıla yüz yüze görüş elerle gerçekleş iştir ve u işyerleri de
işyeri e İşyeri Bilgi For u uygula

ıştır. Araştır a so u u iki a a aşlık altı da topla

i

ıştır. Biri isi

işgü ü piyasası ı ge el görü ü ü iki isi ise işgü ü piyasası talep araştır a so uçları. Özellikle İşgü ü
Piyasası Araştır ası eti esi de ili izi işgü ü duru uyla ilgili ö e li verilere ulaşıl ıştır.
Yapıla araştır ada i
açık iş tale i alı
İ alat sektörü ü

işyeri i

i de açık iş olduğu tespit edil iştir. Topla da

ıştır. Tespit edile açık işleri sektörel dağılı ları a akıldığı da
ilk sırada yer aldığı görül ektedir. İki i sırada

adet

adet açık işle

adet açık işle Topta

ve

Perake de Ti aret sektörü izlerke üçü ü sırada ise 53 adet açık işle Ulaştır a ve Depolama sektörü
yer al aktadır. Ayrı a tespit edile açık işlere yüzde , ora ı da kadı , yüzde
işvere ler e talep edil işke , yüzde

, ora ı da erkek çalışa

, ora ı da i siyet ö ülü ol aya açık iş araştır a eti esi de

ortaya çık ıştır. Kadı larda açık iş sırala ası da ilk üç

eslek “atış Da ış a ı, “ekreter, Ön Muhasebeci

ike , erkeklerde Tır-Çeki i Şoförü, Alçı “ıva Uygulayı ısı, Kalıp Bağla a ve Ayar İşçisi yer al aktadır. Açık
işlerde fark et ez seçe eği de ise ilk üç
Te i i de güçlük çekile

eslek “atış Da ış a ı, Tır-Çeki i Şoförü, Ö Muhase e i dir.

eslekler i ele diği de ge el iti arı ile itelikli

eslekleri te i i de

güçlük çekildiği ortaya çık aktadır. Bu lar sırasıyla Tır-Çeki i Şoförü, Engelli ve Yaşlı Bakı
Beto ar e De ir isi, Garso

Koordi atörü,

“ervis Ele a ı , Kalıpçı-Pres, Cephe “iste leri ve Pv Doğra a Tek isye i/

Pv Doğra a İ alat ve Mo taj Tek isye i, Gaz Altı Kay akçısı, “atış Da ış a ı, Faya s, “era ik ve Karo
Döşe e isi, Ön Muhasebeci meslekleridir.
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Kurumumuz hizmetlerinde faydala a iş yerleri i %

, ora ıyla istedikleri işgü ü ü yi e e

fazla kuru u uz ara ılığı ile te i ettikleri tespit edil iştir. Bu ora Türkiye ge eliyle kıyasla dığı da
yüzde , daha fazladır. İşlet eleri ayakta kala il esi, üyü esi ve geliş esi içi
ihtiyaç duydukları, u çalış a so uçları ile destekle

itelikli ele a a

iştir. İşlet eler itelikli ele a ihtiya ı ı karşıla ak

içi ke di i kâ ları ile irlikte işgü ü piyasası da ilk sırada gele İŞKU‘ da özellikle yararla

alıdır.

Tek oloji ala ı da yaşa a hızlı geliş eler, uluslararası ser aye hareketleri ve eko o ik a la da
yaşa a küreselleş e, tüketi

eğili leri i, üreti

modelleri i, eğiti

ola akları ı etkile ekte ve değiştir ektedir. Mev ut orta

ve istihda

ve çalış a koşulları ı, orga izasyo yapıları ı, üreti

gerçekleştirile ek işgü ü piyasası a alizleri i de, ihtiyaç duyula tü
yapıla

değerle dir e ve ortaya ko ula

ö erileri

koşulları da

detayları kapsaya ak deri likte,

uygula aya dö üşü ü ü sağlaya ak e

doğru

za a da kulla ı ılara su ul ası zoru luluk hali i al ıştır.
Araştır a

eti esi de ortaya çıka

piyasası ı sayısal verilerle destekle

ö e li

ulgular yukarıda özetle

iştir. İli iz işgü ü

iş u ge el duru u da hareketle Hatay da istihda ı artır ak

üzere aşağıdaki ö eriler değerle diril elidir:
İşvere leri

itelik gerektire

esleklerde ele a tale i e karşılık, siste de kayıtlı iş

araya lara itelikleri i geliştir ek üzere eğiti ler verile ilir, u kayıtlı işgü ü ü işvere e
su

ak üzere işyeri ziyaretleri fazlalaştırıla ilir.

İşgü ü piyasası da kadı lar ve ge çleri istihda a katılı
hedef kitlesi ge çler ve kadı lar ola eğiti
Dezava tajlı grupları

progra ları düze le

Özellikle İ alat, Topta
istihda

elidir.

istihda a katılı ı ı artır ak a a ıyla aktif işgü ü piyasası

politikaları kapsa ı da gerektiği takdirde
teşvik politikaları uygula

ora ları ı yükselt ek a a ıyla

esleki eğiti

kursları a katılı ı artıra ak

alıdır.
ve Perake de Ticaret, İ şaat ve diğer sektörlerde beklenen

artışı a yö elik u sektörde faaliyet göstere işyerleri ile yakı ilişki kurularak

oluş ası ekle e ele a ihtiya ı ı gider ek üzere iş irliği gi i çalış alar yapıl alıdır.
Ge el olarak işsizlikle

politikaları ı

hedefi ise tek olojik

geliş eleri sürekli takip ede , u doğrultuda ilgiye dayalı yaşa ı destekleye ,

esleki tek ik eğiti e

ö e

ü adelede

e i se e

istihda

vere , işgü ü piyasası da dezava tajlı grupları destekleye ek ö le ler al ayı a açlaya ve de

büyümeyi istihdam odaklı kıl aktır.
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KAYNAKÇA
İŞKU‘, İstatistik Yıllıkları
TÜİK, Ha ehalkı İşgü ü A ketleri
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EKLER
EK 1: 2016 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI İŞYERİ BİLGİ FORMU

2016 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI
2016 YILI İPA İŞYERİ BİLGİ FORMU
Sayın İşyeri Yetkilisi,
Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan işgücü piyasası araştırması ile
ilimizde istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı, sektörler bazında personel,
eğitim, nitelik vb. ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilgi derlenmesi amaçlanmaktadır.
Bilgi Verme ve Gizlilik
1- Kurum ve kuruluşlardan alınan bu bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak
amacıyla toplanmakta olup, gizliliği 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile teminat altına
alınmıştır. Kanun uyarınca sizden alınan bu bilgilerden şahsınıza özel olanlar; idari, adli ve askeri
hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kullanılamaz.
2- 9
sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun
inci maddesi gereğince Kurum
tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde,
belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. Bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket
eden özel kesim işyerlerine .
TL (üç bin beş yüz otuz altı Türk Lirası) İdari Para Cezası
verilir.
3- İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. İkinci
fıkraya aykırı davrananlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun
’ncı maddesi hükümleri
uygulanır.
Kapsam
İşyeri Bilgi Formunun, işyeri sahibi veya ortakları, insan kaynakları, personel, işyeri veya
muhasebe müdürleri tarafından doldurulması önerilmektedir. Yukarıdaki açıklamalar
doğrultusunda bilgi formunu doldurarak verdiğiniz bilgiler ve çalışmaya yapmış olduğunuz
katkılardan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.

İŞYERİ BİLGİLERİ

Örnek No

:.……………………..……………….………...........................

İşyerinin Yasal Unvanı

:…………………………………………………………………..
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ADRES BİLGİLERİ
İL /İLÇE

:……………………………………………………………………………………..

MAHALLE

:……………………………………………………………………………………..

CADDE/SOKAK

:…………………………………………………………………………………

İÇ/DIŞ KAPI NO :…………………………………………………………………………………….
TELEFON/FAKS/E-POSTA :………………………………………………………………………..

FORMU CEVAPLAYAN İŞYERİ YETKİLİSİNİN
Adı-Soyadı : …………………………………….. .. Unvanı

:………………………………….

Tarih

: ……………………………………… Telefonu : ………………………………….

E-Posta

:………………………………………. İmza/Kaşe: …………………………………

Bu kısım Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde Bilgi Formunun uygulamasından sorumlu olan
"kamu görevlilerince" doldurulacaktır.

BU İŞYERİ BİLGİ FORMU ZİYARETÇİ VE KOORDİNATOR EL KİTABI OKUNDUKTAN
SONRA UYGULANMIŞ VE VERİ GİRİŞİ ZİYARETÇİ VE KOORDİNATÖR EL KİTABINA
UYGUN YAPILMIŞTIR.

ZİYARETÇİ

KONTROLÖR

Adı-Soyadı
Tarih
İmza
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1) İşyerinizin kuruluş tarihini yıl olarak belirtiniz.
………………………………………………………………..
2) İŞKUR'un hizmetlerinden faydalanıp faydalanmadığınızı belirtiniz.
(Cevabınız Hayırsa 4. Soruya geçebilirsiniz)
Evet

Hayır

(……… Yılından bu yana)
3) İŞKUR’un hangi hizmetlerinden faydalandığınızı belirtiniz.
( Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
Eleman Talebi

İşbaşı Eğitim Programları

Çalışanların Mesleki Eğitimi

Mesleki Eğitim Kursu

Kısa Çalışma Ödeneği

Danışmanlık ve Yönlendirme

4) İşyerinizde vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığını belirtiniz.
Evet

Hayır

5) İşyerinizde ihracat yapılıp yapılmadığını belirtiniz.
Evet

Hayır

6) İşyerinizde kısmi süreli (part-time) çalışanın olup olmadığını belirtiniz.
Evet

Hayır
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7) İşyerinizde çalışmakta olan mevcut personeli fiilen yaptıkları işlere göre sıralayınız?
Yapılan iş
(Örnek; mimar, ziraat mühendisi,
harita teknikeri, buldozer operatörü,
sekreter, taşıma işçisi vb.)

Kadın Çalışan
Sayısı

TOPLAM
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Erkek Çalışan
Sayısı

Toplam
Çalışan Sayısı
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8)Şu an işyerinize herhangi bir yolla eleman arıyor musunuz? 8.1)Eleman aramıyoruz.

Eleman Aranılan
Meslekler

Toplam
Açık İş
Sayısı

Talep Edilen
Asgari Eğitim
Düzeyi
1. Çıraklık
2. Lise altı
3. Genel lise
4. Meslek L.
5. Meslek
yüksekokulu
6. Lisans
7. Lisansüstü
8. Fark etmez

Açık işiniz için
cinsiyet tercihini
belirtiniz?
1. Kadın
2. Erkek
3. Fark etmez

Talep Edilen Beceriler *
1. Bilgisayar kullanımı
2. Fiziki ve bedensel yeterlilik
3. Hesap yapabilme (Analitik beceri)
4. İletişim ve ifade yeteneği
5. Proje tabanlı çalışma
6. Satış ve pazarlama becerisi
7. Sorun çözme ve inisiyatif alabilme
8. Takım çalışması
9. Yabancı Dil
10. Yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe

1

2

3

*Önem derecesine göre EN FAZLA 3 beceriyi 1'den başlayarak SIRALAYINIZ. (1- En önemli)
**Kullandığınız arama kanallarından EN AZ 1 tanesini işaretleyiniz.

67

9.Soruya geçiniz.

İlgili meslekteki açık
işinizi hangi yolla
arıyorsunuz **
1. Akraba-Eş Dost
2. Gazete-İlan, vb.
3. İnternet-Sosyal
Medya
4. İŞKUR aracılığıyla
5. Özel İstihdam
Büroları
1

2

3

Açık İşiniz İçin Ne
Kadar Süredir Eleman
Arıyorsunuz?
1. 0-30 Gün
2. 31-89 Gün
3. 90+ Gün
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9) 30 Nisan 2017 tarihi itibariyle Evet
işyerinizde herhangi bir meslekte Hayır
net istihdam artışı bekliyor
Fikrim Yok
musunuz?

9.1’e geçiniz.
10. soruya geçiniz.
10. soruya geçiniz.

9.1) 30 Nisan 2017 tarihi itibariyle işyerinizde çalışan sayısında net istihdam artışı olacağını
düşündüğünüz meslekleri belirtiniz?
Net istihdam ARTIŞI olacağını düşündüğünüz meslekler

Net sayısal artış

10)30 Nisan 2017 tarihi itibariyle Evet
10.1’e geçiniz.
işyerinizde herhangi bir meslekte Hayır
11. soruya geçiniz.
net istihdam azalışı bekliyor
Fikrim Yok
11. soruya geçiniz.
musunuz?
10.1) 30 Nisan 2017 tarihi itibariyle işyerinizde çalışan sayısında net istihdam azalışı
olacağını düşündüğünüz meslekleri belirtiniz?
Net istihdam AZALIŞI olacağını düşündüğünüz meslekler
Net sayısal azalış
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11) Son 1 yıl içerisinde işyerinizde eleman temininde güçlük çektiğiniz meslekleri ve bu
mesleklerde temininde güçlük çektiğiniz eleman sayısını belirtiniz?
11.1) Eleman temininde güçlük çektiğimiz meslek yok.

Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Meslekler

Temininde
Güçlük Çekilen
Eleman Sayısı

12.Soruya Geçiniz.
Temininde Güçlük Çekilme Nedeni*
1. Bu meslekte işe başvuru
yapılmaması
2. Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe
sahip eleman bulunamaması
3. Yeterli iş tecrübesine sahip
eleman bulunamaması
4. Çalışma ortam ve koşullarının
beğenilmemesi
5. Önerilen ücretin az bulunması
6. Vardiyalı çalışma olması
1

*Birden Fazla Seçenek İşaretlenebilir.
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2

3

4

5

6
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12) 5 yıl sonra işyerinizde çalışan sayısının ne yönde olmasını bekliyorsunuz?
Artacak
Azalacak
Değişmeyecek
Fikrim Yok
13) 5 yıl sonra içinde bulunduğunuz sektörün durumunun nasıl olacağını
bekliyorsunuz?
Daha iyi olacak
Daha kötü olacak
Değişmeyecek
Fikrim Yok
14) 5 yıl içerisinde sektörünüzü değiştirmeyi düşünüyor musunuz?
Evet, düşünürüm
Hayır, düşünmem
15) İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma süresinin 6 aydan 12 aya
çıkarılmasının istihdama etkisinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz.
Artacak
Azalacak
Değişmeyecek
16) Doğum sonrası Yarı Zamanlı Çalışmanın kadın istihdamını ne yönde
etkileyeceğini belirtiniz.
Kadın istihdamını Arttıracak
Kadın İstihdamını Azaltacak
Değişmeyecek

2016 Yılı İşgücü Piyasası Araştırmasına yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
İşveren/İşveren Temsilcisi görüşleri:

Ziyaretçinin görüşleri:
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LİSTESİ
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İl Adı
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKA‘AHİ“A‘
AĞ‘I
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
A‘TVİN
AYDIN
BALIKE“İ‘
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİ“
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİ)Lİ
DİYA‘BAKI‘
DÜZCE
EDİ‘NE
ELA)IĞ
E‘)İNCAN
ERZURUM
E“KİŞEHİ‘
GA)İANTEP
Gİ‘E“UN
GÜMÜŞHANE
HAKKA‘İ
HATAY
IĞDI‘
ISPARTA
İ“TANBUL
İ)Mİ‘
KAH‘AMANMA‘AŞ

2_9
296
25
69
13
44
33
976
526
5
20
154
174
18
20
11
26
14
14
44
34
468
84
20
60
157
67
51
47
48
25
53
100
231
33
13
5
145
13
44
3.655
791
77

10_19
80
19
23
6
10
8
446
193
66
3
36
58
9
21
62
9
15
12
13
10
164
26
5
26
52
48
19
17
31
12
24
24
71
18
58
62
42
3
15
1.289
241
46
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20+
2.123
349
630
192
326
257
6.765
3.271
22
120
960
1.070
221
498
36
222
244
193
274
225
4.579
375
115
444
1.527
1.267
442
288
544
149
473
489
1.799
311
65
68
1.109
104
307
7.670
5.760
845

Genel Toplam
2.499
393
722
211
380
298
8.187
3.990
93
143
1.150
1.302
248
539
109
257
273
219
331
269
5.211
485
140
530
1.736
1.382
512
352
623
186
550
613
2.101
362
136
135
1.296
120
366
12.614
6.792
968

KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAY“E‘İ
KIRIKKALE
KI‘KLA‘ELİ
KI‘ŞEHİ‘
KİLİ“
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİ“A
MA‘DİN
ME‘“İN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİ‘
NİĞDE
ORDU
O“MANİYE
‘İ)E
SAKARYA
SAMSUN
“İİ‘T
“İNOP
“İVA“
ŞANLIU‘FA
ŞI‘NAK
TEKİ‘DAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
Genel Toplam

28 2016
27
13
38
177
28
45
16
6
252
261
56
64
195
19
187
218
13
38
46
75
36
28
133
147
8
29
62
86
5
139
44
91
6
41
43
33
36
59
11.531

263
297
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10
106
20
53
8
16
10
62
100
69
16
26
42
25
66
69
11
13
13
28
14
19
36
35
12
5
26
75
25
46
20
50
77
20
23
10
13
17
4.684
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211
82
313
1.690
204
311
154
73
3.160
2.174
473
639
1.173
581
1.924
1.046
193
340
241
537
411
308
949
1.054
166
143
513
1.191
293
1.455
372
1.058
48
438
549
318
224
457
72.751

248
201
371
1.920
240
372
180
141
3.512
2.504
545
729
1.410
625
2.177
1.333
217
391
300
640
461
355
1.118
1.236
186
177
601
1.352
323
1.640
436
1.199
131
499
615
361
273
533
88.966

EK 3: TANIM VE KAVRAMLAR SÖ)LÜĞÜ
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Açık İş: Kuru a işvere lerde i tikal ede işçi iste idir.
Açık İş: İşvere tarafı da he e veya yakı gele ekte doldurul ak iste e ve işvere i işyeri
dışı da uygu ir adayı ulu ası içi aktif adı ları attığı ye i yaratıla , oş veya oşala ak iştir.
EU‘O“TAT . Bu ta ı a göre açık iş uhakkak işyeri dışı a açıl alıdır. İşgü ü Piyasası Araştır ası
kapsa ı da derle e açık işler u kapsa dadır.
Açık İş Ora ı: Açık işleri , açık işler ile ev ut çalışa ları sayısı ı topla ı a ölü esi ile elde
edile ir ora dır. Te el olarak, işyerleri tarafı da fiile doldurul ak iste e ve u doğrultuda
gerekli girişi leri yapıldığı pozisyo ları göster ektedir. İşyeri de çalışa lar yardı ıyla doldurul ayı
ekleye pozisyo lar ise açık iş kavra ı kapsa ı da yer al a aktadır. İşgü ü arzı a ilişki İşsizlik
ora ı a kıyasla işgü ü tale i i ir göstergesi olarak eko o i i ko jo ktürel hareketleri e dair
daha kulla ışlı ir göstergedir. Ör eği eko o i i üyü e dö e leri de açık iş ora ı da ispi
olarak yükseliş görülürke , açık iş ora ı ı gerilediği dö e ler eko o ide yavaşla a işareti olarak
değerle diril ektedir.
Aktif Kayıt: “o işle

tarihi de iti are 12 ay süre ile işe gö deril ek üzere hazır ola kayıttır.

Başvuru: İş araya ları , gereksi i leri i
yaptıkları üra aatlardır. İŞKU‘

karşıla

ası içi

Kuru

il Müdürlükleri e doğruda

Beceri: Eğiti , öğreti ve de eyi i ürü ü ola e eri, ilişki olduğu ko udaki ilgiyle bir araya
geldiği za a uz a kişi i iteliği i oluşturur. Be eri, ge el olarak iş ve görevleri aşara il ek içi
gerekli ola siste atik zihi sel ve fiziksel eyle leri, yatkı lıkları, etki likleri ifade eder.
Be eri Açığı: Be eri açığı ı yapısı ve düzeyi i elirtir. İşgü ü piyasası da e erili işgü ü e ihtiya ı ,
ev ut işgü ü arzı da e kadar fazla olduğu u gösterir. Dü ya ı irçok ülkesi de işgü ü piyasaları,
arta işsizlik, yetersiz eğitil iş perso el, eko o ik ve tek olojik koşulları hızla değiş esi ve u
değişi e ayak uydur a güçlükleri gi i soru larla karşı karşıyadır. e eri açığı ı ede leri arası da,
iş gereksi i leriyle karşılaştırıldığı da yetersiz kala ehliyetler,
Ehliyetlerle karşılaştırıldığı da
yetersiz kala işler,
İşsizlik, gizli işsizlik,
sayısal olarak e erili işçi açığı yer alır.
Be eri Eksiği: İşgü ü ü sahip olduğu ge el uz a lığı işi gerekleriyle uyuş azlığıdır.
Be eri İhtiya ı: Belirli ir orga izasyo , sektör veya ulusal eko o ide, farklı türdeki faaliyet, iş veya
mesleki rol için gereksinim duyulan beceridir.
Çalış a Çağı daki Nüfus: İşgü ü+ İşgü ü e dâhil ol aya lar
Genç İşsizlik: Geliş işlik seviyesi e ak aksızı ir çok ülkede ge ç işsizliği e ö e li politika ko usu
olarak değerle dirilir. Bu kavra da ge ç - yaş gru u u ifade eder.
Genç İşsizlik Ora ı : 15�

ç �ş � �

Genç Nüfus: 15-

yaş gru u daki işsiz sayısı ı ay ı yaş gru u daki işgü ü içi deki ora ıdır.
�=

−

yaş gru u daki üfustur.

� ş�
73

−

� ş�
�ş �
�ş ü ü � � � �ℎ

+ �ş �

Girişi : Yasal iri leri oluşturduğu e2016
küçük
özellikle
ev ut kay
akları ı tahsisi
içi belirli
YILI
İŞGÜCÜ
PİYASASI
ARAŞTIRMASI
dere ede karar al a özerkliği i kulla arak, al ve hiz et ürete ir orga izasyo iri idir. Girişi ,
bir veya birden fazla yerde, bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir.
Eğiti Duru u: ve yukarı yaştaki tü fertleri eğiti duru ları hakkı daki ilgilerdir. Uluslararası
“ta dart Eğiti “ı ıfla ası I“CED,
uygu olarak sı ıfla dırıl aktadır, a a gruplar aşağıdadır:
1. Okuma yazma bilmeyen
2. Okuma yazma bilip bir okul bitirmeyen
. İlkokul
. İlköğreti
5. Ortaokul veya mesleki ortaokul
6. Genel Lise
7. Mesleki veya teknik lise
. Yüksek öğreti
Eğiti Seviyeleri e Göre İşgü ü: Bu gösterge topla işgü ü ü eğiti duru ları a göre a aliz
ederken, 25- yaş gru u daki yüksek eğiti lileri işgü ü içi deki ora ı a da özel ö e verir.
Eksik İstihda : Uluslararası
Konfera sı da, ev ut eksik
alı arak, eksik istihda soru
yetersiz istihda kavra ları

Çalış a Örgütü tarafı da düze le e
. Çalış a İstatistikçileri
istihda ta ı ı, yaşa a ölçü zorlukları ede iyle ye ide ele
u u daha et ortaya koya ile ek za a a ağlı eksik istihda
ve
a geçil esi e karar veril iştir.

İktisadi Faaliyetlere Göre İstihda : Bu gösterge istihda ı ha gi eko o ik faaliyetlerde yer
aldığı ı ifadesidir. İstihda ge elde tarı , sa ayi ve hiz etler olarak üç te el iktisadi faaliyete
ayrılır. Bu gösterge topla istihda ı sektörlere göre ora sal dağılı ı ı gösterir. Böylelikle sektörlere
göre eko o ik geliş eyi veya daral ayı, tre dleri, geliş iş ve geliş ekte ola ülke eko o ileri
arası daki seviye farkı ı ortaya koyar. “ektörel istihda akışları veri lilik a alizleri de çok ö e li yer
teşkil eder. Topla veri liliği art ası içi , istihda ı daha az veri liliğe sahip sektörlerde daha
yüksek veri liliğe sahip sektörlere geç esi gerekir.
Avrupa Topluluğu Eko o ik Faaliyetleri İstatistiki “ı ıfla ası
aşağıda yer ala sektörler kapsa ı oluştur aktadır.

NACE ‘ev . esas ol ak üzere

A

Tarı , Or a ılık ve Balıkçılık

B

Made ilik ve Taş O akçılığı

C

İ alat

D

Elektrik, Gaz, Buhar ve İkli le dir e Üreti i ve Dağıtı ı

E

“u Te i i; Ka alizasyo , Atık Yö eti i ve İyileştir e Faaliyetleri

F

İ şaat

G

Topta ve Perake de Ti aret; Motorlu Kara Taşıtları ı ve Motosikletleri O arı ı

H

Ulaştır a ve Depola a

I

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

J

Bilgi ve İletişi

K

Finans ve Sigorta Faaliyetleri

L

Gayrimenkul Faaliyetleri
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M

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri
2016 YILI
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N

İdari ve Destek Hiz et Faaliyetleri

O

Kamu Yönetimi ve Savunma

P

Eğiti

Q

İ sa “ağlığı ve “osyal Hiz et Faaliyetleri

R

Kültür, “a at Eğle e, Di le e ve “por

S

Diğer Hiz et Faaliyetleri

T

Ha ehalkları ı İşvere ler Olarak Faaliyetleri: Ha ehalkları Tarafı da Ke di Kulla ı ları a
Yö elik Olarak Ayrı Yapıl a ış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri

U

Uluslar Arası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri

İstihda Edile ler: Aşağıda yer ala iş aşı da ola lar ve iş aşı da ol aya lar gru u a dâhil ola
kuru sal ol aya çalış a çağı daki tü
üfus istihda edile üfustur.
İstihda Ora ı: Çalışa ları çalışa ilir yaştaki üfusa ora ıdır. Ülke eko o isi i istihda yarat a
gücünü gösterir. Özelikle yaş, i siyet ve iktisadi faaliyetlere göre istihda a katılı ora ı istihda
politikaları ı oluşturul ası da kilit u surlardır.
� �ℎ

�=
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Yüksek istihda ora ı ülke eko o isi i pozitif olarak değerle diril esi e yol aç ası a rağ e , u
gösterge tek aşı a yeterli değildir. İstihda ora ı ı değerle diril esi de ü retler, çalış a saatleri,
kayıt dışı istihda , eksik istihda ve çalış a saatleri de önemlidir.
Düşük istihda a katılı ora ı ise üfusu eko o ik faaliyetlere katıl adığı ı, eko o i i ya yüksek
işsizlik ora ı a ya da çok sayıda eko o ik a la da aktif ol aya üfusa sahip olduğu u gösterir.
İş Başı da Ola lar: Yevmiyeli, ücretli, aaşlı, ke di hesa ı a, işvere ya da ü retsiz aile işçisi olarak
refera s dö e i içi de e az ir saat ir iktisadi faaliyette ulu a kişilerdir.
İş Başı da Ol aya lar: İşi ile ağla tısı deva ettiği halde, refera s haftası içi de çeşitli ede lerle
işi i aşı da ol aya ke di hesa ı a veya işvere olarak çalışa lar istihda da ka ul edil ektedir.
Üreti i kooperatifi üyeleri, ir iş ya da eslekte ilgi veya e eri kaza ak a a ıyla elirli ir
e faat ay i ya da akdi gelir, sosyal güve e, yol parası, ep harçlığı v . karşılığı da çalışa
çıraklar ve stajyer öğre iler de istihda hali de ola lar kapsa ı a dâhil edil ektedirler.
İşe Yerleştir e: İş araya ları Kuru
İşgü ü: İstihda

a işe yerleştiril esidir.

edile ler ile işsizleri oluşturduğu tü
�ş ü ü = � �ℎ

�

nüfusu kapsar.
+ �ş �

İşgü ü Arzı: Bireyleri her türde işgü ü piyasası a pazarla ak üzere su dukları işgü ü topla ıdır.
Ta ı la ış ir za a dili i refera s dö e i içi de elirli ir yaş üzeri deki üfus, işgü ü
akı ı da üç te el gru a ayrıl aktadır; istihda edile ler, işsizler ve işgü ü e dâhil ol aya lar.
İstihda edile ler ve işsizler, irlikte işgü ü ü oluştururlar.
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İşgü ü Tale i: İşgü ü tale i işvere leri 2016
istihda YILI
et eyiİŞGÜCÜ
istedikleri işçiPİYASASI
sayısıdır.

ARAŞTIRMASI

İşgü ü Piyasası Araştır ası: İŞKU‘ tarafı da 8 Nisan – Mayıs tarihleri arası da yapıla işyeri
ziyaretleri kapsa ı da İl İşgü ü Piyasası Araştır ası İşyeri Bilgi For u uygula asıdır.
İşgü ü Piyasası Araştır ası Çerçevesi: Maliye Baka lığı ve SGK kayıtları kulla ılarak TÜİK tarafı da
hazırla a Türkiye İşyeri Kayıt “iste i üzeri de e gü el veri ola
4 yılı kayıtlarıdır. İşgü ü
Piyasası Araştır ası kapsa ı da çeşitli ede lerle görüşüle eye işyerleri içi işyeri evapsızlık
for u doldurul uştur.
İşgü ü Piyasası: Pota siyel çalışa ları e ekleri i arz ettikleri, işvere leri de, ihtiyaç duydukları
işgü ü ü talep ettikleri piyasadır. Çalışa lar ö elikle esleki ol ak üzere işe ilişki
e eri ve
yeterlilikleri i su arke karşılığı da ücret talep ederler.
İl İşgü ü Piyasası: İşgü ü ü il düzeyi de arz ve talep olu duğu pazardır. İl düzeyi de işvere ler
irçok iş içi çeşitli eslek dalları da işçi, çalışa lar da iş talep eder. Bu işler akı ı da piyasa, il
işgü ü piyasasıdır.
İşgü ü Piyasası A alizi: Belirli ir yer, ölge ya da ülke i işgü ü piyasası ı
özelliklerinin incelenip çözümlenmesidir.

itelikleri i ve ayırı ı

İşgü ü e Katılı Ora ı İKO : İşgü ü katılı ora ı ir eko o ide çalışa veya işsiz, eko o ik olarak
aktif ola üfusu çalışa ilir yaştaki üfusa ola ora ı ı ifade eder.
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Çalış a hayatı a katılı ı ölçe u gösterge, çalış a yaşı daki üfusu eko o ik olarak aktif ola
kesi i i gösterir. Ülke al ve hiz et üreti i de yer ala ile ek işgü ü arzı ı üyüklüğü hakkı da
ilgi verir. Ci siyet ve yaş grupları a ve eğiti duru u a göre işgü ü e katılı ora ı eko o ik olarak
aktif nüfusu yapısı hakkı da ir resi çizer.
İşgü ü e Dahil Ol aya İ aktif Nüfus: İşsiz veya istihda da ulu aya kuru sal ol aya
çalış a çağı daki üfustur. Bu gösterge, özellikle kişileri
ede işgü ü içi de yer al adıkları ı
açıkla aları akı ı da çok ö e lidir. Kişiler , çeşitli ede lerle işgü ü piyasası içi de yer
al aya ilirler. Çalış ak istedikleri halde ke dileri e uygu iş ula aya akları gi i düşü elerle iş
ara aya kesi pota siyel işsiz ol aları ede iyle işgü ü piyasası ı yakı da ilgile dire kavra dır.
İşgü ü e dahil ol aya lar aşağıdaki gruplara ayrıl ıştır.
. İş Ara ayıp Çalış aya Hazır Ola lar: Çeşitli ede lerle iş ara ayıp, a ak
yap aya hazır olduğu u elirte kişilerdir.

hafta içi de iş aşı

. . İş Bul a Ü idi Ol aya lar: Daha önce iş aradığı halde ula aya veya ke di vasıfları a
uygu ir iş ula ile eği e i a adığı içi iş ara aya a ak iş aşı yap aya hazır olduğu u
elirte kişilerdir.
. . Diğer: Mevsi lik çalış a, ev kadı ı ol a, öğre ilik, irad sahi i ol a, e eklilik ve
çalışa az halde ol a gi i ede lerle iş ara ayıp a ak iş aşı yap aya hazır olduğu u
elirte kişilerdir.
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. Mevsi lik çalışa lar: Mevsi lik çalış 2016
ası ede
iyle iş
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hazır ol aya
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kişilerdir.
. Ev işleriyle eşgul: Ke di evi de ev işleriyle
yap aya hazır ol aya kişilerdir.
. Eğiti /Öğreti e deva

ediyor: Bir öğre i

eşgul ol ası ede iyle iş ara aya ve iş aşı

kuru u a, kursa v . deva

et esi

ede iyle iş ara aya ve iş aşı yap aya hazır ol aya kişilerdir.
5. Emekli: Bir sosyal güve lik kuruluşu da e ekli olduğu içi iş ara aya ve iş aşı yap aya hazır
ol aya kişilerdir.
.Çalışa az halde: Bede sel özür, hastalık veya yaşlılık ede iyle iş ara aya ve iş aşı
yap aya hazır ol aya kişilerdir.
. Diğer: Ailevi ve kişisel ede ler ve u u dışı daki diğer ede ler ile iş ara aya ve iş aşı
yap aya hazır ol aya kişilerdir.
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İşsiz: Çalış a yaşı da olup, işi ol aya , aktif olarak iş araya ve çalış aya hazır kesi i ifade eder.
Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yev iyeli, ü retli ya da ü retsiz
olarak hiç ir işte çalış a ış ve öyle ir iş ile ağla tısı da ol aya kişilerde iş ara ak içi so
dört hafta içi de iş ara a ka alları da e az iri i kulla ış ve hafta içi de iş aşı yapa ile ek
durumda ola tü kişiler işsiz üfusa dâhildirler. Ayrı a, dört hafta içi de aşlaya ile eği ir iş
ul uş ya da ke di işi i kur uş a ak işe aşla ak ya da iş aşı yap ak içi çeşitli eksiklikleri i
ta a la ak a a ıyla ekleye ler de işsiz üfus kapsa ı a dahildirler.
İşsizlik Ora ı: İşgü ü piyasası ı e çok ili e ve edya tarafı da da üzeri e e çok deği ile
göstergesi işsizlik ora ıdır. Topla
işsiz sayısı ı
işgü ü arzı a ora ıdır.
İşsizliği
değerle diril esi de topla işsizlik ora ı tek aşı a yeterli ol az. Gele ek pla la ası içi ge ç
işsizlik ve uzu süreli işsizlik ora ları ı da ayrı a dikkate alı ası gerekir.
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İşteki Duru : Ü retliler, ke di hesa ı a çalışa lar, işvere ler ve ü retsiz aile işçileri olarak dört
kategori altı da topla a işteki duru , işgü ü piyasası ı di a ikleri i ve ülke eko o isi i
gelişi i i gösterir. Gelişe ir ülkede ge el olarak ekle e tarı sektörü de sa ayi ve hiz et
sektörleri e geçişle irlikte, ü retli ve aaşlı çalışa ları sayısı daki artış; ke di hesa ı a ve ü retsiz
aile işçisi olarak çalışa sayısı daki azalıştır.
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Kayıt Dışı İstihda : ‘efera s haftası da2016
yaptığıYILI
işte dolayı
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lik kuruluşu a
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kayıtlı ol aya lardır.
Birçok ülkede kayıtdışı istihda , gelir ve üreti yarat ada ö e li ir rol oy ar. Kayıtdışı istihda
sosyal güve lik siste i i ve yasal yaptırı ları ı dışı da ol ası a rağ e , yüksek üfus artış hızı a
veya ke tleş eye sahip ülkelerde ir seçe ek olarak karşı ıza çık aktadır.
Kayıt Dışı istihda Ora ı: Bu gösterge kayıt dışı istihda ı topla istihda içi deki ora ı olarak
hesapla aktadır. Ora ı üyüklüğü çalış a hayatı ı sosyal güve ede uzaklığı hakkı da ilgi
verir.
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Kayıtlı İşsiz: Çalış a yaşı da ve gü ü de ola , çalış ak isteye , Kuru a aşvurduğu da asgari ü ret
düzeyi de gelir getiri i ir işi ol aya , Kuru tarafı da he üz ke disi e iş ulu a aya aktif
kayıtlardaki kişilerdir. Kayıtlı işgü ü de , daha iyi şartlarda iş araya lar, e eklilerde iş araya lar ve
elli ir iş yeri de çalış ak isteye ler çıkarıldığı da geriye kala lar kayıtlı işsiz sayıl aktadır. İŞKU‘
Kayıtlı İşgü ü: İş araya larda aktif kayıtlarda yer ala ları tü üdür.
Kurumsal Olmayan Nüfus: Ü iversite yurtları, yetiştir e yurtları yeti ha e , huzurevi, özel
nitelikteki hasta e, hapisha e, kışla v . yerlerde ika et ede ler dışı da kala üfustur.
Kuru sal Ol aya Çalış a Çağı daki Nüfus: Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha
yukarı yaştaki üfustur.
Mesleklere Göre İstihda : Meslek sı ıfla ası olarak kulla ıla Türk Meslekler “özlüğü, Uluslararası
Çalış a Örgütü ü I“COUluslararası “ta dart Meslek “ı ıfla dır a “iste i esasları a göre
hazırla a ve eslek sı ıfla dır a siste i içi de yer ala
eslek u va ları ı, özetle iş eslek
ta ı ları ı ve eslek kodları ı kapsaya ir sözlüktür.
Meslek sı ıfla ası dört raka lı kodla ış olup a a grup altı da topla aktadır. A a grupları
altı da asa aklı alt gruplar, alt grupları altı da asa aklı eslek grupları ve eslek grupları ı
da altı da
asa aklı eslekler yer al aktadır. İŞKU‘ tarafı da kulla ıla Türk Meslekler “özlüğü
(TMS) ISCO- ile uyu lu daha ayrı tılı ir sözlüktür. I“CO da söz ko usu ola
eslek gru u ike
TM“ de eslekleri e ayrı tılı hali ulu aktadır.
Bu gösterge özellikle farklı işgü ü piyasaları da arz ve talep de gesizlikleri a alizi de çok ö e lidir.
Karar veri iler ve politika yapı ıları eko o ik ve sosyal politikaları for üle edil esi de ve işgü ü,
öğreti ve esleki eğiti i pla la arak uygula ası da, yürütül esi de istihda ı
esleklere göre
dağılı ı ö e arz et ektedir.
Net İstihda Değişi
ile elde edile sayı ı

Ora ı: Bekle e istihda artışı da , ekle e istihda azalışı ı çıkarıl ası
ev ut çalışa sayısı a ölü esi ile elde edile ora dır.
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Temininde Güçlük Çekilen Meslekler: İşvere
açık işleri
i istedikleri
e erilere sahip
çalışa larla
2016 ler
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doldur adıkları takdirde, u duru u te i i de güçlük çekile
eslekler veya e eri eksiği açık işler
olarak ifade ederler.
Yaş Bağı lılık Ora ı : 0yüzde olarak ifadesidir.
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ir parçasıdır.

Eko o ik faaliyet, oğrafi olarak ta ı la a u yerde veya u yerde tek ve ay ı girişi
daha fazla kişi i çalış ası hali de yürütülür.

içi

ir veya

Yetersiz İstihda : )a a a ağlı eksik istihda kapsa ı da yer al a ak koşuluyla, refera s
haftası da istihda da ola , so
hafta içi de ev ut işi i değiştir ek içi veya ev ut işi e ek
olarak ir iş ara ış ola ve öyle ir iş ulduğu takdirde hafta içi de çalış aya aşlaya ile ek ola
kişilerdir.
Za a a Bağlı Eksik İstihda : ‘efera s haftası da istihda da ola , esas işi de ve diğer
işi de/işleri de topla olarak
saatte daha az süre çalış ış olup, daha fazla süre çalış ak
istediği i elirte ve ü kü olduğu taktirde daha fazla çalış aya aşlaya ile ek ola kişilerdir.
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