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GĠRĠġ

ĠĢsizlik; ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermekle
birlikte sadece az geliĢmiĢ ülkelerin değil, sanayileĢmiĢ ülkelerin de sosyal ve ekonomik
sorunlarının baĢında yer almaktadır.
ĠĢ arayanların iĢ bulmakta zorlanması ve iĢverenlerin kendi ihtiyaçlarına uygun
personel bulamaması iĢsizlik oranında artıĢa neden olmaktadır. Bu artıĢ; iĢsizler ve
iĢverenlerin

piyasaya

duydukları

güvenin

azalmasına,

iĢgücünün

verimli

kullanılamamasına, toplumsal yapının zarar görmesine sebep olarak sosyal ve ekonomik
sorunları beraberinde getirmektedir.
Ülkemizde iĢsizlikle mücadeleye yönelik olarak çalıĢma yürüten Kurumların
baĢında ĠġKUR gelmektedir. Gerek aktif, gerekse de pasif iĢgücü piyasası politikaları
çerçevesinde sunduğu hizmetlerle ĠġKUR etkin görev almaktadır. ”ĠĢgücü piyasası
ihtiyaçları doğrultusunda; iĢ ve iĢçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir Ģekilde sunmak,
iĢgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı
kolaylaĢtırmak, korumak, geliĢtirmek, çeĢitlendirmek ve iĢini kaybedenlere geçici bir
süre gelir desteği sağlamak”1 görevlerini üstlenerek iĢverenlerin ve iĢsizlerin sorunlarına
çözüm aramaktadır.

ĠĢsizlikle mücadelede, iĢ arayanların niteliklerine uygun olan aradıkları iĢ ile
iĢverenlerin aradıkları nitelikteki iĢgücünün uygun bir Ģekilde eĢleĢtirilmesi önem arz
etmektedir. Bu konuda hiç Ģüphesiz giriĢimci iĢverenlere de büyük görevler
düĢmektedir. Büyük-küçük her türlü iĢletmeyi kuran iĢveren sayısını artıracak bir
seferberlik anlayıĢını geliĢtirmenin yanı sıra bu iĢverenlerin iĢgücü taleplerinin verimli
Ģekilde karĢılanabilmesi de gerekmektedir. ĠĢverenlerin kendi ihtiyaçlarına uygun
personel bulamamaları halinde üretim ve hizmet kapasitelerinin artması ve iĢ veriminin
artıĢ göstermesi sağlanamayacaktır. ĠĢ veriminin sağlanması, personelin iĢle ilgili yeterli
nitelik ve beceri seviyesini kazanmasıyla doğrudan iliĢkilidir. Bu bağlamda iĢ

1

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/kurum.aspx , (01.04.2017)
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arayanların nitelik ve becerilerinin geliĢtirilmesinin sağlanması da uygun eĢleĢtirmenin
artıĢı için atılması gereken önemli adımlardandır.

Ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve teknolojik geliĢmelerin artmasıyla birlikte
iĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve beceri seviyeleri değiĢmektedir. Bu
kapsamda iĢgücü talebinde meydana gelen değiĢimin tespit edilerek, karĢılanabilmesi
için talep doğrultusunda iĢgücü arzının eğitiminin sağlanması ile nitelik ve becerilerinin
geliĢtirilmesi, eĢleĢtirmelerin uygunluk derecesinin artmasına katkı sağlayacaktır.
ĠĢgücü arzının eğitiminin yeterli düzeyde sağlanamaması durumunda yapısal iĢsizlik ya
da beraberinde baĢka sorunlar baĢ gösterecektir. Bu ölçüde bireylerin niteliklerinin
geliĢtirilerek istihdam edilebilirliğini artıran ve iĢgücü piyasasına eriĢimlerini
kolaylaĢtıran politikalar önem kazanmıĢtır. ĠĢgücü talebinin karĢılanma oranı ile
karĢılanamayan

iĢgücü

taleplerinin

nedenlerinin

araĢtırılması;

karĢılanan

ve

karĢılanamayan iĢgücü taleplerinin istatiksel yöntemlerle analiz edilmesi bu çalıĢmanın
kapsamını oluĢturmaktadır.

ÇalıĢmanın içeriği; özel sektör tarafından, ĠġKUR‟dan talep edilen açık iĢlerin;
karĢılanabilirliğinin araĢtırılması, karĢılanan açık iĢlerin karĢılanma sürelerinin ve öne
çıkan özelliklerinin tahmin edilmesi; karĢılanamayan açık iĢlerin ise karĢılanamama
nedenlerinin tespit edilmesi ve karĢılanamayan taleplerin karĢılanabilir hale
getirilmesini sağlamaya yönelik olarak Kurum hizmetlerinin etkinleĢtirilmesine iliĢkin
öneriler geliĢtirmektedir.

2015 yılında ülke genelinde özel sektörden alınan iĢgücü taleplerinin %43,3‟ü,
karĢılanabilmiĢtir2. Bu oranın artırılması için çalıĢmalar yapılması ve çözüm önerileri
sunulmasının ĠġKUR için oldukça önemli kazanımlar sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu
bağlamda Kalkınma Planları, Ulusal Ġstihdam Stratejisi Eylem Planı gibi çalıĢmalarla
iĢsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla belirlenen hedef ve eylemler
bulunmaktadır. Örneğin Ulusal Ġstihdam Stratejisinde iĢsizlik oranının %5‟e
düĢürülmesi ve istihdam oranının %55‟e çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca iĢ
2

2015 İstatistik Yıllığı, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop,(01.06.2016)
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piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartların ve yeterliliklerin
belirlenmesi hedeflenmekle, iĢgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak ve
etkin bir Ģekilde yapılmasının sağlanması planlanmıĢtır. Ġlgili kuruluĢlarla iĢbirliğine
gidilerek arayüzler oluĢturularak bu kapsamda staj ve iĢbaĢı eğitimlerinin artırılması
Ulusal Ġstihdam Stratejisi Eylem Planı ile belirlenen amaçlar arasındadır. Yine bu
kapsamda Ġstihdam Kurumunun personel sayısının yükseltilmesi yönünde iĢ ve meslek
danıĢmanlarının sayısı artırılmıĢtır.
ÇalıĢmanın birinci bölümünde; Türkiye ve dünyadaki iĢsizlik seyri incelenerek;
iĢsizlik, iĢgücüne katılım oranı, istihdam oranı gibi iĢgücü piyasasına ait veriler
değerlendirilecektir.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde; ĠġKUR‟un iĢveren ve iĢ arayanlara sunmuĢ
olduğu hizmetlere değinilmiĢ olup, bu hizmetlere iliĢkin 2008-2015 yılları aralığındaki
istatistiki bilgilere yer verilecektir.
ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde; yararlanılacak olan analizlere iliĢkin yöntemlere
yer verilecektir. AraĢtırma kapsam ve yöntemi ile evren ve örneklem kapsamında yer
alan birimler ve araĢtırmanın modeli belirtilmektedir.
Dördüncü bölümde; ĠġKUR tarafından alınan açık iĢlerin, karĢılanma oranına
iliĢkin betimsel istatistiklere, istatistiksel analiz ve model sonuçlarına yer verilmektedir.
Son bölümde ise; Bu kapsamda, özellikle ĠġKUR‟un kurumsal kapasitesinin ve
iĢgücü piyasasındaki etkisinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde ve
önerilerde bulunulmuĢtur.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TÜRKĠYE VE DÜNYA’DA ĠġGÜCÜ PĠYASASININ YAPISI

Bu bölümde Türkiye ve dünyadaki iĢsizlik seyri incelenerek; iĢgücü piyasasında
sıklıkla karĢımıza çıkan; iĢsiz, iĢsizlik, iĢgücü, iĢgücüne katılım oranı, istihdam oranı
gibi iĢgücü piyasasına ait veriler değerlendirilecektir.
Ġlk olarak çalıĢmamızın öznesi konumundaki iĢsizin ve iĢsizliğin açıklanması
gerekirse; çalıĢma gücüne sahip, çalıĢmak isteyen fakat geçerli ücret ve çalıĢma
koĢullarında iĢ bulamayan kiĢi tanımı iĢsizi ifade ederken; söz konusu ekonomide bu
kiĢilerin varlığı iĢsizlik kavramına iĢaret etmektedir. BaĢka bir ifade ile iĢsizlik;
çalıĢmaya hazır, iĢ arayan iĢsizlere gerekli istihdamın yaratılamaması, iĢ bulamama
durumudur.
Bir ekonomideki iĢsizleri bir çerçevede değerlendirecek olursak; üniversite
yurtları, yetiĢtirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane,
kıĢla vb. yerlerde ikamet edenler dıĢında kalan nüfus yani kurumsal olmayan nüfus3
haricindeki iĢsizlerin iĢsizlik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
ÇalıĢma çağındaki kurumsal olmayan nüfus içerisinde yer alan, mal ve hizmet
üretimi için emek arzında bulunan kiĢiler ile mal ve hizmet üretimi için emek arzında
bulunmak isteyen iĢsizlerin birleĢimine iĢgücü denmektedir. ĠĢgücüne katılma oranı ise
iĢgücünün çalıĢma çağındaki kurumsal olmayan nüfusa oranıdır.
ĠĢsizlik oranına değinecek olursak; söz konusu ekonomideki iĢsizlerin toplam
iĢgücü (çalıĢanlar + iĢsizler) içindeki payı ifade eder. BaĢka bir deyiĢle hedef kitle
çerçevesinde iĢsiz sayısının toplam iĢgücüne oranıdır.
ÇalıĢma çağındaki nüfus içerisinde mal ve hizmet üretimi için emek arzında
bulunan kiĢi istihdamdadır. Ġstihdam oranı ise istihdam edilen kiĢilerin çalıĢma
çağındaki kurumsal olmayan nüfus içindeki payı ifade eder.

3

Tanım ve Kavramlar,
http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2015/turkce/metaveri/tanim/index.html,(05.05.2017)
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ĠĢsizlik tüm dünyada hemen hemen her ülke için çözülmesi gereken en büyük
sorunlardan biri olmuĢtur. 80‟li yıllardan sonra ülkelerin teknolojik bakımdan geliĢmesi
devam ederken, bu teknolojik geliĢmelerin sonucu olarak üretim araçları değiĢmiĢ ve
iĢgücü bu geliĢmelere ayak durmakta zorlanmıĢtır ve yükselen iĢsizlikle karĢı karĢıya
kalınmıĢtır. Bunun yanı sıra artan nüfus ve bu artan nüfusun iĢgücüne katılımını
sağlayacak oranda imkânlar oluĢturmak önemli birer sorun olmuĢtur.
Teknolojik geliĢmelerde, bu geliĢmelere bağlı olarak mesleki yapının, üretim
araçlarının değiĢimi doğrultusunda değiĢmesi karĢısında iĢgücü eğitimine büyük oranda
önem verilmesi gerekmektedir. Üretime iliĢkin faaliyetlerde iĢverenler, daha uzmanlık
gerektiren ama daha az insan gücü isteyen bir çalıĢma ortaya koymuĢlardır. Bu durum
yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıĢtır4. Yeni teknolojiler,
mesleki ve teknik eğitimin teknolojik geliĢmelere uygun bir nitelik taĢımasını ve
teknolojik yenilik sebebiyle iĢini kaybedenlerin yeniden eğitimini gerekli kılmaktadır.
ĠĢgücü ile iĢin gerektirdiği vasıflar arasında çatıĢmanın önüne geçilebilmesi için mesleki
ve teknik eğitim programlarının teknoloji dikkate alınarak içeriğinin belirlenmesi,
eğitim programlarının sürekli güncellenmesi ve bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitim
yapılması önem taĢımaktadır.5

1.1 DÜNYA’DA ĠġGÜCÜ PĠYASASININ YAPISI

Dünya genelinde günümüz istatistiklerine bakıldığında 2015 yılında küresel
anlamda iĢsiz sayısı 197 milyona ulaĢmıĢ ve bir önceki yıla göre binde 4 artıĢ
göstermiĢtir. Bununla beraber 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi
olumsuz yönde etkileyen ekonomik krizden sonra küresel anlamda iĢsiz sayısı 27

4

Say Ömer, “20. Yüzyılda YaĢanan Sosyal DeğiĢme Dinamikleri ve Kültürel Çözümlemeler Açısından
KüreselleĢme”,
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/article/viewFile/1023006220/1023005744,(04.06.2016)
5
Demirbilek,Tunç," Teknolojik DeğiĢimin Sosyo-Ekonomik Açıdan Yarattığı Sorunlar", Ġktisat Fakültesi
Mecmuası, Cilt 1-4, B-3,1994, Ġstanbul,1996, s.174-175

5

milyon kiĢi artmıĢtır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütünün (ILO) 2017 yılı sonuna iliĢkin
tahminine göre; küresel anlamda iĢsiz sayısının 200 milyonu geçmesi beklenmektedir6.

1.1.1 Dünyada ĠĢgücü Piyasasının Görünümü
ĠĢgücü piyasasına iliĢkin dünyadaki iĢsiz sayısı ve iĢsizlik oranına iliĢkin (20072015 yılları aralığındaki veriler aĢağıdaki Ģekilde grafik olarak belirtilmektedir.

ġekil 1: Dünya ĠĢsizlik Oranı ve Dünya ĠĢsiz Sayısı (2007-2015)
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Kaynak: Küresel Ġstihdam ve Sosyal Görünüm Raporu – Trendler 2016, ILO.

Dünya üzerinde iĢsizlik oranı ve iĢsiz sayısı birlikte incelendiğinde 2008
yılından 2009 yılına geçiĢte iĢsiz sayısı yaklaĢık yüzde 11,7 oranında bir artıĢ ile 176
milyon 691 kiĢiden 197 milyon 714 kiĢiye yükselmiĢtir. Bu yükseliĢte 2008 yılının son
aylarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen küresel ekonomik
krizin etkisi oldukça büyüktür. 2015 yılındaki iĢsiz sayısı 2008 yılı küresel ekonomik
krizi sonrası oluĢan iĢsiz sayısına göre düĢüĢ göstermiĢtir. ĠĢsizlik oranı seviyesi de
yaklaĢık olarak kriz dönemi öncesine yaklaĢmaktadır.

6

World Employment and Social Outlook, ILO, 2016.
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2015 yılında dünya genelinde bir önceki yıla göre iĢsiz sayısı yaklaĢık 750 bin
kiĢi artmıĢtır. Bu 750 bin kiĢinin yaklaĢık yüzde 25‟ini kadın ĠĢsizler, yüzde 75‟ini
erkek ĠĢsizler oluĢturmaktadır. ĠĢsiz sayısında bir önceki yıla göre artıĢ olmasına
rağmen kadınlarda ĠĢsizlik oranı 0,1 puan düĢüĢ göstermiĢ; erkeklerde değiĢmeyerek
yüzde 5,5 oranında sabit kalmıĢtır. ĠĢsiz sayısındaki artıĢa rağmen yıllara göre istihdam
artıĢ hızının, iĢgücüne katılım hızından daha fazla olması nedeniyle, ekonomik kriz
dönemi hariç, dünya genelinde iĢsizlik oranında genel bir azalma söz konusudur. 2007
yılına göre 2015 yılında dünyada yaklaĢık 27 milyon iĢsiz artıĢı olmuĢtur. Bu artıĢın
yaklaĢık yüzde 40‟ı kadın iĢsizler, yüzde 60‟ını erkek iĢsizler oluĢturmaktadır. 2005
yılından itibaren kadınlarda iĢsiz sayısı yıllık ortalama 209 bin kiĢi, erkeklerde bu sayı
yıllık ortalama 744 bin kiĢi artıĢ göstermiĢtir.

Tablo 1: ĠĢgücünün Dünya Üzerindeki Bölgelere Göre Dağılımı (Bin KiĢi)
ĠĢsiz Sayısı
Bölge/Yıl

Ġstihdam Edilen KiĢi Sayısı

2007

2014

2015

2007

2014

2015

Dünya

169.769

196.36

197.109

Sahra Altı Afrika
Latin Amerika ve
Karayipler
Doğu Asya

23.187

26.671

28.153

275.892

341.104

351.383

18.692

19.221

19.880

250.274

282.800

287.030

34.053

41.899

42.120

863.011

887.127

890.035

Güneydoğu Asya ve Pasifik

16.229

13.519

13.921

287.284

326.329

331.057

26.585
28.489
28.829
Güney Asya
Kuzey. Güney ve Batı
15.535
23.149
21.850
Avrupa
Kaynak: World Employment and Social Outlook, ILO, 2016.

611.555

656.938

670.617

195.298

193.147

194.475

2.934.978 3.170.281 3.213.199

Dünya üzerindeki 197 milyon iĢsizin dağılımına bakıldığında iĢsiz sayısının en
fazla olduğu bölge 42 milyon 120 bin kiĢi ile Doğu Asya bölgesidir. Bunları sırasıyla
Güney Asya, Sahra Altı Afrika, Kuzey, Güney ve Batı Avrupa, Latin Amerika ve
Karayipler, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgeleri izlemektedir. Bu iĢsiz sayısı dağılımı
Ģüphesiz tek baĢına iĢsizlik oranına iliĢkin bir gösterge olmamaktadır. ĠĢsiz sayılarının
çok olması o bölgedeki ĠĢgücü sayısının fazla olmasından kaynaklanabilmektedir.
Bölgelere ait ĠĢsizlik Oranlarına bakıldığında daha doğru sonuçlara ulaĢılabilir. 2014
yılına göre bölgelerdeki iĢsiz sayıları artıĢına bakıldığında en fazla iĢsiz sayısı artıĢı
yüzde 5,6 ile Sahra Altı Afrika bölgesi olmuĢtur. Dünyadaki iĢsizleri 6 bölgede
7

incelediğimizde Kuzey, Güney ve Batı Avrupa bölgesindeki iĢsiz sayısı 2014 yılına
göre azalıĢ gösteren tek bölgedir. Diğer taraftan Kuzey, Güney ve Batı Avrupa bölgesi
2014 yılına göre iĢsiz sayısında azalıĢ göstermesine rağmen 2008 yılının sonlarındaki
ekonomik krizden sonra iĢsiz sayısı yaklaĢık yüzde 40,6 oranında artmıĢtır. Bu bölgeyi
sırasıyla yüzde 23,7 ile Doğu Asya ve yüzde 21,4 ile Sahra Altı Afrika bölgesi takip
etmektedir. Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine bakıldığında ise ekonomik krizden
neredeyse etkilenmemiĢ ve bölgesindeki iĢsiz sayısını yüzde 14,2 azaltmıĢtır.

Dünya üzerinde istihdama katılan kiĢi sayısı 2007 yılına göre artmıĢtır. Bu
istihdamda olan artıĢ dünya üzerindeki altı bölge için de geçerlidir. Dünya üzerindeki
istihdam edilen kiĢi sayısı 2015 yılında 2007 yılına göre yüzde 9,5 ve bir önceki yıla
göre yüzde 1,4 artıĢ göstermiĢtir. 2007 yılına göre Bölgesel bazda incelediğimizde 6
bölgenin 5‟inde istihdam edilen kiĢi sayısının artıĢının gerçekleĢtiğini 1‟inde düĢüĢ
olduğunu görmekteyiz. Ġstihdam azalıĢının olduğu bölge Kuzey, Güney ve Batı Avrupa
bölgesidir. Diğer taraftan 2014 yılına göre baktığımızda hem dünyada istihdam edilen
kiĢi sayının artmıĢ olduğunu hem de 6 bölgenin hepsinde istihdam artıĢı olduğunu
görmekteyiz. 2014 yılına göre en fazla istihdam artıĢı gerçekleĢen bölge Güney Asya
bölgesidir.

Tablo 2: Bölgesel Bazda Yıllara Göre Dünyadaki ĠĢsizlik, ĠĢgücüne Katılma ve
Ġstihdam Oranları (2007-2015,%)
İşsizlik Oranları

İşgücüne Katılma
Oranları
2007
2011
2015
64,1
63,0
62,9
69,8
69,9
70,2

2007
60,6
64,4

2011
59,3
64,6

2015
59,2
65,0

65,0

65,2

61,1

60,7

61,0

69,5
70,4
55,1

69,5
69,9
54,5

68,1
66,1
55,7

66,4
67,2
52,8

66,3
66,9
52,2

57,6

57,6

53,5

51,9

51,8

Bölge/Yıl
2007 2011 2015
5,5
6,0
5,8
Dünya
7,8
7,5
7,4
Sahra Altı Afrika
Latin Amerika ve
6,9
6,7
6,5
65,6
Karayipler
3,8
4,4
4,5
70,8
Doğu Asya
5,7
4,5
4,3
70,0
Güneydoğu Asya ve Pasifik
4,2
4,2
4,1
58,1
Güney Asya
Kuzey, Güney ve Batı
7,4
9,9
10,1
57,7
Avrupa
Kaynak: World Employment and Social Outlook, ILO, 2016.
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İstihdam Oranları

Dünya üzerinde genel anlamda iĢsizlik oranının, 2015 yılında, 2007 yılına göre
yüzde 5,5‟den yüzde 5,8‟e yaklaĢık 0,3 puanlık bir artıĢ olduğu görülmektedir. Fakat bu
artıĢ dünya üzerindeki her bölgede gerçekleĢmemiĢtir. AyrılmıĢ olan 6 bölgenin sadece
ikisinde yoğun bir artıĢ gözükmektedir. Doğu Asya bölgesinde yüzde 3,8‟den yüzde
4,5‟e yaklaĢık yaklaĢık 0,7 puan; Kuzey, Güney ve Batı Avrupa bölgesinde ise yüzde
7,4‟den yüzde 10,1‟e yaklaĢık 2,7 puanlık bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Doğu Asya
bölgesinde iĢsizlik oranında artıĢ görülmesine rağmen iĢsizlik oranı Sahra Altı Afrika,
Latin Amerika ve Karayipler, Güney Asya, Kuzey, Güney ve Batı Avrupa
bölgelerinden daha düĢüktür. 2015 yılında en düĢük ĠĢsizlik Oranına sahip bölge Güney
Asya Bölgesidir. 2007 yılına göre ĠĢsizlik Oranında en fazla düĢüĢ olan bölge yüzde
5,7‟den yüzde 4,3‟e yaklaĢık 1,4 puanlık bir düĢüĢle Güneydoğu Asya ve Pasifik
bölgesidir.

Dünya üzerinde iĢgücüne katılım oranı incelendiğinde 2007 yılından 2012
yılına kadar bir düĢüĢ gözlenmekte ve 2012 yılından sonra da durağan bir eğilim
görülmektedir. Bölgesel anlamda dünyada sınıflandırılmıĢ altı bölgeyi 2015 yılı için
ĠĢgücüne Katılma Oranı bakımından incelendiğinde 2007 yılına göre altı bölgenin
5‟inde ĠĢgücüne Katılma Oranı düĢmüĢtür. ĠĢgücüne Katılım Oranının yükseldiği tek
bölge Sahra Altı Afrika bölgesidir. ĠĢgücüne Katılma Oranının 2007‟ye göre en fazla
düĢüĢ gösterdiği bölge yüzde 58,1‟den yüzde 54,5‟e yaklaĢık 3,6 puanlık düĢüĢle
Güney Asya bölgesi olmuĢtur. Bu bölgeyi yüzde 70,8 „den yüzde 69,5‟e yaklaĢık 1,3
puanlık düĢüĢle Doğu Asya bölgesi takip etmektedir. 2014 yılına göre
incelediğimizde dünya üzerinde ĠĢgücüne Katılım Oranı bakımından DeğiĢiklik
olmaz iken bölgesel anlamda incelendiğinde Sahra Altı Afrika bölgesinde 0,1 puanlık
bir artıĢ gerçekleĢmiĢ; Kuzey, Güney ve Batı Avrupa bölgesinde 0,1 puanlık düĢüĢ
gerçekleĢmiĢ; Latin Amerika ve Karayipler, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya ve
Pasifik bölgesinde ise bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir.

Dünya üzerinde iĢgücüne katılım oranı incelendiğinde 2007 yılından 2013
yılına kadar bir düĢüĢ gözlenmekte ve 2013 yılından sonra ufak da olsa yükseliĢ
göstermektedir. 2007 yılına göre yüzde 60,6‟dan 59,2 ye yaklaĢık 1,4 puan azalmıĢtır.
Dünyadaki Ġstihdam Oranı da ĠĢgücüne Katılım Oranında olduğu gibi 2012 yılından
9

sonra durağanlaĢmıĢtır. 2015 yılında 2007 yılına göre Dünya üzerindeki altı bölgenin
dördünde istihdam oranı düĢmüĢtür. En fazla düĢüĢ gösteren bölge yüzde 55,7‟den
yüzde 52,2‟ye yaklaĢık 3,5 puanlık düĢüĢle Güney Asya bölgesidir. En fazla artıĢ
gösteren bölge ise yüzde 66,1‟den yüzde 66,9‟a yaklaĢık 0,3 puanlık artıĢla
Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesidir. 2015 yılı ile 2014 yılı karĢılaĢtırıldığında iki
bölgede istidam oranı artmıĢ, iki bölgede düĢmüĢ ve iki bölgede değiĢmemiĢtir. 2014
yılı ile 2015 yılları arasında istihdam oranları açısından büyük farklılıklar
oluĢmamıĢtır. En fazla istihdam artıĢı olan bölge yüzde 51,5‟den yüzde 51,8‟e
yaklaĢık 0,3 puanlık artıĢla Kuzey, Güney ve Batı Avrupa bölgesi olmuĢtur.
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Tablo 3: OECD Üyesi Ülkelerde ĠĢsizlik, ĠĢgücüne Katılma ve Ġstihdam Oranları(20072016,%)
ĠĢgücüne Katılma Oranı
Ülke/Yıl
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
ġili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Ġzlanda
Ġrlanda
Ġsrail
Ġtalya
Japonya
Kore
Letonya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Ġspanya
Ġsveç
Ġsviçre
Türkiye
BirleĢik Krallık
ABD
Avro Alanı
AB28
OECD

2007
65,2
59,9
53,6
67,4
54,9
58,8
65,7
60,6
61,2
56,3
59,1
52,9
50,3
82,7
64,1
56,3
48,8
60,4
61,8
60,3
55,9
60,1
66,1
68,4
72,7
53,7
62,2
58,9
59,7
58,6
63,7
67,6
45,6
62,5
66,1
56,8
57,2
60,2

2010
65,4
60,4
54,1
66,9
58,5
58,5
64,4
60,5
60,0
56,5
59,4
53,5
50,4
80,4
60,7
57,3
48,2
59,7
61,0
58,9
57,7
59,7
65,1
67,7
71,8
55,3
61,3
59,0
59,2
59,6
63,3
67,8
48,1
62,3
64,7
56,9
57,3
59,9

2013
64,9
60,9
53,5
66,5
59,6
59,3
62,4
61,3
59,2
56,5
60,4
52,1
52,2
80,7
60,2
63,7
48,8
59,4
61,5
59,5
59,4
60,3
65,0
67,9
71,1
55,9
59,3
59,3
57,2
59,4
64,3
68,3
50,3
62,6
63,3
57,0
57,6
59,8

2016
64,8
61,2
53,1
65,7
59,5
59,9
63,6
62,9
58,6
55,9
60,9
52,1
55,7
83,8
60,3
64,1
49,5
60,1
62,8
60,4
58,9
59,7
64,1
69,8
64,5
56,2
58,5
60,1
56,6
58,5
65,0
69,5
52,0
63,0
62,8
57,0
57,7
60,0

Ġstihdam Oranı
2007
62,3
57,0
49,6
63,4
51,0
55,7
63,2
57,8
57,1
52,0
54,0
48,5
46,6
80,8
61,1
52,2
45,8
58,1
59,8
56,6
53,7
57,9
64,0
65,9
70,8
48,6
57,3
52,3
56,9
53,8
59,8
65,2
41,5
59,2
63,0
52,6
53,1
56,8

Kaynak: OECD Veri Tabanı
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2010
62,0
57,5
49,6
61,5
53,7
54,2
59,6
50,4
54,9
51,5
55,2
46,7
44,8
74,3
52,3
53,5
44,2
56,7
58,7
47,4
55,2
56,5
62,2
63,5
69,3
50,0
54,7
50,5
54,9
47,8
57,8
64,8
43,0
57,5
58,5
51,1
51,9
54,9

2013
61,2
57,7
49,1
61,8
56,0
55,1
58,0
56,1
54,3
50,9
57,2
37,8
46,9
76,4
52,4
59,8
42,9
57,0
59,5
52,4
55,9
57,3
60,2
63,9
68,7
50,2
49,7
50,9
51,5
43,9
59,1
65,3
45,9
57,9
58,6
50,2
51,4
55,1

ĠĢsizlik Oranı
2016
61,1
57,5
49,0
61,1
55,6
57,6
59,6
58,6
53,4
50,3
58,5
39,9
52,9
81,3
55,5
61,1
43,7
58,2
60,4
54,6
55,2
57,4
60,2
66,2
61,5
52,8
52,0
54,3
52,1
47,1
60,4
66,2
46,3
59,9
59,7
51,3
52,8
56,2

2007
4,4
4,9
7,5
6,1
7,1
5,3
3,8
4,6
6,9
7,7
8,7
8,4
7,4
2,2
4,7
7,3
6,1
3,8
3,3
6,1
4,1
3,6
3,2
3,6
2,5
9,6
8,0
11,1
4,8
8,2
6,2
…
8,9
5,3
4,6
7,4
7,1
5,6

2010
5,2
4,8
8,3
8,1
8,2
7,3
7,5
16,7
8,4
8,9
7,0
12,7
11,2
7,5
13,9
6,6
8,4
5,1
3,7
19,5
4,4
5,3
4,5
6,2
3,5
9,6
10,8
14,4
7,2
19,9
8,6
4,5
10,7
7,8
9,6
10,1
9,5
8,3

2013
5,7
5,3
8,4
7,1
5,9
7,0
7,0
8,6
8,2
9,9
5,2
27,5
10,2
5,4
13,0
6,2
12,1
4,0
3,1
11,9
5,8
4,9
7,2
5,8
3,4
10,3
16,2
14,2
10,1
26,1
8,1
4,4
8,7
7,5
7,4
11,9
10,8
7,9

2016
5,7
6,0
7,8
7,0
6,5
4,0
6,2
6,8
8,8
10,0
4,1
23,5
5,1
3,0
7,9
4,8
11,7
3,1
3,7
9,6
6,3
3,9
6,0
5,1
4,7
6,2
11,1
9,7
8,0
19,6
7,0
4,6
10,8
4,8
4,9
10,0
8,5
6,3

OECD ülkelerinin iĢsizlik oranlarına baktığımızda; OECD geneline ait iĢsizlik
oranında 2016 yılında 2007 yılına göre 5,6‟dan yüzde 6,3‟e yaklaĢık 1,1 puanlık;
Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 7,1‟den yüzde 8,5‟e yaklaĢık 1,4 puanlık bir artıĢ
gerçekleĢmiĢtir. OECD genelinde iĢsizlik oranı ise 2007 yılında 5,6 iken 2016 yılında
6,3‟e yükselmekle; 2016 yılı dikkate alındığında; 2007 yılına göre OECD‟ ye üye 35
ülkenin 26‟sında ĠĢsizlik Oranı artmıĢ, 9‟unda düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. 2008 Ekonomik
kriz, etkilerini 2009 yılında göstermiĢ ve iĢsizlik oranı OECD ülkelerinde 2008 yılında
6,0 olan iĢsizlik oranı 2009 yılında yüzde 8,1‟e yükselmiĢtir. Küresel ekonomik krizin
etkisiyle yükselen iĢsizlik oranı, 2016 yılında kriz öncesi dönemdeki oranına
yaklaĢarak gerilemiĢtir.

2016 yılı itibariyle Türkiye‟de cinsiyet bazında söz konusu olan iĢsizlik
oranları, Avrupa ve OECD geneli ile karĢılaĢtırıldığında; Türkiye‟nin kadınlarda
iĢsizlik oranı açısından OECD‟den farklılaĢtığı değerlendirilmektedir. 2016 yılında
Türkiye‟de erkeklerde iĢsizlik oranı, Avro Alanı‟nın 0,1 puan altında iken, AB 28‟in
1,2 puan, OECD‟nin 3,4 puan üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Buna karĢılık, ilgili dönemde
Türkiye‟de kadınlarda iĢsizlik oranı; Avro Alanı‟nın 3,3 puan, AB 28‟in 4,9 puan ve
OECD‟nin 7,2 puan üzerinde gerçekleĢmiĢtir

ĠĢgücüne Katılma Oranına OECD ülkeleri açısından baktığımızda OECD
genelinde 2016 yılında 2007 yılına göre 0,2 puanlık bir düĢüĢ; AB28 bölgesinde ise 0,5
puanlık bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 2007 yılına göre OECD ye üye 35 ülkenin 19‟unda
yükseliĢ; 16‟sında düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. En fazla yükseliĢ 7,9 puanlık yükseliĢle Ġsrail
olmuĢtur. En fazla düĢüĢ ise 8,1 puanlık düĢüĢle Norveç olmuĢtur. 2015 yılına göre
baktığımızda Avro alanında yüzde 56,8‟den yüzde 57‟ye yaklaĢık 0,2 paunlık bir artıĢ
gerçekleĢmiĢ, AB28 bölgesinde ise yüzde 57,6‟dan yüzde 57,7‟ye yaklaĢık 0,1 puanlık
bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir.

Cinsiyet bazında ĠĢgücüne Katılma Oranına baktığımızda 2016 yılı için
Erkeklerde iĢgücüne katılma oranının AB28 Bölgesi, Avro Alanı ve OECD
Ülkelerinden daha fazla olduğu; kadınlarda iĢgücüne katılma oranına bakıldığında
12

AB28 Bölgesi, Avro Alanı ve OECD Ülkelerinden geride olduğumuz görülmektedir.
Türkiye‟de 2016 yılında kadınlarda yüzde 32,47 gerçekleĢen ĠĢgücüne Katılma Oranı
2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında amaçlanan hedef yüzde 34,9 olarak
düĢünülmektedir8. Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre bu
oran 2016 yılı itibariyle 32,5‟e ulaĢmıĢtır9.

Ġstihdam Oranını OECD ülkeleri açısından bakıldığında OECD genelinde 2016
yılında 2007 yılına göre 0,6 puanlık; AB28 bölgesinde 0,3 puanlık bir düĢüĢ
gerçekleĢmiĢtir. 2016 yılında 2007 yılına göre en fazla istihdam oranındaki düĢüĢ 9,3
puanlık düĢüĢle Norveç olmuĢtur. 2016 yılında 2007 yılına göre en fazla istihdam oranı
artıĢı 8,9 puanlık artıĢla Ġsrail olmuĢtur. 2007 yılına göre 2016 yılında 35 OECD
ülkesinin 18‟inde Ġstihdam Oranı artıĢ, 17‟sinde düĢüĢ gözlenmiĢtir.

2016 yılı verilerine Türkiye‟de istihdam oranı AB ve OECD geneline göre
düĢükse de erkeklerde AB ve OECD ülkelerine ait istihdam oranın üzerinde
bulunmaktadır. Ülkemizde toplam istihdam oranını AB standartlarına getirilmesinin
yolu kadınların istihdama daha çok katılmasını sağlamaktan geçmektedir.

1.2 TÜRKĠYE’DE ĠġGÜCÜ PĠYASASININ YAPISI

Türkiye genelinde günümüz istatistiklerine bakıldığında 2016 yılında iĢsiz sayısı 3
milyon 330 bin kiĢiye ulaĢmıĢ ve bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artıĢ göstermiĢtir.
Bununla beraber 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz
yönde etkileyen küresel ekonomik krizden sonra 2008-2009 yılları aralığında
Türkiye‟de iĢsiz sayısı 800 bin kiĢi artmıĢtır. Ancak küresel krizin etkisinden hızla
sıyrılarak 2010 yılında Türkiye‟de iĢsiz sayısında 258 bin gerileme kaydedilmiĢtir.
Uygulanmaya devam eden ve 2017 yılında uygulamaya konulan yeni istihdam
7

OECD Veri Tabanı
Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018)
9
TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24635 , (02.04.2017)
8
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teĢviklerinin etkisiyle istihdam oranında artıĢların gerçekleĢmesi ve beraberinde iĢsizlik
oranının aĢağıya çekilmesi beklenmektedir.

1.2.1 Türkiye’de ĠĢgücü Piyasasının Görünümü
ĠĢgücü piyasasına iliĢkin Türkiye‟deki iĢsiz sayısı ve iĢsizlik oranına iliĢkin (20072016 yılları aralığındaki veriler aĢağıdaki Ģekilde grafik olarak belirtilmektedir.

ġekil 2: Türkiye‟de ĠĢsizlik Oranı(%) ve Dünya ĠĢsiz Sayısı(Bin KiĢi) (2007-2016)
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Kaynak: TÜĠK, Sürekli Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Dönemsel Sonuçları.

2016 yılında, 2015 yılına göre Türkiye‟de 15+ nüfus, iĢgücü, istihdam
artmıĢtır. Türkiye‟de iĢsiz sayısı bir önceki yıla kıyasla 2016 yılında 273 bin kiĢilik
artıĢla 3 milyon 330 bin kiĢi olmuĢtur. Söz konusu dönemde iĢsizlik oranı erkeklerde
0,4 puanlık artıĢla %9,6‟ya yükselirken kadınlarda 1,1 puanlık artıĢla %13,7‟ye
yükselmiĢtir.

Bir önceki yıla kıyasla 2016 yılında Türkiye‟de iĢgücü %2,9 artarken istihdam
%2,2 artmıĢtır. Ġlgili dönem itibariyle iĢgücündeki artıĢın istihdamdaki artıĢtan fazla
olması nedeniyle iĢsizlikte bir önceki yıla kıyasla sınırlı bir artıĢ ortaya çıkmıĢtır.
Küresel kriz istihdam ve iĢsizlik oranı üzerinde olumsuz yönde etkide
14

bulunmuĢtur. Mevsimsel düzeltilmiĢ verilere göre, istihdam açısından krizin en derin
olduğu 2009 yılı Nisan ayında istihdam kaybı kriz öncesi döneme kıyasla 500 bine
yaklaĢmıĢ ve iĢsizlik oranı yüzde 15‟e yükselmiĢtir. Ġstihdamı artırmaya yönelik alınan
tedbirlerin ve kriz sonrası güçlü büyümenin etkisiyle, 2013 yılının ġubat ayı itibarıyla
4,8 milyon istihdam yaratılmıĢ ve iĢgücüne katılma oranındaki 3,6 puanlık artıĢa
rağmen iĢsizlik oranı kriz öncesi seviyelerin altına inmiĢtir10.

ġekil 3 : Türkiye‟de ĠĢsizlik Oranı, ĠĢgücüne Katılma Oranı, Ġstihdam Oranı (20072016,%)
60,0
50,0
40,0

44,3

40,3

44,9

40,4

45,7

39,8

46,5

41,3

47,4

47,6

48,3

43,1

43,6

43,9

50,5

51,3

52,0

20,0
18,0

45,5

46,0

46,3

16,0
14,0

30,0
13,1

11,1

20,0
10,0

9,0

9,1

10,0
9,2

9,9

10,3

10,9

12,0
10,0
8,0

8,4

0,0

6,0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

İşgücüne Katılma Oranı

2013

İstihdam Oranı

2014

2015

2016

İşsizlik Oranı

Kaynak: TÜĠK, Sürekli Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Dönemsel Sonuçları.

ĠĢsizlik; yüksek nüfus artıĢına rağmen çalıĢma çağına giren bireylerin iĢgücü
piyasasında aktif olmaması, yeterli ve yeni iĢler yaratılamaması, iĢgücünün nitelik
yönünden zayıf oluĢu, arz-talep uyumsuzluğu gibi piyasanın yapısal sorunları
nedenleriyle, Türkiye iĢgücü piyasasının önemli sorunlarından biri konumundadır.
Türkiye‟deki iĢsizlik oranına bakıldığında; küresel ekonomik krizin de etkisiyle 2009
yılında yüzde 13,1 oranıyla son on yıldaki en yüksek seviyesine ulaĢmıĢtır. Ancak takip
eden yıllarda iĢgücü piyasasını destekleyen istihdam paketlerinin ve prim teĢviklerinin
yanı sıra, aktif ve pasif iĢgücü piyasası programlarının yoğun bir Ģekilde uygulanması,
küresel ekonomik krizin iĢgücü piyasasındaki etkilerini önemli ölçüde azalmaya katkı
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Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018)
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sağlamıĢtır11. Suriye‟deki iç savaĢın Türkiye‟ye etkileri, Rusya‟nın ülkemize yönelik
turizm ambargosu ve menfur darbe giriĢiminin etkileriyle de 2012 yılı sonrasında
iĢsizlik oranı yükselen bir grafik sergilemektedir.

2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı ile Türkiye‟de
iĢsizlik oranının yüzde 7,2‟ye düĢürülmesi; istihdam oranının yüzde 49,9‟a
yükseltilmesi hedeflenmektedir12. Ġstihdam oranı 2007 yılına göre 2016 yılında 6 puan
artıĢ göstermekle; uygulanan

ve 2017 yılında uygulamaya konulan yeni istihdam

teĢviklerinin ve istihdam seferberliğinin etkisiyle önümüzdeki dönemde de yükselmesi
ve bununla birlikte iĢsizlik oranlarının aĢağıya çekilmesi beklenmektedir13.

Türkiye‟de iĢgücüne katılma oranı 2007 yılına gire 2016 yılında 7.7 puanlık artıĢ
göstermektedir. ĠĢgücüne katılma oranında söz konusu yıl aralığında uzun dönemli artıĢ
eğilimi olduğu görülmekle, bu oran, Onuncu Kalkınma Planında 2018 yılı için yüzde
53,8 hedeflenmektedir.

ġekil 4: Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre ĠĢsizlik Oranları (2016,%)
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Kaynak: TÜĠK, Sürekli Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Dönemsel Sonuçları.
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8. Genel Kurul Raporu
Onuncu Kalkınma Planı
13
İş gücü piyasası görünüm
12

16

Yüksek-öğretim

Eğitim durumuna göre iĢsizlerin dağılımına bakıldığında, 2016 yılına göre
okur-yazar olmayanların iĢsizlik oranı %5,7 iken, yükseköğretim mezunları arasında
bu oran %12‟dir. Öte yandan lise mezunlarından %13,4‟ü, mesleki veya teknik lise
mezunlarının %11,6‟sı iĢsizdir. Özellikle lise ve yükseköğretim eğitim grubunda
görülen iĢsizlik oranlarının yüksek olması, iĢverenlerin nitelikli eleman talebinin
yoğunluğu da dikkate alındığında, eğitim-istihdam iliĢkisinin güçlendirilmesinin
gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Cinsiyet ve eğitim seviyesine göre iĢsizlik oranları değerlendirildiğinde,
erkeklerde en yüksek iĢsizlik oranının okur-yazar olmayanlarda; kadınlarda ise lise
mezunlarında söz konusu olduğu görülmektedir. Genel itibariyle kadınlarda eğitim
seviyesi arttıkça iĢsizlik oranı artmakta iken erkeklerde eğitim seviyesi arttıkça
iĢsizlik oranı düĢmektedir.

ġekil 5: Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre ĠĢgücüne Katılma Oranı (2016,%)
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Kaynak: TÜĠK, Sürekli Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Dönemsel Sonuçları.

Türkiye‟de iĢgücüne katıma oranı incelendiğinde eğitim seviyesi artıkça
istihdama katılma oranının artmıĢ olduğu görüĢmektedir. Eğitim durumu itibarıyla
iĢgücüne katılımda tüm eğitim düzeylerinde erkeklerin iĢgücüne katılım oranı
kadınların katılım oranından daha yüksektir. Yüksek-öğrenim harici diğer eğitim
düzeylerinde iĢgücüne katılma oranları arasındaki fark oldukça açıktır. Yükseköğrenim eğitim düzeyi hariç olmak üzere erkeklerin her eğitim düzeyinde iĢgücüne
17

katılım oranı kadınlardan yaklaĢık 2 kat daha fazladır. Her iki grupta da eğitim
seviyesi yükseldikçe iĢgücüne katılım oranı artarken bu durum özellikle kadınların
iĢgücüne katılım oranında belirgin bir Ģekilde görülmektedir. Okuma-yazma bilmeyen
kadınlarda %15,2 gibi oldukça düĢük olan bu oran yüksek-öğretim mezunu olanlarda
%71,3‟e kadar çıkmıĢtır.

ġekil 6: Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Ġstihdam Oranı (2016,%)
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Kaynak: TÜĠK, Sürekli Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Dönemsel Sonuçları.

2016 yılı itibariyle Türkiye‟de 27 milyon 205 bin kiĢi istihdam edilmektedir.
Bunların yaklaĢık yüzde 70‟i erkek yüzde 30‟u kadındır. Ġstihdam edilen kadınlar
eğitim düzeyine göre ayrıldığında, yüzde 27,5‟i yüksek-öğretim, yüzde 7,5‟i mesleki
veya teknik lise, yüzde 8,1‟i Lise, yüzde 48,3‟ü lise altı eğitimliler, yüzde 8,5‟i okuryazar olmayanlardan oluĢmaktadır. Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere hem
kadınlar hem de erkeklerde eğitim seviyesi arttıkça istihdam oranı artmaktadır.

Ġstihdam edilen erkekler eğitim düzeyine göre ayrıldığında, yüzde 20‟si
yüksek-öğretim, yüzde 11,6‟sı mesleki veya teknik lise, yüzde 10,6‟sı lise, yüzde
56,4‟ü lise altı eğitimliler, yüzde 1,4‟ü okur-yazar olmayanlardan oluĢmaktadır.
Kadınlarda görülen dağılım erkeklerde de benzerlik taĢımaktadır.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠġE YERLEġTĠRME FAALĠYETLERĠ

Bu bölümde ĠġKUR‟un iĢveren ve iĢ arayanlara sunmuĢ olduğu hizmetlere
değinilmiĢ olup, bu hizmetlere iliĢkin 2008-2015 yılları aralığındaki istatistiki bilgilere
yer verilecektir. Türkiye‟de istihdam hizmetlerine yönelik tarihsel geliĢim evresine ve
ĠġKUR‟un görev ve hizmetlerine yer verilen bu bölümde, aynı zamanda seçilmiĢ
ülkelere ait eĢleĢtirme ve iĢe yerleĢtirme faaliyetlerinden de bahsedilmektedir.

2.1 TÜRKĠYE Ġġ KURUMUNUN TARĠHÇESĠ

Ülkemizde 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı Kanun ile kamu istihdam
hizmetlerini vermek üzere ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu (ĠĠBK) kuruldu. ĠĢ ve ĠĢçi Bulma
Kurumu 15.03.1946 tarihinde faaliyete geçen Kurumun görevi, bu kanunda "iĢçilere
vasıflarına uygun iĢler bulmak ve iĢverenlere de iĢlerine uygun vasıfta iĢçi bulmak" yani
iĢ ve iĢçi bulmaya aracılık olarak belirlemiĢtir.
ĠĠBK 1946 yılından itibaren iĢgücü piyasasında iĢ ve iĢçi bulmaya aracılık
hizmetini vermeye baĢlamıĢ, özellikle geliĢmekte olan sanayinin iĢgücü ihtiyacını
karĢılama ve iĢgünün sektörel ve coğrafi hareketliliğini sağlamada faaliyet göstermiĢtir.
1960'lı yıllarla birlikte baĢta Almanya olmak üzere sanayileĢmiĢ ülkelerin artan iĢgücü
ihtiyaçları ve bu ihtiyacı yabancı iĢçiler yoluyla da karĢılamaları üzerine ĠĠBK,
yurtdıĢına iĢçi gönderme faaliyetine yoğunlaĢmıĢtır. 1973 Petrol Krizinden sonra
sanayileĢmiĢ ülkelerde yaĢanan durgunluk ve artan iĢsizlik, yurtdıĢından iĢgücü
talebinin durmasına neden olmuĢtur. Bu geliĢme yurt dıĢına iĢçi gönderme faaliyetine
odaklanan ĠĠBK ve kamu istihdam hizmetleri için gerileme sürecinin baĢlangıcı
olmuĢtur. Kurum değiĢen iĢgücü piyasasının ihtiyacı olan hizmetleri vermede kendini
yenileyememiĢ ve iĢgücü piyasasında kamu hizmetlerinin rolü gittikçe azalmaya
baĢlamıĢtır.
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Kurumun faaliyetleri için belirleyici olan Uluslararası ÇalıĢma TeĢkilatının
iĢsizlik hakkındaki 1919 tarihli ve 2 No'lu SözleĢmesi 16.02.1950 tarihinde; ücretli iĢ
bulma bürolarının kapatılması hakkındaki 1933 tarihli ve 34 No'lu sözleĢmesi
11.02.1946 tarihinde; iĢ ve iĢçi bulma servisi kurulması hakkındaki 1948 tarihli ve 88
No'lu SözleĢmesi 30.11.1949 tarihinde; özel iĢ bulma büroları hakkındaki 1949 tarihli
ve 96 No'lu SözleĢmesi 08.08.1951 tarihinde ve istihdam politikasıyla ilgili 1964 tarihli
ve 122 No'lu SözleĢmesinin de 9.11.1976 tarihinde onaylanmasına rağmen ĠĢ ve ĠĢçi
Bulma Kurumunun asli görevleri ancak 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı ĠĢ Kanunu'nda
belirtilmiĢtir.
ĠĢ piyasasının düzenlenmesi ise planlı döneme geçilmeden ve söz konusu
sözleĢmeler onaylanmadan önce gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır. Bu nedenle, Kurum iĢ
piyasasının ülke çapında ve belirli bir plan ve program çerçevesinde düzenlenmesini
sağlayacak çağdaĢ ve dinamik bir yapıya kavuĢturulamamıĢtır. Böylece, Kurumun
ülkemizdeki geliĢmesi, özellikle yasal düzenlemeler bakımından ihtiyaçların çok
gerisinde kalmıĢ, zaman zaman yapılan münferit değiĢikler ise arzu edilen etkinliği
sağlayamamıĢtır.
Bunun doğal sonucu olarak da Kurum, yukarıda belirtilen Uluslararası
SözleĢmelere uygun bir Ģekilde teĢkilat yapısını, hukuki statüsünü ve personel rejimini
geliĢtiremediğinden sadece iĢ ve iĢçi bulma aracılığı faaliyetlerine iliĢkin bir takım
formaliteleri yerine getirmeye çalıĢan bir kuruluĢ görünümünden öteye geçememiĢtir.
1980'li yıllarla birlikte baĢlayan küreselleĢme, teknolojik geliĢmeler ve bilgi
toplumu kamu istihdam kurumlarının önemini artırmıĢ, fonksiyonlarını geniĢletmiĢtir. ĠĢ
ve ĠĢçi Bulma Kurumu'nu da gerek dünyada gerekse ülkemizde ki teknolojik alanda ve
iĢgücü piyasasında meydana gelen geliĢmeleri izleyebilecek, çağdaĢ iĢ kurumlarının
üstlendiği görevleri yerine getirebilecek ve aktif iĢgücü programlarını uygulayabilecek
bir yapıya kavuĢturmak amacıyla, 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR)
kurulmuĢtur.
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Ancak, Anayasa Mahkemesi 31.10.2000 tarih ve Esas No: 2000/63, Karar No:
2000/36 sayılı kararı ile 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmiĢ ve iptal
kararının Resmi gazete „de yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe gireceğine
karar vermiĢtir. Dokuz aylık süre 08.08.2001 tarihinde sona ermiĢtir. Bu süre içerisinde
yeni bir yasal düzenleme yapılamadığından Kurum faaliyetlerini yasal dayanaktan
yoksun olarak sürdürmek zorunda kalmıĢtır.
Nihayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 25.06.2003 tarihinde kabul edilen ve
05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi gazete „de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904
sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu ile Kurum kuruluĢ yasasına kavuĢmuĢtur.
Ġstihdamın korunması, geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması ve iĢsizliğin önlenmesi
faaliyetlerine yardımcı olmak ve iĢsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan
Türkiye ĠĢ Kurumu yeni yasa ile;


Kurum, görev alanı geniĢletilerek klasik iĢ ve iĢçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif
ve pasif iĢgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuĢturulmuĢtur.



Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir örgütlenme modeli benimsenerek; Türkiye'nin
istihdam politikasının oluĢturulmasına yardımcı olmak üzere, Sosyal tarafların
çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı bir Genel Kurul
oluĢturulmuĢtur.



Kurumun, en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluk taĢıyan organı olarak, iĢçi,
iĢveren ve esnaf ve sanatkârlar temsilcilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulu
oluĢturulmuĢtur.



Ġllerde, bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliĢtirmek ve yerel istihdam
politikalarını belirlemek üzere Ġl Ġstihdam Kurulları oluĢturulmuĢtur.



Yurtiçi ve yurtdıĢı iĢ ve iĢçi bulma faaliyetlerinde bulunmak üzere, Özel Ġstihdam
Bürolarının kurulmasına izin verilerek, Kurumun bu alandaki tekel yetkisi
kaldırılmıĢtır.



Ġllerde etkin hizmet verebilmek amacıyla, Bölge Müdürlükleri kaldırılarak Ġl
Müdürlükleri oluĢturulmuĢtur.
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Kurumun görevlerini etkin bir Ģekilde yerine getirebilmesi amacıyla, nitelikli
personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak Ġstihdam Uzmanlığı ihdas
edilmiĢtir14.

2.2 KURUMUN GÖREVLERĠ

4904 Sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu ile; istihdamın korunmasına,
geliĢtirilmesine, yaygınlaĢtırılmasına ve iĢsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı
olmak ve iĢsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye ĠĢ Kurumu
kurulmuĢtur15. ĠġKUR, bu Kanun kapsamında gerekli önlemleri almak ve istihdamın
geliĢtirilmesi asına gerekli uygulamaları yürütmekle görevlidir.
4904 Sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu‟nun 3. Maddesinde ĠġKUR‟un görevleri
düzenlenmiĢtir. Söz konusu madde kapsamında ĠġKUR‟un; istihdamın korunması,
geliĢtirilmesi ve iĢsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olacağı; iĢsizlik sigortası
faaliyetlerini yürüteceği; iĢgücü piyasası verileri, iĢgücü ihtiyaçları, iĢ ve meslek
analizleri yapacağı; iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmeti ile iĢgücünün istihdam
edilebilirliğini artırmaya yönelik çalıĢmalarda bulunacağı; iĢgücünün uygun iĢe
yerleĢtirilmelerine aracılık edeceği gibi görevler öngörülmüĢtür. Bu madde kapsamında
belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde çeĢitli yöntemler, programlar, eğitimler ve
seminerler uygulanmakta ve iĢ arayanlara ile iĢ verenlere yönelik hizmetler
sunulmaktadır.

2.2.1 Kurumun ĠĢ Arayanlara Yönelik Hizmetleri

Kurum Ġl/ Hizmet Merkezi Müdürlüğü, iĢgücü piyasasına dahil iĢ arayanların
ve iĢverenlerin ulaĢtığı bir kamusal buluĢma noktası; iĢ, eğitim imkanları ve uygulanan
politikalar hakkındaki tüm bilgilerin sunulduğu bir bilgi merkezi olarak tasarlanmıĢtır.

14

15

http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/kurum/tarihce.aspx (27.12.2016)
4904 Sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu, RG 5.7.2003-25159.
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Kapsamlı bilgi sunulması ile iĢ arayanlar açık iĢe uygun olup olmadıklarına
kendileri karar verirler. ĠĢ arayanlara uygun açık iĢler hakkında bilgi verilerek araĢtırma
olanağı sunulur ve iĢverenlerle doğrudan irtibat kurmalarına yardımcı olunarak hizmet
verilir. Açık iĢlere iliĢkin bilgiler ilan panolarında ve web sitelerinde de
yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda, iĢ arayanların açık iĢlere ulaĢması ve kendilerine
uygun iĢ bulmaları kolaylaĢtırılmaktadır.
ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlarının; bilgisayar yardımıyla yapılan eĢleĢtirmeler ve iĢ
arayanları bu iĢlere yönlendirme, telefon ya da posta yoluyla gelen açık iĢleri kaydetme,
ĠĢveren ziyaretlerini planlama gibi görevleri bulunmaktadır. Açık iĢe uygun iĢ arayan
bulunmasında veya iĢ arayana uygun açık iĢ bulunmasında aktif rol oynarlar.
Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iĢ arayanların Kurumun internet
sitesinden üye olarak veya Ģahsen Kuruma baĢvurarak kaydolmaları gerekmektedir.
BaĢarılı bir eĢleĢtirme için Kurum veri tabanında hem açık iĢ hem de iĢ arayan kiĢi
hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması gereklidir. Bu nedenle gerek doğrudan
kendisi gerekse Kurum personeli eĢliğinde, kayıt yaptıracakların kendileri ile ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun iĢe yerleĢtirilmelerinde oldukça
önemlidir.
ĠĢ arayan olarak Kuruma baĢvuranlarda bazı Ģartlar aranır. Bunlar;


14 yaĢını doldurmuĢ olmak.



T.C. kimlik numarası, yabancılar için ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından verilen
yabancı kimlik numarasına sahip olmak.



Engelliler için "Sağlık Kurulu Raporu"na, eski hükümlüler için "Durum
Bildirme

Formu”na,

terörle

mücadelede

malul

sayılmayacak

Ģekilde

yaralananlar için “sağlık kurulu raporu” ve “komutanlık yazısı”na, öncelik
hakkına sahip olanlar için de bu durumlarını belirtir belgelerden birine sahip
olmak Ģartlarıdır16.

16
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Kayıtların aktif olarak iĢlemde kalma süresi, son iĢlem tarihinden itibaren on iki
aydır. Kayıtları iĢlemden kaldırılan iĢ arayanlar internet üzerinden Kurum portalına
girerek iĢ arama durumu menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya Kurum
Ġl/Hizmet Merkezi Müdürlüğüne Ģahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletiĢim araçlarıyla
müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince, sistemden müracaatçı
adına iĢlem yapılarak müracaat tarihinden itibaren aktife alınır. Bu süre içerisinde
Kurumca iĢe yerleĢtirilenler ve iĢ aramaktan vazgeçtiğini beyan edenler ile kayıt
esnasında beyan edilen iletiĢim bilgileri ile kendisine ulaĢılamayanlar, mevcut
kayıtlarını güncelleyene kadar iĢ arayan olarak değerlendirilmez ve kayıtları pasife
alınır.
Aktif olarak iĢlemde kalma süresi içerisinde herhangi bir iĢlemde bulunulmayan
veya diğer nedenlerle geçersiz hale gelen kayıtlar, kiĢi tarafından güncelleninceye kadar
iĢ arayan olarak değerlendirilmemektedirler.

2.2.2 Kurumun ĠĢverenlere Yönelik Hizmetleri

Kurum, iĢverenlerle doğrudan temas kurarak, iĢverenlerin Kurum hizmetlerinden
daha fazla ve daha etkin olarak yararlanması, açık iĢ talepleri için için en uygun iĢçilerin
bulunması, aktif iĢgücü programları için daha geniĢ bir hizmet sağlayıcıya sahip olma
imkanına ulaĢtıracaktır. Bu doğrultuda iĢverenlerle doğrudan irtibat kurulmaya öncelik
verilmektedir.
Kurumun iĢveren hizmetleri kapsamında sunduğu çalıĢmalar;


ĠĢyeri ziyaretleri, iĢvereni Kurum hizmetleri hakkında bilgilendirmek,



ĠĢverene hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak danıĢmanlık görevini
üstlenmek,



ĠĢveren kaydının yapılması, açık iĢlerin alınması, açık iĢlerin karĢılanması,
karĢılanamayan açık iĢlerle ilgili olarak iĢverenle özel çalıĢma yapılması,



Aranan niteliklerde iĢgücü yetiĢtirilmesine yönelik iĢverenlerle iĢbirliği
yapmak,
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ĠĢverenin Kurumun sunduğu diğer hizmetlere iliĢkin taleplerini değerlendirmek,



ĠĢgücü ve iĢ arayanların arzına yönelik araĢtırmalar yapmak,



ĠĢgücü piyasası beklentilerine yönelik araĢtırmalar yapmak,



ĠĢgücü yetiĢtirme alanında bir hizmet sağlayıcı olarak iĢverenden etkin olarak
yararlanmak,



Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerin varlığı
halinde iĢyerindeki çalıĢma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu
durumlarda kısa çalıĢma ödeneği verilmesi,



Kurumda veya Kurum dıĢında iĢverenlerle toplu görüĢme ve iĢverenlere yönelik
toplu bilgilendirme yapmak gibi çalıĢmalarda bulunmaktadır17.
Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iĢverenler, Kurum internet

sitesinden veya Ģahsen baĢvurarak üye olabilirler. ĠĢveren olarak kayıt için, Sosyal
Güvenlik Kurumu iĢyeri sicil numarasının olması ve belirtilmesi gerekmektedir. Etkin
bir eĢleĢtirme için iĢveren kayıtlarında açık iĢ taleplerinin ve diğer tüm bilgilerin
eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.

2.2.3 ĠĢgücü Ġstemi, EĢleĢtirme ve ĠĢe YerleĢtirme

ĠġKUR‟un iĢ arayanlara ve iĢverenlere yönelik sunmuĢ olduğu hizmetler
derlendiğinde, bunların baĢında eĢleĢtirme ve yönlendirme gelmektedir. ĠĢ arayan ve
iĢgücü talebinde bulunulan açık iĢ eĢleĢtirildiğinde, uygun eĢleĢtirme sonrası iĢgücü
isteminde bulunan iĢveren ile iĢ arayanın buluĢturulması neticesi açık iĢ talebinin
karĢılanması gündeme gelebilmektedir.
ĠġKUR‟a baĢvurarak iĢgücü isteminde bulunan iĢverenlerin açık iĢlerini
karĢılamak amacıyla nitel ve nicel Ģartları belirttikleri talepleri iĢgücü istemini ifade
etmektedir. ĠġKUR tarafından duyurulan bu talepler ile iĢ arayan baĢvuruları, profilleri
de göz önüne alınarak, eĢleĢtirme iĢlemi yapılır. Bu iĢlem; iĢgücü talep koĢullarına
uygun iĢ arayanların seçilmesini ifade etmektedir. Bu yöntem sonucu eĢleĢen taleplerde
iĢveren ve iĢ arayanın buluĢturulması ile eĢleĢen iĢ arayanın iĢe baĢlaması neticesi
17
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ĠġKUR aracılığı ile iĢe yerleĢtirilmiĢ olmaktadır. ĠġKUR aracılığı ile yapılan iĢe
yerleĢtirme iĢlemi; iĢ arayanların Kurumca ilan edilen, iĢverenlerin iĢgücü taleplerine
uygun bulunarak istihdam edilmeleridir.

2.2.4 Özel Sektöre Yönelik ĠĢlemler

ĠĢverenler, istihdam kurumu aracılığıyla iĢgücü aradıklarında öncelikle; ihtiyaç
duydukları iĢgücü için en uygun elemanı en kısa sürede bulmak isterler. Zaman zaman
yeni eleman alımını kısa sürede yaparken, bazen de doğru elemanı bulabilmek için
beklemeyi tercih ederler.
ĠĢverenler, iĢyerinin faaliyet alanının bulunduğu yerde aradıkları niteliklere
uygun iĢ arayan adaylar bulunamaması durumunda baĢka bölgelerde hatta baĢka
ülkelerde uygun aday arayıĢına girebilirler. Ġstihdam Kurumu personeli tarafından
iĢverene sistemli, planlı ve amaca yönelik ziyaretlerde bulunulduğunda iĢgücü istemi
önemli ölçüde artmaktadır. Bu yolla hem iĢverenlerin Kurum hizmetleri hakkında daha
fazla Ģey öğrenmeleri hem de kendilerine ilgi gösterilmesinden memnuniyet duymaları
amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra iĢyeri ziyaretlerinde, Kurum personeli iĢyerlerinin
koĢulları hakkında daha fazla bilgi toplamakta; bu sayede de açık iĢlere uygun aday
yerleĢtirme oranının artırılmasına katkı sağlanabilmektedir.
Ġl/Hizmet Merkezi Müdürlükleri özel sektörün açık iĢgücü ihtiyacını karĢılama
oranını artırmak için; iĢverenlerinin ihtiyaç duydukları iĢgücü talebinin Kuruma
yönlendirilmesi için Kurum faaliyetleri konusunda iĢverenleri bilgilendirmektedir.
Kurum personelince özel sektör iĢ ilanları, günlük ulusal-yerel gazetelerden veya
bunların web sayfalarından ve Kuruma kayıtlı iĢyerlerinin web sayfalarından takip
edilerek, açık iĢlerin iĢ arayanlara duyurulması sağlanmaktadır.
ĠĢverenler iĢgücü taleplerini Kurumun internet portalına üye olmak suretiyle
doğrudan sisteme kayıt ederek karĢılayabilecekleri gibi Kuruma her türlü iletiĢim
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kanallarını kullanmak suretiyle ileterek Ġl/Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli
aracılığıyla da karĢılayabilirler.
EĢleĢtirme iĢlemi, iĢe yerleĢtirmenin esasını oluĢturmaktadır. Bu iĢlemin amacı;
açık iĢi, bu iĢe uygun iĢ arayan ile buluĢturmaktır. ĠĢ arayanların meslek ve nitelikleri
dikkate alınarak iĢverenlerin iĢgücü taleplerinde aradığı koĢullara en uygun kiĢilerin
seçilmesi iĢlemi; eĢleĢtirme olarak ifade edilir. ĠĢverenlerin iĢgücü ihtiyacı ile iĢ
arayanların iĢ ihtiyacını eĢleĢtirme iĢlemi, kamu istihdam kurumunun en temel
hizmetidir. Birçok ülkede kamu istihdam kurumlarının çok çeĢitli görevleri
bulunmaktaysa da temel hizmet olarak eĢleĢtirme, iĢ arayan ve iĢverenlere sunulan en
önemli hizmettir ve iĢsizlikle mücadelede bu göreve büyük dikkat ve öncelik verilmesi
gerekmektedir.
Uygun

eleman ile

iĢvereni

buluĢturmak

amacıyla, açık

iĢ

koĢulları

değerlendirilerek seçme iĢlemi yapılır. Seçme iĢlemi sistem tarafından belirlenen
ölçütlerde otomatik olarak yapılır. ĠĢ istemi ile açık iĢin birbirine uygunluk derecesinin
artırılması için, bazı ek özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır.
Günümüzde istihdam kurumlarında biliĢim teknolojilerinin etkin kullanılması
hızlı ve uygun eĢleĢtirmenin yapılmasında önem arz etmektedir. Ancak, verimli bir
eĢleĢtirme için sisteme girilen bilginin doğru olması gerekmektedir. ĠĢveren ya da iĢ
arayan tarafından özel isteklerde bulunulduğunda, bilgisayar üzerinden yapılan
eĢleĢtirmeler iĢ ve meslek danıĢmanlarınca kontrol edilmelidir. Uygun kıstaslar esasında
doğru eĢleĢtirmenin yapılabilmesi için iĢgücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmak ve
bilgi iĢlem sistemini iyi kullanabilmek gerekmektedir.
EĢleĢtirme iĢleminin ardından iĢ arayan kiĢiye uygun açık iĢler bulunduğu
takdirde, görevli personel tarafından bu kiĢiye her bir açık iĢ ve iĢveren hakkında
mümkün olduğunca fazla bilgi verilmesi gerekir. ĠĢ arayan kiĢi için, aranan nitelikler,
yapılacak görevler, ücret ve çalıĢma koĢulları gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak
son derece önemlidir. ĠĢyerinin nerede olduğu ve ulaĢımın nasıl olacağı konularında da
her türlü bilgi görevli personel tarafından iĢ arayanlara verilmelidir.
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Özel sektöre yönelik, istihdam kurumunun sunduğu hizmetler arasında; kaydı
alınan açık iĢlerin takibinin yapılması son derece önemlidir. ĠĢgücü talebine
yönlendirilen adaylar iĢverenle görüĢmeye gidip gitmediği, görüĢmelerin nasıl geçtiği,
iĢverenin doğru adaylarla görüĢüp görüĢmediği, iĢe almaya karar verdiği bir aday olup
olmadığı vb. sorulara cevap bulmak amacıyla telefon, e-posta, ziyaret vb. araçlarla
iĢverenle sürekli iletiĢim halinde olunmaktadır.

Kurumun eĢleĢtirme kaynağı esas olarak Kurumda kayıtlı aktif olarak iĢ
arayanlar ve aktif iĢgücü talepleridir. ĠĢverenden alınan açık iĢ taleplerinin yaygın
Ģekilde duyurusunun sağlanması daha fazla iĢ arayanın sisteme kayıt olarak iĢ aramasını
sağlayarak, diğer yandan iĢverenlerin de açık iĢlerini Kuruma ileterek çift yönlü
etkileĢimle Kurumun iĢgücü piyasasında etkinliğinin ve iĢe yerleĢtirmedeki payının
artırıldığı görülmektedir. Nitekim ĠġKUR tarafından yapılan 2008-2015 yılları
aralığında iĢe yerleĢtirme sayılarına oransal olarak bakıldığında yüzde 781,6 oranında
artıĢ görülmektedir18.
Kurum tarafından eĢleĢtirmenin en uygun Ģekilde yapılabilmesi için dikkat
edilmesi gereken hususlara değinilecek olursa;


ĠĢ arayanların niteliklerini ve meslek becerilerini iĢin gerektirdiği niteliklerle
karĢılaĢtırmaya,



ĠĢ arayanda iĢverenin talep ettiği meslekteki deneyim süresini dikkate almaya,



ĠĢ arayanın belirli tipteki araç ve gereçleri kullanma deneyimini, iĢverence
istenen deneyim koĢulları ile karĢılaĢtırmaya,



ĠĢ arayanın, iĢin gerektirdiği normal becerileri aĢan özel becerileri (ek
özellikleri) varsa bunları da kaydetmeye,



Ġstenen ücretle teklif edilen ücreti karĢılaĢtırmaya,



ĠĢveren talebinin özellikleri ile iĢ arayanın çalıĢmak istemediği ülke, il, ilçe
tercihlerini karĢılaĢtırmaya,

özen gösterilmesi uygun eĢleĢtirmenin yapılmasında önem arz etmektedir19.

18
19

İŞKUR veri tabanı
ĠĢlemler El Kitabı-Ġstihdam Dairesi BaĢkanlığı-ĠĢgücü Ġstemi EĢleĢtirme ve ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri
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EĢleĢtirme iĢlemi sonrasında; iĢveren veya Kurum personeli, talep koĢullarına
uygun olarak seçilenler ile baĢvuranların detaylı özgeçmiĢlerini inceleyerek görüĢmeye
davet edilip edilmemesine karar verir.
GörüĢülmesine karar verilen iĢ arayanlar sisteme üye olurken belirttikleri
tercihleri doğrultusunda (Cep telefonuna mesaj, e-mailine mesaj, telefon, faks, posta
vb.) hizmet gereklerine en uygun olan iletiĢim araçları kullanılarak belirlenen gün, saat
ve adreste görüĢülmek üzere davet edilir. Cep telefonuna veya e-posta adreslerine mesaj
yoluyla yapılacak davetler Portal tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
GörüĢme yeri iĢverenin isteği doğrultusunda Kurumda olabileceği gibi,
iĢverenin bürosunda veya belirleyeceği bir adreste yapılabilir. GörüĢme neticesi iĢe
yerleĢme gerçekleĢip gerçekleĢmemesine göre iĢgücü istemlerinin kapatılması veya
iptali gündeme gelmektedir.

ĠĢgücü talepleri ve detayları ilan edilip; açık iĢlere yönlendirme yapılıp baĢvuru
süresi sona erdikten sonra talep sonuçları iĢveren veya kurum personeli tarafından
iĢlenmek suretiyle kapatılmaktadır. Kurumca gönderilenler veya sistem üzerinden
baĢvurup iĢverenle görüĢen adayların sonuçlarının iĢlenerek talebin kapatılması için
iĢveren önceden bilgilendirilmelidir. ĠĢveren iĢgücü talebini baĢvuranlar dıĢından
karĢılamıĢ ise bu durumu da Kuruma bildirmeli ve talep iĢlemden kaldırılmalıdır.
Özel sektör iĢverenlerinden alınan normal iĢgücü taleplerinin iĢlemde kalma
süresi talebin iĢleme girdiği tarihten itibaren otuz gündür. Bu süreden sonra ilgili talep
sistem

tarafından

pasif

konuma

getirilmekte,

talebe

herhangi

bir

baĢvuru

yapılamamakta, ancak iĢverene gönderilenlerin sonuçları iĢveren veya kurum personeli
tarafından iĢlenerek en geç on beĢ gün içerisinde talep kapatılmaktadır. Bu süre
içerisinde kapatılmayan talepler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
2.2.5 Kamu Sektörüne Yönelik ĠĢlemler

Kamu kurum ve kuruluĢları iĢçi ihtiyaçlarını, iĢ kolu, meslek pozisyonu,
öğrenim, iĢ tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik
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ortamda iĢçinin çalıĢtırılacağı iĢyerinin bulunduğu yerdeki Kurum il veya hizmet
merkezi müdürlüğünden talep etmek ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
uyarınca 8 inci maddesindeki hükümleri saklı kalmak üzere Kurum il veya hizmet
merkezi müdürlüğü tarafından gönderilenler arasından karĢılamak zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluĢlarının daimi ve geçici iĢgücü ihtiyaçları; Orta Öğretim
(Lise ve Dengi Okul) ve üstü eğitime sahip iĢçi talepleri için ÖSYM BaĢkanlığınca
yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; ilköğretim ve daha
alt eğitim düzeyindeki talepler ile eğitim Ģartı aranmaksızın kömür ve maden
iĢletmelerinin yeraltı iĢlerinde çalıĢtırılacaklar için ise noter huzurunda çekilecek kura
ile belirlenir. Kamu iĢyerleri, iĢgücü istemlerine müracaatlar için öngörülen süre 10
gündür.
Kamu kurum ve kuruluĢları daimi iĢçi taleplerini ulusal düzeyde, geçici iĢçi
taleplerini ilçe veya il düzeyinde ya da ulusal düzeyde yahut teĢkilat yapıları veya
faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması hâlinde bölge düzeyinde verebilirler. Talepler
Kurum internet sayfasında ve Kurum panolarında ilan edilmekte olup ayrıca Resmi
Gazete‟de yayımlanmamaktadır. Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtildiği üzere;
Kamu kurum ve kuruluĢlarının ilçe düzeyinde verilen geçici iĢçi taleplerinin
karĢılanamaması hâlinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen geçici
iĢçi taleplerinin karĢılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karĢılanması yoluna gidilir.
TeĢkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluĢlarının
ilçe düzeyinde verilen geçici iĢçi taleplerinin karĢılanamaması hâlinde il veya bölge
düzeyinde ya da ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen geçici iĢçi taleplerinin
karĢılanamaması hâlinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde; bölge düzeyinde verilen
geçici iĢçi taleplerinin karĢılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karĢılanması yoluna
gidilir. Ancak, Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi saklı
kalmak kaydıyla, sürekli (daimi) iĢçi olarak istihdam edilecek müfettiĢ, kontrolör,
denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerleri ile mühendis, aktüer ve hukuk
müĢaviri

talepleri,

iĢçinin

istihdam

edileceği

bulundurularak, ulusal düzeyde de verilebilir.
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ilin

potansiyeli

göz

önünde

Normal iĢgücü talebine iĢverenin istemesi halinde engelli olarak kayıt
yaptıranlar da müracaat edebilirler.
Kamu

iĢyerlerinden

alınan

iĢgücü

taleplerine,

il/hizmet

merkezi

müdürlüklerince talep dosyaları açılmamakta olup, bu konudaki tüm iĢlemler bilgisayar
ortamında gerçekleĢtirilmektedir.

2.2.6 Ortak Hususlar

Özel ve kamu sektörüne yönelik hizmetlere iliĢkin kabul edilemeyecek iĢgücü
istemlerine bakıldığında; kanuni sakıncaları bulunan, (ĠĢ Kanunu, Umumi Hıfzısıhha
Kanunu‟nun 174, 175, 176‟ncı maddeleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri
Kanununun 12‟nci maddesi), ahlaka uymayan bazı sakıncaları olan, tespit edilmiĢ asgari
ücretten düĢük ücret teklif edilen, kamunun iĢgücü taleplerinde cinsiyet ayrımcılığı, yaĢ
ve askerlikle ilgili kısıtlamalar getiren iĢgücü istemlerinin kabul edilmeleri mümkün
bulunmamaktadır.

Kamu ve özel sektör iĢverenlerinin her ikisi de çalıĢtırmakla yükümlü oldukları
iĢçileri Kurum aracılığıyla sağlar.
Kurum aracılığı olmadan engelli istihdam eden özel sektör iĢvereni, engellinin
iĢe baĢlama tarihinden itibaren bu durumu en geç on beĢ iĢ günü içinde Kuruma
bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Kurum tarafından tescili yapılmayan iĢçi
engelli statüsünde değerlendirilmez.

ĠĢyerinin iĢçisi iken engelli duruma düĢenlere

öncelik tanınır.
ĠĢe alınmada özel ve kamu sektöründe; iĢ seçiminden, baĢvuru formları, seçim
süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalıĢma süreleri ve Ģartlarına kadar olan
aĢamaların hiçbirinde özürlüler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul
sayılmayacak Ģekilde yaralananlar aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.
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ÇalıĢan engelli, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak
Ģekilde yaralananlar aleyhine sonuç doğuracak Ģekilde, diğer kiĢilerden farklı
muamelede bulunulamaz.
Ayrımcılık veya farklı muamele gösteren kamu kurum ve kuruluĢları ile
iĢverenler için 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 122 nci maddesi
hükümleri uygulanır.

2.3 SEÇĠLMĠġ ÜLKELERE AĠT EġLEġTĠRME VE YERLEġTĠRME
FAALĠYETLERĠNE ÖRNEKLER

Bu Bölümde seçilmiĢ ülkelere ait nasıl bir eĢleĢtirme veya yerleĢtirme faaliyeti
uyguladıklarına ait örnekler verilmiĢtir.

2.3.1 Danimarka20

Danimarka'da, Ġstihdam politikaları Belediye düzeyinde merkezileĢtirilir. Dört
bölgesel istihdam ofisi kendi bölgelerinde iĢgücü piyasası hakkında araĢtırmalar yapar.
ĠĢgücü piyasası dengesi, iĢ arayanlar için istihdam ve eğitim önlemleri ve
danıĢmanlık hizmetlerine öncelik vermek için belediye iĢ merkezlerindeki yöneticilere
ve personele yardımcı olmak için geliĢtirilmiĢtir. ĠĢgücü piyasası dengesi, bölgesel
aracılar ve emek piyasasındaki diğer menfaat sahiplerini, bölgesel iĢgücü piyasasındaki
meslek gruplarındaki mevcut ve yakın gelecekteki durumla ilgili bilgilere kolay eriĢim
sağlamak için tasarlanmıĢ bir araçtır. ĠĢgücü piyasası dengesi üç bileĢenden
oluĢmaktadır:


Ulusal bir iĢveren araĢtırmaları;

20

The Role Of Employment Servıce Provıders,
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/79916772E4565452C1257F09005F4F07/$file/Vol.%204%20Empl
oyment%20service%20providers.pdf(07.04.2017)
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Anketten elde edilen verileri, kayıtlı iĢsizler ve kayıtlı iĢyerleri ile ilgili
verilerinden ve iĢgücü piyasasındaki istihdam ve ciro hakkında ulusal istatistiki
verileri çizen bir emek piyasası modeli;



Kullanıcının açık iĢ olan meslekleri veya iĢgücünü yeterli bir emek arzıyla tespit
etmesini sağlayan çevrimiçi bir ara yüz.

ĠĢgücü piyasası dengesi, kurum çalıĢanlarına istihdam politikalarına öncelik
verilmesi için bir temel sunmaktadır ve Meslek danıĢmanlarına, iĢsizleri istihdama
yönlendirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.

2.3.2 Belçika21

ĠĢsiz bir kiĢi kayıttan dokuz ay sonra mülakata çağırıldığında, Kurum çalıĢanları
iĢ arayanın daha yoğun yardıma ihtiyacı olup olmadığını tespit etmeye çalıĢır. Kurum
aĢağıdaki iĢlemleri içeren bir dizi iĢlemi göz önünde bulundurur.
ĠĢ göstergesi: iĢ arayana belirli bir sürede kaç tane iĢ teklifi gönderildiğini, tekliflerin
içeriğini, iĢlerin hangi kanallara göre sunulduğunu ve iĢ arayanın tekliflere tepki olarak
ne yaptığını basit bir Ģekilde gösteren bir gösterge;
ĠĢ hazır: iĢ arayanın çalıĢmak için hazır olduğunu değerlendirmek için izin veren bir
elektronik araĢtırma aracı. Anket, bireysel deneyimleri ve iĢlere yönelik tutumları, iĢ
arayanın kiĢisel güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmesini ve iĢ ve kariyer ile ilgili
isteklerini araĢtırır;
Bor-int: ilgilere dayalı bir mesleki rehberlik aracı;
Bor-comp: yeterliliklere be ilgilere dayalı bir mesleki rehberlik aracına dayalı bir
mesleki rehberlik aracı;
E-scan: iĢ arayanların kendi iĢlerini kurmak ile ilgili yeteneklerini ölçmek için bir araç;
Profil: teorik mesleki bilgiye dayalı bilgiler;
Profil belirleme testi: teorik bilgisini ölçen bir test;
21

The Role Of Employment Servıce Provıders,
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/79916772E4565452C1257F09005F4F07/$file/Vol.%204%20Empl
oyment%20service%20providers.pdf(08.04.2017)
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Bunlara ek olarak, kurum iĢ arayanlara psikolojik problemleri veya engelliğin
değerlendirildiği, özel tarama araçlarını kullanmaktadır.

2.3.3 Almanya22

Almanya ve Hollanda'da, iĢ arayanların iĢten çıkarılmadan hemen önce, iĢten
çıkarma bildirimini aldıktan hemen sonra istihdam kurumuna kayıt olmaları gerekiyor.
Bu iki ülkede de ilk görüĢme karĢılıklı entegrasyon anlaĢması yapmak için kullanılır.
Almanya ve Fransa'da iĢ arayan profilleri ile standartlaĢtırılmıĢ eylem
planlaması yapmak için sistematik bir entegrasyon yaklaĢımı yapılması gerekmektedir.
Fransa'da ve Almanya'daki iĢ arayanlar dört aĢamadan geçmektedir:


Ġnsan kaynakları temelli profilleme, nitelik, deneyim gibi veriler ile ilgili
çeĢitli değiĢkenleri birleĢtiren müĢterilerin güçlü ve potansiyellerini analiz
etmeye yoğunlaĢmaktadır.



Hedef tanımlama,



Takip edilen iĢ arayan bir yazılım yönlendirmeli hizmet stratejileri ile uygun
tedbirlerin seçimi,



KarĢılıklı mutabakata varılan kiĢiselleĢtirilmiĢ bir eylem planının oluĢturulur.

Bu nedenle, her iki ülkede de zamanlama ve müdahale düzeyi bireyin profiline
bağlıdır. Alman VerBis yazılımı, kurum çalıĢanları için zamanın yapılandırılması,
onlara atılması gereken adımların hatırlatması ve belirli noktalarda harekete geçmesi
için bir araç olarak hizmet etmektedir. Hizmet sunumunun standartlaĢtırılması,
izlenmesi ve tamamıyla yönlendirilmesine yardımcı olur.
Almanya'da 4PM profilleme sistemi içindeki mukavemetin aynı zamanda iĢ
değiĢiminde otomatik eĢlemenin temelini oluĢturmaktadır. Web tabanlı VerBis sistemi,
22

Koch, Susanne;” Profiling systems for effective labour market integration”
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-labour-market-for-all-2011presentations.21382,(08.04.2017)
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bölgesel iĢgücü piyasası fırsatlarıyla ilgili bilgileri, yetkinliklere dayalı olarak iĢ
arayanın "profillerine" bağlar ve böylece iĢ arayanı ve açık iĢleri çift yönlü olarak
eĢleĢtirilmesine olanak tanır.

2.4 ĠġKUR’UN YERLEġTĠRME FAALĠYETLERĠNE AĠT ĠSTATĠSTĠKLER

2008-2015 yılları aralığında ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsizlerin yaĢ gruplarına göre
dağılım oranları aĢağıdaki gibidir.

Tablo 4:Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR‟a Kayıtlı ĠĢsizlerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı
Yıllar

15-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-54

55-64

65+

2015

24,0%

20,1%

15,3%

14,1%

10,9%

12,5%

2,8%

0,3%

2014

20,2%

22,4%

17,7%

14,6%

11,2%

11,5%

2,2%

0,2%

2013

25,2%

21,2%

17,7%

13,5%

10,3%

10,0%

1,8%

0,2%

2012

23,5%

22,1%

18,1%

13,6%

10,4%

10,2%

1,9%

0,3%

2011

29,0%

22,7%

17,8%

12,6%

8,6%

7,8%

1,4%

0,2%

2010

19,6%

26,4%

21,1%

15,5%

9,5%

7,0%

0,9%

0,1%

2009

24,3%

25,8%

18,8%

14,6%

9,1%

6,3%

1,0%

0,2%

25,9%
26,6%
2008
Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

18,4%

13,4%

8,8%

5,7%

1,1%

0,2%

Yıllar itibariyle ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsizler yaĢ grupları açısından incelendiği
zaman her dönemde iĢsizlerin en fazla olduğu yaĢ grubu 15-24 ve 25-29 yaĢ grubu
olduğu görülmektedir. Kayıtlı iĢsizlerde yaĢ grubu arttıkça yaĢ grubundaki iĢsiz sayının
düĢtüğü göze çarpmaktadır. 2015 yılında kayıtlı iĢsizlerin yüzde 24,0‟ı 15-24, yüzde
20,1‟i 25-29, yüzde 15,3‟ü 30-34, yüzde 14,1‟i 35-39, yüzde 10,9‟u 40-44, yüzde 7,6‟sı
45-49, yüzde 4,9‟u 50-54, yüzde 2,0‟ı 55-59, yüzde 0,8‟i 60-64, yüzde 0,3‟ü 65+ yaĢ
grubundadır.

2008 yılına göre en fazla iĢsizin artmıĢ olduğu yaĢ grubu sırasıyla; yüzde 470,2
ile 55-64, yüzde 371,7 ile 45-54, yüzde 322,1 ile 65+, yüzde 167,7 ile 40-44, yüzde

35

127,1 ile 35-39, yüzde 79,4 ile 30-34, yüzde 99,4 ile 15-24, yüzde 62,5 ile 25-29 yaĢ
gruplarında gerçekleĢmiĢtir.

2008-2015 yılları aralığında ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsizlerin eğitim düzeyine göre
dağılım oranlarını belirtir tablo aĢağıdaki gibidir.

Tablo 5:Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR‟a Kayıtlı ĠĢsizlerin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Yıllar

Okuma-Yazma Okur-Yazar
Ġlköğretim
Bilmeyenler
Olanlar

Ortaöğretim

Ön lisans

Lisans

Yüksek Lisans

2015

2,2%

3,5%

47,9%

25,7%

9,6%

10,8%

0,4%

2014

1,5%

2,4%

46,1%

28,2%

10,3%

10,9%

0,4%

2013

1,9%

2,7%

46,7%

29,0%

9,5%

9,8%

0,4%

2012

1,9%

2,5%

46,8%

30,0%

9,3%

9,2%

0,4%

2011

5,9%

2,4%

45,6%

31,0%

8,0%

6,8%

0,3%

2010

1,5%

1,7%

45,0%

36,0%

8,8%

6,7%

0,3%

1,9%

45,6%

35,0%

8,3%

7,0%

0,3%

2,3%

44,8%

34,1%

8,7%

7,5%

0,3%

2009

1,9%
2008
2,2%
Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

Yıllar itibariyle ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsizler incelendiğinde 2008 yılında 987 bin
840 kiĢi olan iĢsiz sayısı yaklaĢık yüzde 115 artıĢla 2 milyon 128 bin 495 kiĢi olmuĢtur.
2015 yılında ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsizlerin dağılımına baktığımızda iĢsizlerin yüzde 47,9‟u
Ġlköğretim, yüzde 25,7‟si Ortaöğretim, yüzde 10,8‟i Lisans, yüzde 9,6‟sı Ön lisans,
yüzde 3,5‟i Okur-Yazar Olanlar, yüzde 2,2‟si Okuma-Yazma Bilemeyenler, yüzde 0,4‟ü
Yüksek Lisans mezunudur. Doktora mezunu iĢsizlerin sayısı diğer mezuniyet türüne
göre çok az olduğu için tabloda gösterilememiĢtir.

2008‟yılına göre ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsizlerde mezuniyet durumuna göre artıĢ
incelendiğinde her mezuniyet türünde sayısal olarak artıĢ gözlemlenmiĢtir. Oransal
olarak en fazla artıĢ sırasıyla yüzde 225,3 ile Okur-Yazar Olanlar, yüzde 210,9 ile
Lisans, yüzde 147,5 ile Yüksek Lisans, yüzde 145,2 ile Doktora, yüzde 136,8 ile Ön
lisans, yüzde 130,2 ile Ġlköğretim, yüzde 117,2 ile Okuma-Yazma Bilmeyenler ve yüzde
62 ile Orta Öğretim mezunlarında gerçekleĢmiĢtir.
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Yıllara göre açık iĢ sayısındaki değiĢime bakıldığında; 2008 yılına göre alınan
açık iĢ sayısı 2015 yılında yüzde 1.136,2 oranında arttığı görülmektedir.

ġekil 7: Yıllara Göre Açık ĠĢ Sayısındaki DeğiĢim
2.500.000
2.030.603
2.000.000

1.724.253
1.414.929

1.500.000
851.136

1.000.000
595.987
500.000
164.260

308.597
144.502

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

Açık iĢ sayısı 2008 yılından 2009 yılına geçtiğimizde dünyada yaĢanan
ekonomik krizin etkileriyle bir nebze düĢüĢ yaĢasa da sistematik olarak artıĢ göstermiĢ
ve 2008 yılına göre 2015 yılında yüzde 1.136,2 oranında artıĢ göstermiĢtir. En büyük
artıĢ 2010 yılında yaĢanmıĢ ve 2009 yılına göre yüzde 113,6‟lık bir artıĢ yaĢanmıĢtır.

37

Yıllara Göre ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsiz baĢına düĢen açık iĢ sayısı (açık iĢ sayısı/
kayıtlı iĢsiz) 2008 yılına göre 2015 yılında yaklaĢık yüzde 500 artıĢ göstermiĢtir.

ġekil 8:Yıllara Göre Kayıtlı ĠĢsiz baĢına düĢen Açık ĠĢ Sayısı (açık iĢ sayısı/ kayıtlı
iĢsiz)
1,2
1,0

1,0
0,8
0,6
0,5

0,6
0,4
0,2

0,4

0,3
0,2

0,2
0,1

0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

2008 yılında kayıtlı iĢsiz baĢına ortalama 0,2 açık iĢ düĢerken bu sayı 2015
yılında 1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Kayıtlı iĢsiz baĢına düĢen açık iĢ sayısındaki bu artıĢ
kuruma alınmıĢ olan ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlarının katkısı ve ĠġKUR‟un tanınırlığının
artmasıyla kuruma daha fazla açık iĢ kazandırılmıĢ ve açık iĢ sayısındaki artıĢ kayıtlı
iĢsiz sayısındaki artıĢtan fazla olmuĢtur. Bu veriler dikkate alındığında, varsayımsal
olarak; her iĢsiz bir açık iĢe yerleĢtirilebilse kayıtlı iĢsizimizde açık iĢ sayımızda yok
denecek seviyelere kadar inebilir. Fakat iĢgücü talepleri ile iĢ arayanlar bazı
sebeplerle(ulaĢım güçlüğü, bölge farklılıkları vb.) eĢleĢtirilememektedirler.

ĠġKUR tarafından açık iĢi olan iĢverene yapılan takdim sayısına bakıldığında;
2008 yılına göre 2015 yılında iĢverenlere ait açık iĢlere gönderilen kiĢi sayısı yaklaĢık
yüzde 992,6 artmıĢtır.
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ġekil 9: ĠġKUR tarafından Açık ĠĢi Olan ĠĢverene Yapılan Takdim
10.000.000
8.767.726

9.000.000

7.697.707

8.000.000
7.000.000
6.000.000

5.039.739

5.000.000
4.000.000
3.000.000

3.138.726

1.963.318

2.000.000
704.519

1.000.000

679.241
1.035.445

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

2008 yılında 704 bin 519 kiĢi iĢverenlere yönlendirme yapılır iken bu sayı 2015
yılında bu sayı 7 milyon 697 bin 707 kiĢiye yükselmiĢtir. Bu artan iĢverenlerden alınan
açık iĢ artıĢıyla doğru orantılı bir eğilim göstermektedir.
Yıllar itibariyle açık iĢlere yapılan ortalama takdim sayısına (takdim sayısı/açık
iĢ sayısı) bakıldığında; yıllar itibariyle açık iĢin doldurulması için yönlendirilen
ortalama kiĢi sayısının azaldı görülmektedir.

ġekil 10:Yıllar Ġtibariyle Açık ĠĢlere Yapılan Ortalama Takdim Sayısı (takdim
sayısı/açık iĢ sayısı)
6,0
4,7

5,0

5,1

4,0

4,3

3,6

3,3

3,0

3,8

3,7

3,4

2,0
1,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı
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2013

2014

2015

2008 yılında bir açık iĢe ortalama 4,3 kiĢi yönlendirilmesi yapılırken 2015
yılında bu sayı 3,8‟e gerilemiĢtir. Burada temel prensip fazla kiĢi göndermekten ziyade
doğru iĢe doğru kiĢinin yönlendirmesi yapılarak ilgili sayının en az düzeye getirilmesi
önem arz etmektedir. 2008 yılından itibaren bu sayı azalıĢ eğiliminin göstermesinin yanı
sıra 2014 yılında en üst düzeye ulaĢmıĢtır. Bahsi geçen Ortalama takdim sayısı ilgili
yılda alınan açık iĢlere ait iĢverenlere takdim edilen iĢsiz sayısının ilgili yılda alınan
açık iĢ sayısına oranlanmasıyla elde edilmiĢtir.
Yıllara göre kayıtlı iĢsizlerin iĢverene takdim edilme sayısına iliĢkin (iĢverene
yapılan takdim sayısı/kayıtlı iĢsiz) verilere göre; 2008 yılına kıyasla 2015 yılında bir
iĢsizin iĢverene gönderilme sayısı yüzde 414,3 artmıĢtır.

ġekil 11: Yıllara Göre Kayıtlı ĠĢsizlerin ĠĢverene Takdim Edilme Sayısı (iĢverene
takdim/kayıtlı iĢsiz)
4,0
3,5

3,6

3,0

3,2

2,5
1,9

2,0
1,3

1,5

1,0

1,1
0,7

0,7
0,4

0,5
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

2008 yılında bir iĢsiz ortalama 0,7 kez iĢverene takdim edilirken bu sayı 2015
yılında 3,6 olarak gerçekleĢmiĢtir. Diğer bir deyiĢle bir iĢsiz ortalama 3,6 iĢe
gönderilmiĢtir. 2008 ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında bir nebze düĢüĢ gözlense de
2010 yılından sonra artan bir ivme kazanmıĢtır. Bu sayının arttırılmasından ziyade
doğru iĢe doğru kiĢinin gönderilmesi burada önem kazanmaktadır. Bahsi geçen ortalama
takdim sayısı ilgili yıl içinde özel sektörden alınan açık iĢlere iĢsizlerin gönderilme
sayısının ilgili yıldaki ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsiz sayısına oranlamasıyla elde edilmiĢtir.
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2008 yılına göre 2015 yılında ĠġKUR personeli tarafından yapılan iĢyeri ziyareti
sayısı yaklaĢık yüzde 1.229 artıĢ göstermiĢtir.

ġekil 12: Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR Personeli Tarafından GerçekleĢtirilen ĠĢyeri
ziyaretleri
600.000
477.606

500.000
400.000
376.654 410.734

300.000
183.373
200.000
100.000

35.939

33.978

42.025

2009

2010

70.505

0

2008

2011

2012

2013

2014

2015

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

2008 yılında ĠġKUR personeli tarafından yapılan iĢyeri ziyareti sayısı 35 bin 939
iken bu sayı yıllar itibariyle artıĢ göstererek 2015 yılında 477 bin 606 ziyarete
ulaĢmıĢtır. Bu artıĢın etkisinde ĠġKUR tarafından Ġstihdam edilen ĠĢ ve Meslek
DanıĢmanlarının etkisi çok fazla olmuĢtur. ĠĢyeri ziyaretleri; iĢverenin kısa, orta ve uzun
vadede eleman ihtiyaçlarının tespit edilmesini, iĢyerlerinin kurum kayıtlarına
alınmasını, firmanın iĢe alım yöntemlerinin tespit edilmesini, personel seçimi ön
elemesinin

yapılmasını,

kurum

hizmetlerinin

tanıtılmasını

sağlayarak

iĢveren

danıĢmanlığı hizmetlerinin sunulmasını sağlama konusunda çok etkin bir yöntemdir.23

23

Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği, 15.10.2012415933 Bakan Onayı
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2008-2015 yılları arasında iĢverenler ile iĢ arayanların görüĢmeleri neticesi iĢe
alma oranlarını belirtir tablo aĢağıda gösterilmektedir.

10,0%

13,9%
12,4%
13,4%

15,0%

9,2%
9,3%
9,2%

2009

20,0%

16,5%
14,8%
16,0%

2008

22,4%
22,5%
22,4%

25,0%

25,4%
28,5%
26,2%

30,0%

30,6%
37,8%
32,1%

35,0%

21,9%
27,8%
23,0%

40,0%

23,3%
32,7%
24,9%

ġekil 13: Yıllar Ġtibariyle ĠĢveren Ġle ĠĢsizlerin GörüĢmesi Sonucu ĠĢverenin ĠĢe Alma
Oranları

5,0%
0,0%
2010
Erkek

2011

2012

Kadın

2013

2014

2015

Toplam

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

Yıllar

itibariyle

iĢgücü

istemi

bulunan

iĢverenler

ile

iĢ

arayanların

gerçekleĢtirdiği görüĢmeler sonucunda, görüĢülen iĢsizler arasından iĢe alınma oranı
incelendiğinde;
Erkeklerde 2008 yılında iĢverenle görüĢen iĢsizlerin yüzde 23,3‟ü iĢe alınırken
bu oran 2015 yılında yüzde 13,9‟a gerilemiĢtir. Diğer bir ifadeyle 2015 yılına ait
verilere göre her 100 görüĢmede yaklaĢık 14 kiĢi iĢe baĢlamaktadır.
Kadınlarda 2008 yılında iĢverenle görüĢen iĢsizlerin yüzde 32,7‟si iĢe alınırken
bu oran 2015 yılında yüzde 12,4‟e gerilemiĢtir. Diğer bir ifadeyle 2015 yılına ait
verilere göre her 100 görüĢmede yaklaĢık 12 kiĢi iĢe baĢlamaktadır.
Toplamda 2008 yılında iĢverenle görüĢen iĢsizlerin yüzde 24,9‟u iĢe alınırken bu
oran 2015 yılında yüzde 13,4‟e gerilemiĢtir. Diğer bir ifadeyle her 100 görüĢmede
yaklaĢık 13 kiĢi iĢe baĢlamaktadır. Göze çarpan diğer bir konu ise 2008 yılından itibaren
kadınlarda görüĢme sonucu iĢe baĢlama oranı erkeklerden yaklaĢık yüzde 40 fazla iken
bu oran yıllara göre düĢüĢ göstermiĢ ve 2015 yılında erkeklerin gerisinde kalmıĢtır.
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Yıllar

itibariyle

ĠġKUR

tarafından

yapılan

iĢe

yerleĢtirme

sayılarına

bakıldığında; kadınlarda yüzde 1.010,6, erkeklerde yüzde 711,6 düzeyinde artıĢ
gösterdiği görülmektedir.

ġekil 14: ĠġKUR Tarafından Yapılan ĠĢe YerleĢtirme Sayıları
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Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

2008 Yılında ĠġKUR tarafından yılda yaklaĢık 100 bin iĢe yerleĢtirilme
yapılabilirken bu sayı yıllar itibariyle artıĢ göstererek 2015 yılında yaklaĢık 880 bin
kiĢiye ulaĢmıĢtır. Bahsi geçen yerleĢtirme sayılarına oransal olarak bakarsak 2015
yılında 2008 yılına göre yüzde 781,6 oranında artıĢ göstermiĢtir. Söz konusu yıllar
arasında en büyük geliĢme kadın iĢsizlerin iĢe yerleĢtirilmesi konusunda sağlanmıĢtır.
2008 yılında erkekler kadınlardan yaklaĢık 3,26 kat daha fazla yerleĢtirme
yapılabiliyorken bu oran 2015 yılında 2,38 kat olarak gerçekleĢmiĢtir.
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Yıllar itibariyle ĠġKUR‟un açık iĢleri karĢılama oranı azalan bir ivme
göstermektedir.
ġekil 15: Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR Tarafından Alınan Açık ĠĢlerin KarĢılanma Oranları
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Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı

2008 yılına göre her ne kadar iĢe yerleĢtirilen kiĢi sayısı artmıĢsa da ĠġKUR
tarafından açık iĢlere yerleĢtirme oranı düĢüĢ göstermektedir. 2008 yılında yüzde 60,8
olan yerleĢtirme oranı 2015 yılında yüzde 43,3‟e gerilemiĢtir. Diğer bir ifadeyle 2015
yılında her alınan 100 açık iĢin 43,3‟ü karĢılanabilmiĢtir.

YerleĢtirme oranı, üzerinde

durulması gereken önemli konuların baĢında gelmektedir.

2008-2015 yılları aralığında ĠġKUR tarafından iĢe yerleĢtirilenlerin eğitim
düzeyine göre dağılım oranları aĢağıdaki gibidir.
Tablo 6: Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR Tarafından ĠĢe YerleĢtirilenlerin Eğitim Düzeyine
Göre Dağılımı
Yıllar

Okuma-Yazma
Bilmeyenler

Okur-Yazar
Olanlar

Ġlköğretim

Ortaöğretim

Önlisans

Lisans

Yüksek
Lisans

2015

3,1%
0,9%
0,4%
0,3%
1,5%
1,3%
0,5%
0,3%

1,8%
1,8%
2,1%
2,4%
4,2%
5,0%
2,9%
3,2%

57,2%
57,3%
55,6%
55,0%
52,8%
55,0%
56,1%
57,2%

26,4%
28,5%
29,4%
31,0%
31,2%
30,7%
32,0%
31,0%

6,4%
6,5%
7,4%
6,7%
6,6%
5,0%
5,2%
5,0%

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

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

2014
2013
2012
2011
2010
2009

2008
Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı
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Yıllar itibariyle eğitim durumuna göre iĢsizlerin iĢe yerleĢtirme dağılımı
incelendiğinde her dönemde en fazla iĢe yerleĢtirme Ġlköğretim mezunları arasından
olmuĢtur. Bunun nedeni en fazla iĢsizin her dönemde bu grupta olmasından
kaynaklanmaktadır.
Eğitim durumları kendi içinde incelenirse en fazla yerleĢtirme oranı 2015 yılında
yüzde 57,0 ile Okuma-Yazma Bilmeyenler grubundadır. Bunu sırasıyla yüzde 49,4 ile
Ġlköğretim, yüzde 42,5 ile Ortaöğretim, yüzde 27,6 ile Önlisans, yüzde 21,3 ile OkurYazar Olanlar, yüzde 19,3 ile Lisan, yüzde 8,9 ile Doktora mezunları takip etmektedir.
Yıllar itibariyle ĠġKUR‟un iĢe yerleĢtirme oranı artmıĢtır.2008 yılında Kayıtlı
ĠĢsizlerin yüzde 10,1‟lik bir kısmını yerleĢtirirken 2015 yılında yaklaĢık yüzde 41,4‟ünü
iĢe yerleĢtirmiĢtir.
Her dönemde en fazla yerleĢtirme oranı Ortaöğretim ve altı eğitim düzeylerinde
gerçekleĢmiĢtir. Bunun yanı sıra Önlisans, Lisan ve Yüksek Lisans Eğitim düzeyinde
yerleĢtirme oranlarında 2008 yılına göre bariz bir artıĢ olmuĢtur. 2008 yılında Önlisans
düzeyinde yüzde 5,8 olan oran 2015 yılında yüzde 27,6‟ya; Lisans düzeyinde yüzde
2008 yılında yüzde 4,4 olan yerleĢtirme oranını yüzde 19,3‟e; Yüksek Lisans düzeyinde
yüzde 2,7 olan yerleĢtirme oranını yüzde 13,2 ye yükseltmiĢtir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZ YÖNTEMLERĠ

Bu bölümde tezde yararlanılacak olan analizlere iliĢkin yöntemlere yer
verilecektir. AraĢtırma kapsam ve yöntemi ile evren ve örneklem kapsamında yer alan
birimler ve araĢtırmanın modeli belirtilmektedir.

Bu çalıĢmadaki temel amacımız; iĢverenlerin vermiĢ olduğu açık iĢ taleplerinin
karĢılanmasını etkileyen faktörleri ve bu faktörler yardımı ile verilmiĢ olan açık iĢ
talebinin karĢılanıp karĢılanamayacağı ya da karĢılanabilme durumunda ne kadarlık bir
kısmının karĢılanabileceğinin tahmini ile verilen açık iĢ talebinin karĢılanma durumuna
göre risk grubunu belirlemektir. Bu bağlamda amacımızı karĢılayabilecek istatistiksel
yöntem skorlama yöntemidir.

Günümüzde skorlama yöntemleri genellikle bankacılık sektöründe ve tıp
alanında kullanılan bir yöntemdir. Bankacılık sektöründe kredi skorlama kredi almak
isteyen müĢterinin kredibilitesinin istatistiksel yöntemler kullanılarak ölçülmesi
yöntemidir. Tıp alanında ise skorlama, hastaya bağımsız değiĢkenler yardımı ile etkili
bir tanı koyma yöntem olarak kullanılmaktadır24. Tıp ve bankacılık sektöründe
kullanılan skorlama yöntemleri gibi ĠġKUR‟a gelen açık iĢ taleplerinin iĢyeri özellikleri
ve talep etmiĢ olduğu personelden beklenilen özelliklere göre açık iĢ talebinin
karĢılanma oranının hesaplanabileceği düĢünülmektedir. Bağımlı değiĢken olarak
mevcut açık iĢin karĢılanma yüzdesi kullanılacaktır. Bu skorlama yöntemleri sayesinde
ĠġKUR‟a gelen açık iĢ taleplerinin ne kadarının ne olasılıkla karĢılanabileceği ve
alınacak olan açık iĢ talebinin karĢılanamama riski seviyesi daha talebi alır almaz
öngörülmüĢ olunacak ve alınan açık iĢ talebinin karĢılanma olasılığına göre iĢyeri
bazında strateji uygulanmasına olanak sağlanacaktır.

24

Aygün,Abidin; Akut Apandisit Erken Tanısında Fizik Muayene, Laboratuvar, Görüntüleme yöntemlerinin Tanısal
Değeri ve Skorlama Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, Uzmanlık Tezi, Edirne 2015, s.15.
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Ġstatistiksel olarak skorlama modelleri oluĢturmak için yararlanılan yöntemlerin
baĢında yaygın olarak kullanılan regresyon analizi, diskriminant analizi, lojistik
regresyon, kümeleme analizi gibi istatistiksel gibi yöntemlerdir. Bu bölümde regresyon
analizi, diskriminat analizi, lojistik regresyon ve kümeleme analizinin teorik kısmından
bahsedilecektir.

3.1. REGRESYON ANALĠZĠ

Regresyon, bir değiĢken ile bir ve/veya birden fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi
ve modelin biçimini anlatmaktadır. Ayrıca değiĢkenler arasında istatistiksel olarak
model kurma tekniği olarak da bilinir.
AraĢtırmalarda nihai hedef, değiĢkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini
bulmaktır. Bu iliĢki ve/veya iliĢkilerin fonksiyonel Ģekli regresyonun, iliĢkinin derecesi
ise korelasyonun konusudur.
Ġki değiĢkenin birlikte azalıp çoğalmaları istatistiki açıdan anlamlı olsa bile bu
değiĢkenler arasında bir sebep-sonuç iliĢkisi olduğu anlamına gelmemektedir.25
Gerçek

hayatta

bağımlı

değiĢken

nadiren

tek

bağımsız

değiĢkenle

açıklanmaktadır. Sonuç olarak genellikle günlük olaylarda bağımlı değiĢken birden çok
bağımsız değiĢken tarafından etkilenmektedir26.
Regresyon analizinde değiĢkenler arasındaki iliĢkiden çok, iliĢkinin Ģekli
önemlidir. Ġki değiĢken arasında iliĢki olduğu tahmin ediliyorsa; bu iliĢki en iyi Ģekilde
matematik bir model yardımıyla ifade edilmektedir. Söz konusu iliĢkiyi en iyi belirten
matematiksel model iki parametreli doğrusal bir denklem olabileceği gibi, iki veya daha
çok sayıda parametreli eğrisel bir model Ģeklinde de olabilmektedir.

Ġstatistiksel

olarak

değiĢkenler

arasındaki

iliĢkiler

ayrılmaktadır: Deterministik iliĢkiler ve Stokastik iliĢkiler.27
25
26

Köksal, Bilge; Ġstatistik Analiz Metodları, Çağlayan Kitabevi, Ġstanbul 1985,s.353-354.
Genceli, Mehmet; Ekonometri Ġstatistik Ġlkeleri, Filiz Kitabevi, Ġstanbul 1989,s.350.
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iki

temel

gruba

a, b, c birer sabit sayı olmak üzere, X ve Y değiĢkenleri arasında aĢağıdaki
iliĢkiler deterministik iliĢkilerdir.28

Y = ax+b
2

Doğrusal iliĢki

Y = ax +bx+c

Parabolik iliĢki

Y = eax+b

Üstel iliĢki

Y = abx+C

Üssel iliĢki

Y = logx

Yarı logaritmik iliĢki

Y = log(ax+b)

Tam logaritmik iliĢki

Regresyon modeli bazı varsayımlara dayanır. Lineer regresyon modelinin iyi
bir Ģekilde kullanılır olabilmesi için bazı varsayımların sağlanması gerekir.29
Varsayım 1: "Hata terimi rassal bir değiĢkendir." Diğer bir deyiĢle, hata
teriminin alabileceği değer Ģansa bağlıdır.
Varsayım 2: "Hata teriminin varyansı x değerlerine göre değiĢmez yani
sabittir."
Varsayım 3: "Hata teriminin ortalaması sıfırdır."
Varsayım 4: "Hata terimi normal dağılıma sahiptir."
Varsayım 5: "Hata terimlerinin ardıĢık değerleri birbirinden bağımsızdır."
Varsayım 6: "Serbest değiĢken değerleri sabit sayılar olup, hata terimi serbest
değiĢkenden bağımsızdır."
Diğer bir deyiĢle x ve u' nun kovaryansı sıfıra eĢittir. Cov (x,u) = 0
Varsayım 7: "Serbest değiĢkende ölçme hatası yoktur."
Varsayım 8: "Serbest değiĢkenler arasında tam veya kuvvetli doğrusal bağlılık
yoktur." Diğer bir deyiĢle modelde birden çok serbest değiĢken bulunduğunda bu
değiĢkenler tam veya kuvvetli bir bağlılık içinde değildir.

27
28

29

Karagöz, Murat; Ġstatistik, Ġnönü Üniversitesi Yayını, Malatya 1993.
Akkaya,ġahin. ;Ekonometri-1,Anadolu Matbaacılık, Ġzmir 1995,259

Serper, Özer; Uygulamalı Ġstatistik-2, Filiz Kitapevi, Ġstanbul 1993, s.187
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3.1.1 Doğrusal Regresyon Modelinin Kurulması

Regresyon modelleri olasılığa dayalı olarak anlam taĢıyan bağımlı ve bağımsız
değiĢkenler arasındaki iliĢki yapıĢım örnekleyen modeldir. Bu modeller belirleyici
olmadıklarından ihtimal yasalarına bağlıdır. Regresyon modelleri, bağımsız değiĢkenler
yardımıyla bağımlı değiĢken değerleri arasındaki değiĢimi en iyi Ģekilde açıklayabilmek
amacım yansıtırlar30

b , b , b , b ,..., bn
Y bağımlı ve X1 , X 2 ,..., X n bağımsız değiĢkenler, e hata terimi 0 1 2 3
parametre tahminleri olmak üzere, çoklu lineer regresyon modeli

Y  b0  b1 X1  b2 X 2  ...  bn X n  u
Ģeklinde doğrusal bir fonksiyondur.
Bu denklemle amaçlanan, değiĢkenler arasında mevcut olduğu var sayılan
gerçek çoklu doğrusal iliĢkinin,

Yˆ  bˆ0  bˆ1 X1  bˆ2 X 2  ...  bˆn X n  e

tahminini yapmaya çalıĢmaktır. Burada,

bˆ0 , bˆ1 , bˆ2 , bˆ3 ,..., bˆn katsayıları b0 , b1 , b2 , b3 ,..., bn

katsayılarının tahminleridir. e ise u‟nun tahminidir. k değiĢkenli çoklu model matris
gösterimi;

Yi  b1  b2 X 2i  b3 X 3i  ...  bki X ki  ui

(i=1,2,…,N)

doğrusal regresyon modeli için

Y1  b1  b2 X 21  b3 X 31  ...  bk1 X k1  u1
Y2  b1  b2 X 22  b3 X 32  ...  bk 2 X k 2  u2
30

Erar, Aydın; Bağlanım (Regresyon) Çözümlemesi, Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1985,
s. 85
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Y3  b1  b2 X 23  b3 X 33  ...  bk 3 X k 3  u3
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

YN  b1  b2 X 2 N  b3 X 3 N  ...  bkN X kN  uN
biçiminde yazılabilir.

Burada Y = Xb + u denkleminden,
 Y1  1 X 21
 Y  1 X
22
 2
  
  
YN  1 X 2 N

X k1   b1   u1 
X k 2  b2   u2 

   
   
X kN  bk  u N 

Ģeklindedir.31 Çoklu lineer regresyonda b0 , b1 , b2 , b3 ,..., bk parametrelerinin bulunması
için en küçük kareler yöntemi uygulanır.

3.1.2 En Küçük Kareler Yöntemi (EKK)
Çoklu regresyon analizinde a ve bi katsayılarında hesaplayarak regresyon
fonksiyonuna varmak için en küçük kareler metodundan yararlanılır. En küçük kareler
metodu ile hesaplanan denklem basit regresyondaki bir doğru yerine düz bir düzeyi
ifade edecektir bu yüzey en küçük kareler yüzeyi olduğuna göre fiili Y değerleri ( Yi ) ile
bu yüzey arasındaki uzaklıkların karelerinin toplamı minimum olacaktır 32.

En Küçük Kareler Yöntemi Y gerçek ve Yˆ tahmini değer olmak üzere,

ei  Yi Yˆi hata miktarlarının karelerin toplamını minimum yapan bir yöntemdir.
Tahminler, hataların kareleri toplamının minimuma indirilmesiyle bulunabilir.

31

Genceli, Mehmet; Ekonometride Ġstatistik Ġlkeleri, Filiz Kitabevi, Ġstanbul 1989, s.360.

32

Köksal;a.g.e.,s.360.
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n

n

n

i 1

i 1

i 1

 ei2   (Yi  Y )2   (Yi  bˆ0  bˆ1 X1i  bˆ2i )2
Bu ifadenin minimum değer alması için gerekli bir Ģart, b0 , b1 ve b2 için kısmi
türevlerinin sıfıra eĢit olmasıdır.33

n

 ( (Yi  bˆ0  bˆ1 X 1i  bˆ2i ) 2
i 1

bˆ0

0

n

 ( (Yi  bˆ0  bˆ1 X 1i  bˆ2i ) 2
i 1

bˆ1

0

n

 ( (Yi  bˆ0  bˆ1 X 1i  bˆ2i ) 2
i 1

bˆ2

0

Bu ifadelerin kısmi türevleri alarak, bo, bı ve b2 gibi üç bilinmeyen parametresi
olan aĢağıdaki üç normal denklem takımım elde edilebilir.

 Y  nbˆ  bˆ  X  bˆ  X
 X Y  bˆ  X  bˆ  X  bˆ  X X
 X Y  bˆ  X  bˆ  X X  bˆ  X
i

0

1

1i

1i i

0

1i

2i i

0

2i

2

1

1

2i

1i

1i

2

2i

1i

2

2i
2
2i

En küçük kareler yöntemi, herhangi bir k sayısı kadar açıklayıcı değiĢkeni
içerecek biçimde geniĢletebilir.
Türev için zincirleme özelliğinden yararlanılarak normal denklemler tahmin
yapılacak parametreye göre türev alınarak çıkartılan denklemlerin matematiksel
çözümlemesiyle parametre tahmin edicileri bulunabilir.34

33

Özer; a.g.e. s.290.
Koutdoyisnnis,A.; Theory of econometrics: An introductory exposition of econometric methods,
Macmillan, 2. Edition, London 1977,s.90.
34
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3.1.3 Regresyonun Genel Anlamının Testi
Çoklu regresyon modeli anakütle kısmi regresyon katsayı testleri ikiye ayrılır35:
Ayrı aynı test ve topluca test. (Çoklu modelde b1 sabit terimi hariç diğer parametreler
kısmi regresyon parametreleridir: b2 , b3 ,.... gibi).

Regresyon çözümlenmesi bir örneklem çalıĢmasıdır. Veriler örnek üzerinden
elde edildiğinde, parametreler hakkında bilgi yokluğu, bu parametrelerle ilgili güven
aralığım gerektirir, örnekten elde edilen bilgilerin gerekli varsayımlara uyup uymadığım
araĢtırmada istatistiksel anlamlılık testlerine baĢvurmayı gerektirir.

3.1.4 Regresyon Parametrelerinin Toplaca Sıfıra EĢitliliğinin F Testi

F testinde, bağımsız değiĢkenlerin tamamının bağımlı değiĢken üzerindeki
etkisini test etmek için kullanılır.
H0 : b2  b3 = 0
hipotezini yani b2 ve b3 'ün birlikte sıfıra eĢitliği test edilir. Böylelikle tahmini
regresyon doğrusunun topluca anlamlılığı test edilmiĢ olunmaktadır. Diğer bir deyiĢle
Y' nin X 2 ve X3 'ün ikisiyle de doğrusal olarak bağımlı olup olmadığı araĢtırılmaktadır.
t testi ile bi lerin topluca sıfıra eĢitliğini test edemeyiz. Bunun için F testi
uygulanmaktadır, önce Fhes değeri hesaplanır.

Fhes değerini kolay bir Ģekilde, belirlilik katsayısı R2 den faydalanarak bu
formül ile hesaplanabilir.

Fhes

R2 / 2

(1  R 2 ) / (n  3)

Bu formülden hareketle F ile R arasında Ģöyle bir bağlantı olduğunu görmek
mümkündür: R2 = 0 iken F = 0 ve R2 arttıkça F değeri de artmaktadır. Sonuçta R2 = 1

35

Akkaya,a.g.e,s.260.
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olduğunda F sonsuz olmaktadır. Bu sebepten b2  b3 = 0 sıfır hipotezinin testi, aynı
zamanda ana kütle gerçek belirlilik katsayısının sıfıra eĢitliğinin testi ile eĢdeğer
olmaktadır. Bu sebepten katsayılar sıfırdan farklı yani anlamlı ise, R2 'de anlamlıdır
Ģeklinde bir hükme varmak her zaman için mümkündür.
Genel olarak denemenin amacı, ( X1 , X 2 ,..., X k ) açıklayıcı değiĢkenlerinin
bağımlı değiĢken üzerinde gerçekten anlamlı bir etkilerinin olup olmadığım ortaya
çıkarmaktır. Kural olarak,

H 0 = b1  b2  b3  ...  bk =0
sıfır hipotezinin

H1 : bi ' lerin hepsi birden sıfır değildir, hipotezine karĢı denemesi kastedilir.
Sıfır hipotezi doğru ise Y ile açıklayıcı değiĢkenler arasında doğrusal iliĢki yoktur.

Regresyon genel anlamının hipotez testi, varyans çözümlemesi ile yapılabilir. Y'
nin X' lerin hepsi ile regresyonunu hesaplar ve Ģunları tahmin edilir:
a) Y' lerin sapmalarının karelerinin hepsinin toplamı,
b) Açıklayıcı değiĢkenlerin hep birlikte açıkladığı sapmaların karelerinin
toplamı,
c) Kalıntı sapmalarının toplamı,

Bu teoremle

 y   y  e
2

2

2

ifadesi değerlendirilebilir. Ve özdeĢliğin her

terimi için serbestlik derecesi bulunabilir.
Y için serbestlik derecesi: K - 1

Se2i için serbestlik derecesi: N - K (N örnek büyüklüğüdür)
Karelerin toplamı için serbestlik derecesi : ( K - 1 ) + ( N - K ) = N - 1 dir.
Bunları kullanarak,

Y

2

F  K  12
e
N K
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ile hesaplanır. Ve F oranı ise,

R2
F  K  12
1 R
N K
biçimindedir.36

H 0 = b1  b2  b3  ...  bk =0
H1 : bi lerin herhangi biri sıfırdan farklıdır.
Hipotezinin testi için varyans analiz tablosu aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 7: Genel Resresyon Modeli Y=f(Xı, X2,. . . .,Xk) Ġçin Varyans Analizi Tablosu

DeğiĢimin

Kareler

Serbestlik

Ortalama Hata F'

Kaynağı

Toplamı

Dereceleri

karesi

2

V1 = K - l

y

2

2

V2 = N-K

e

2

X1 , X 2 ,..., X k
Kalıntı

y
e

K 1

N K

y

Toplam

2

N-l

y

2

R2
K 1  K 1
 e2 1  R 2
N K N K

V1 = K - l , V2 = N-K
serbestlik derecelerinde
F değeri çizelgelerden

Genel olarak k değiĢkenli çoklu model için benzer Ģekilde Ģöyle hesaplanmaktadır.37

Fhes 

R 2 / (k  1)
(1  R 2 ) / (n  k )

ĠĢte bu kritik orandan faydalanarak

Yi  b0  b1 X1  b2 X 2  ...  bk X k  ui
k değiĢkenli bir model Ģeklindedir.
Model için kısmi regresyon parametrelerinin topluca sıfıra eĢitliği H0 hipotezi aĢağıdaki
dört aĢamada gerçekleĢtirilmektedir.38
36
37

Koutdoyisnnis; a.g.e., s.90.
Akkaya; a.g.e., s.260.
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1. AĢama: Hipotezlerin formüle edilmesi:

H 0 : b1  b2  b3  ...  bk =0

H1 : bi  0

Burada H 0 hipotezinin, "tüm kısmi regresyon parametreleri birlikte sıfırdır" iddiası, "tüm
kısmi regresyon parametreleri sıfir değildir" H1 alternatif hipotezine karĢı test edilmektedir.
2. AĢama : Ftab değerinin bulunması: Seçilen bir anlamlılık seviyesine (a = 0.05 veya
0.01 veya 0.10 veya 0.25) ve f1 = k-1 , f 2 = n-k sd'lerine göre tablo F değeri Ftab tablosundan
bulunur. F tablosu Ekler kısmındadır.
3. AĢama : Kritik oran Fhes 'in hesabı:

Fhes değeri yukarıda açıklanan Ģekilde formülden hesaplanır.
Fhes

R 2 / (k  1)

(1  R 2 ) / (n  k )

4. AĢama: Karar aĢaması:

Fhes > Ftab ise H 0 reddedilir; Fhes < Ftab ise H0 kabul edilebilir.

3.1.5 Regresyon Parametrelerinin Ayrı Ayrı Testi

Regresyon katsayılarının sıfırdan anlamlı biçimde farklı olup olmadığı parametrelerin ayrı
ayrı testi ile mümkündür.
Çoklu regresyon modeli anakütle b parametrelerinin ayrı ayrı testi dört aĢamada
yapılacaktır. Bu aĢamalar açıklanırken çoklu modelin,

Y  b1  b2 X 2  b3 X 3  u

38

Akkaya; a.g.e. , s.263.
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Ģeklinde üç değiĢkenli ve örneğin küçük olduğu farz edilecektir. Büyük örneklerde t
değerleri yerine Z değerleri söz konusu olmaktadır.
1. AĢama: Hipotezlerin formüle edilmesi:

H 0 : bi  bˆi

(i=2,3)

H1 : bi  bˆi
2. AĢama: Tablo değerinin bulunması:
Seçilen bir anlamlılık seviyesinde t dağılımı tablosundan ttab değeri bulunur. Gerekli
tablo Ekler kısmındadır.
3. AĢama: Kritik oran t değerinin hesaplanması:

thes 

bi  bˆi
s(bˆ )
i

4.

AĢama: Karar aĢaması:

thes  ttab ise H 0 reddedilebilir. Buna karĢılık thes  ttab ise H 0 kabul edilir.
t testlerinden olumlu sonuçlar alınmadığı bir çok durumlarda, F testinden olumlu sonuçlar
alınabilir. Bunun en önemli sonucu çoklu bağlantının bir sonucu olarak parametre tahminlerin
standart hatalarının büyük, t değerlerinin küçük olmasıdır.

3.1.6 Belirlilik (Determinasyon) Katsayısı
Çoklu regresyonda bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arsındaki uyumun iyiliğini, yani
çoklu regresyonun genel baĢarısını çoklu determinasyon katsayısı ile ölçülür.
Bir modelin kalitesinin ölçülmesinde standart sapma değeri yanında belirlilik
(determinasyon) katsayısından da faydalanılmaktadır. Belirlilik katsayısı, Y deki değiĢmelerin
yüzde kaçının bağımsız değiĢkenler tarafından açıklanabildiğim ifade eder.
Çoklu belirlilik katsayısı k değiĢkenli model için,

R2 

b2  yx2  b3  yx3  ...  bk  yxk

y

2

biçimindedir.
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R2 değeri modele her seferinde yeni değiĢken ilave edildiğinde daima artar, zira R2 'de
payın değeri artarken payda aynı kalır. Bu mahzuru ortadan kaldırabilmek için,

R 2  1  (1  R 2 )

n 1
nk

formülü kullanılmaktadır. Burada,

R 2 : DüzeltilmiĢ çoklu belirlilik katsayısı
R 2 : Çoklu belirlilik katsayısı
n

: Gözlem sayısı

k

: DeğiĢken sayıĢım göstermek üzere çoklu belirlilik katsayısını göstermektedir.

ve daima 0 < R2 < 1 ve R 2 < R2 dir.39
Bazen araĢtırmacılar aynı hadisede en yüksek R2 değerini veren modeli seçmektedir. Bu
ise tehlikeli olabilir. Zira bazı durumlarda R2 yüksek olduğu halde, katsayıların standart hataları da
yüksek değerde olmakta, yani katsayılar istatistiki olarak sıfırdan farksız olabilmekte veya
değerleri iktisadi bekleyiĢlere uymayabilmektedir. Böyle durumlarda R2 'lerin yüksek olması
önemli değildir, b katsayılarının anlamlı ve bekleyiĢlere uygun olması halinde daha küçük R2 li
model seçilebilir.40
R 2 =l ise regresyon denklemi Y'deki değiĢmelerin tamamım açıklayabiliyor demektir. R
değeri 1' e yaklaĢtıkça modelin matematiksel Ģeklinin isabetli seçildiğine karar verilir. R = 0 ise
regresyon denklemi Y' deki değiĢmeleri açıklayamıyor demektir.
Basit determinasyon katsayısı basit korelasyon katsayısının karesidir. Bezer Ģekilde, çoklu
determinasyon katsayısı da çoklu korelasyon katsayısının karesinden ibarettir. 41
Çok değiĢkenli doğrusal regresyon modelinde, modelin bağımsız değiĢkenlerinin bağımlı
değiĢkendeki değiĢkenliği ne derece açıkladığının ölçüsü belirginlik katsayısı Ry2.123... dir.

39

Erar; a.g.e. s.50.
Akkaya;a.g.e.,s.194.
41
Karagöz; a.g.e. ,s.399.
40
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Determinasyon katsayının hesaplanmasında dört seçenek bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi normal denklemlerden faydalanarak, ikincisi uygunluk katsayısı yolu iledir. Üçüncü
seçenekte korelasyon matrisini kullanmaktır. Son seçenek ise regresyona matris yaklaĢımı
kullanıldığı takdirde matris çözümüdür. Son seçeneği regresyona matris yaklaĢımı içinde
incelenebilir.42
Bir bağımlı ve k bağımsız değiĢkenden oluĢan regresyon modelinde bu değiĢkenler
arasındaki basit korelasyon katsayıları hesaplanıp matris biçiminde düzenlenirse elde edilen matris
korelasyon matrisi olarak adlandırılmaktadır.
rij (j=2,3,....k) , Y ile X j arasındaki korelasyonları göstermektedir. KöĢegende yer alan

rii (i=l,2,…,k) korelasyon katsayıları ise, her değiĢkenin kendisi ile iliĢkisini gösterdiğinden rii =1
dir. Diğer taraftan r1k  rk1 simetrisinden faydalanarak

1
r
D=  21


 rk1

r1 k 
r2 k 


1

r12
1
rk 2

yazılabilir. D den çoklu belirginlik katsayısına geçebilmek için

2
R1.23...
k  1

D
D11

formülünden yararlanır. | D | korelasyon matrisinin determinant, D11 ise minörüdür, örneğin iki
bağımsız değiĢken için D

1
D= r12
r13

r12
1

r13
r23

r23

1

D  r11 (1  r232 )  r12 (r12  r13r23 )  r13 (r21r23  r13 ) ,
Bu ifade;

42

Genceli; a.g.e., s..376.
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r11 =1

2
R1.23...k
 1

2
R1.23...k
 1

D
D11

formülünde yerine yazılırsa,

1  r122  r132  r232  2r12 r13r23
olur.
1  r232

Birden fazla serbest değiĢkenin varlığı durumunda, bağlı değiĢken ile serbest değiĢkenler
arasında ne derece sıkı bir iliĢki olduğunu açıklamak üzere, çoklu korelasyon katsayısı ( R )
hesaplanabilir. Ne var ki, bunun karesi olan çoklu belirlilik katsayısı yorum yapma açısından daha
elveriĢli olduğundan tercih edilir.
Modelde yer alan serbest değiĢkenlerin sayısı artarken serbestlik derecesinin azalacağı
açıktır. Dolayısıyla, serbestlik derecesini de hesaba katmak amacıyla belirlilik katsayısının
formülü,
R 2  1  (1  R 2 )

n 1
nk

Ģeklindedir. Bu formülde,
n: Gözlem sayısını (örneklem hacmini)
k: Tahmin edilen parametre sayısını göstermektedir.
Serbest değiĢken sayısının artması R2 'yi azaltıcı bir role sahiptir. Bu sebeple, yeni bir
serbest değiĢkenin eklenmesiyle regresyonun açıklayıcı gücünün artıp artmadığım ortaya koymak
için ( R )2 tercih edilir, n > 30 olduğunda R2 ve R 2 pek fark etmez. Aksi halde fark eder.43

Çoklu korelasyon analizinde, basit analizdekinden farklı olarak, fiili değerlerin bir
doğrudan uzaklıkları yerine bir yüzeyden uzaklıklarının ölçülmesi söz konusudur. Bu analizde de
fiili Y değerlerinin ortalamadan ( Y ) uzaklıklarının karelerinin toplamı

 (Y  Y )

2

toplam

değiĢkenlik olarak belirtilmekte ve yine basit analizdekine paralel olarak bu değiĢkenlik,
regresyon yüzeyi ile açıklanan

 (Yˆ  Y )

2

ve tesadüfi sebeplerden ileri gelen,

değiĢkenliğin toplamından meydana gelmektedir:

43

Serper,a.g.e s..211-213.
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 (Y  Yˆ )

2

 (Y  Y ) =  (Yˆ  Y ) +  (Y  Yˆ )
2

2

2

ĠliĢkiden ileri gelen değiĢkenliğin toplam değiĢkenliğe oram ise, çoklu determinasyon
katsayısı Ry2.12 olarak tanımlanmaktadır.
R

2
y .12

 (Yˆ  Y )

 (Y  Y )

2
2

biçimindedir. Bir modelde determinasyon katsayısı kadar korelasyon matrisi de önemlidir.44
Korelasyon analizi, serbest ve bağımlı değiĢkenler arasında iliĢki düzeyini veya derecesini
ölçen analizdir. ġayet bir analizde tek bir bağımsız değiĢken varsa, bu tür analize basit korelasyon
analizi; birden çok bağımsız değiĢken söz konusu ise buna da, çoklu korelasyon adım veriyoruz.
Korelasyon analizlerinde, seriler arasındaki iliĢki doğrusal kabul edilir. Yani" korelasyon katsayısı,
pirinin doğrusal olduğu varsayımıyla kullanılan bir ölçüdür" denilebilir.
Korelasyon katsayısı genellikle r harfi ile gösterilir. Eğer seriler arasında hiçbir iliĢki
yoksa, r=0; tam bir doğrusal iliĢki varsa r = 1; iki değiĢken aynı istikamette seyrediyorsa pozitif
değer alır. DeğiĢkenler ters yönde seyrediyorsa, r negatif değerli olur.
ĠliĢkinin ölçüsünü belirleme de kovaryans analizi de kullanılabilir. ĠliĢki ölçüsü olarak
kovaryansın bir kusuru Ģudur; kovaryans serilerin ölçme biriminden etkilenir, örneğin serilerden
biri kilogram cinsinden ağırlık değerlerini ifade ediyorsa, buradan elde edeceğimiz kovaryans
değeri farklı çıkacaktır. Bu yüzden, aynı konuda fakat farklı ölçme birimlerine dayanan kovaryans
ölçülerinin mukayese edilmesi anlamsız olmaktadır. ġu halde serilerin ölçme biriminden
etkilenmeyen yeni bir iliĢki ölçüsü bulunmalıdır. ĠĢte korelasyon katsayısı böyle bir ölçüdür. 45

3.1.7 Çoklu Lineer Regresyonun Varsayımları

Çoklu lineer regresyon regresyon modeli bazı varsayımlara dayanır. Söz konusu
varsayımlar hata teriminin bölünmesi, hata terimi ile serbest değiĢkenler arasındaki iliĢki ve
serbest değiĢkenler arasındaki iliĢki ile ilgilidir.
44
45

Köksal;a.g.e.,s.404.
Karagöz; a.g.e.,s.141.
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Y  b0  b1 X1  b2 X 2  ...  bk X k  u
Denkleminin güvenilir bir tahmin verebilmesi için aĢağıdaki varsayımların sağlanmıĢ
olması gerekir:46
1. ui ' nin ortalaması sıfıra eĢittir.

E (ui / x1 , x 2 ,..., xk )  0 , i=1,2,…,k
2. ui ' nin değerleri arasında otokorelasyon yoktur.
Kov(ui , u j )  0 , i  j

3. Her ui eĢit varyanslıdır.
Var (ui )   2

4. ui ile herbir X bağımsız değiĢken arasında iliĢki yoktur.

Kov(ui , x1 )  Kov(ui , x 2 )  ...  Kov(ui , x k )  0
5. Çoklu modelde spesifikasyon hatası yoktur.
6. Çoklu modelde bağımsız X değiĢkenleri arasında iliĢki yoktur.
Çoğu zaman t ve F testlerinin olumlu ve yüksek derecede R2 determinasyon katsayısına
sahip modellerin varsayımlar ile incelenmeden kullanımı olumlu neticeler vermeyebilir.Bunun
için modelin ilgili varsayımlar tarafından kontrol edilmesi gerekir.

3.2 DĠSKRĠMĠNANT ANALĠZĠ

Diskriminant analizi belirli aralıklarda tanımlanmıĢ kategorik olarak belirlenen
bağımlı (kriter) değiĢken ile bağımsız (kestirimci) değiĢkenler arasında fonksiyonel bir
iliĢki kurarak gruplar arası ayırımı sağlayan bir data analiz tekniği olarak
tanımlanabilir.47 Diskriminant analizi, değiĢkenlerin değerlerinin gruplar içinde

46

Akkaya ; a.g.e. , s.185.
Malhodra, Naresh K.; Marketing
International,England 1993,s.586
47

Research
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Prentice
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olabildiğince az, gruplar arasında olabildiğince fazla dağıldığı lineer bileĢimler bulmaya
çalıĢır.48

Diskriminant Analizi, iki ve daha fazla sayıda grubun çok sayıda değiĢkene göre
karĢılaĢtırılmasını sağlayan bir tekniktir. Analizin amacı, grupların hangi değiĢkenler
açısından birbirinden farklılaĢtığının ortaya çıkarılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, grupları
ayırıcı özelliklerinin belirlenmesidir.

Diskriminant analizinin temel görevleri;
•

Grupların birbirlerinden ayrılmasını sağlayan bir model kurmak

•

Yeni gözlemleri uygun sınıflara yerleĢtirmek.
Diskriminant analizi varsayımları;

•

X veri matrisi çok değiĢkenli normal dağılım göstermelidir.

•

Varyans kovaryans matrisleri homojen olmalıdır.

•

DeğiĢkenlerin

ortalamaları

ve

varyansları

arasında

anlamlı

korelasyon

bulunmamalıdır.
•

DeğiĢkenler arasında çoklu bağımlılık bulunmamalıdır.

•

X matrisi grupların birbirlerinden ayrılmasında rol oynamayacak gereksiz
değiĢkenler içermemelidir.
AraĢtırmacının amacı doğrultusunda farklı çözüm teknikleri geliĢtirilmiĢtir.

Bunlardan bazılarının aĢağıdaki gibi özetlenmesi mümkündür.
•

Bireylerden ya da birimlerden oluĢan iki veya daha çok sayıda grubun ortalama
özellikleri

açısından,

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

ayrım

gösterip

göstermediklerinin belirlenmesi
•

Grupların ayrımını yapmada her bir kestirimci değiĢkenin etkisinin belirlenmesi

•

Herhangi bir birimin hangi gruba dâhil olabileceğinin kestirilmesi

48

Yıldız,Doğan; Diskriminant Analizine ĠliĢkin Bazı Yöntemler ve Bir Uygulama, Ġstanbul 1995,s.41
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•

Grup içi değiĢime oranla gruplar arası ayırımı maksimize eden kestirimci
değiĢkenlerin bunları en iyi yansıtan doğrusal (veya doğrusal olmayan) bir
fonksiyona dönüĢtürülmesi
Burada söz konusu olan bireyleri hatalı sınıflandırma olasılığını minimum

yapacak biçimde bir fonksiyon elde etmektir.49
Diskriminant analizi, grup kovaryans matrislerinin eĢit olup olmamasına göre
farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Grup kovaryans matrisleri benzer olduğunda
Doğrusal Diskriminant Analizi, benzer olmadığında da Karesel Diskriminant Analizi
kullanılır.50

3.2.1 Ġki Grup Karesel Diskriminant Analizi

Ġki gruplu diskriminant analizinin temeli bireyler hakkında toplanan, çoklu ve
korelasyonlu verilerden hareketle, iki grup öğeleri arasında maksimum ayırımı sağlayan
tek bir karesel bileĢim modeline geçmeye dayanır. Böylece çok değiĢkenli profiller tek
değiĢkenli veriler kümesine dönüĢtürülür.
Kestirimci değiĢkenlerin dağılımlarına iliĢkin belirli varsayımların yapılması
halinde iki grubun ortalamalarından oluĢan vektöre iliĢkin ortalamalara karĢılık gelen
odak noktaların eĢitliği hipotezi sınanabilir. Eğer farklı oldukları sonucuna varılırsa, söz
konusu iki gruba yeni çok değiĢkenli profiller ekleyerek, bunların hangi gruba dahil
olacaklarını diskriminant analizi ile belirlemek mümkün olur. Bu da her profil için bir
diskriminant puanı (skoru) hesaplayarak ve bu değeri örneklemeden elde edilen karesel
bileĢen değeriyle kıyaslayarak yapılabilir. Eğer söz konusu değer sınır değerinin bir
yakasındaysa 1. gruba , diğer yakasındaysa 2. gruba sokulur. Sınır değerine eĢitse
herhangi bir gruba sokulabilir.

Diskriminant
varsayımlarını
49
50

analiz

belirlemek

fonksiyonlarını
genel

yapının

oluĢtururken
formüle

ele

edilmesi

alınan
açısından

yapının
önem

Yıldız, a.g.e., s.42.
Özdamar, Kazım; Paket Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi 2, Kaan Kitabevi, EskiĢehir 2002,s.356
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kazanmaktadır. Her Ģeyden önce kriter (bağımlı-nitel) Y değiĢkeninin, gösterge
değiĢkenle kodlanacağı (0,1) belirtilir. Örnekleme büyüklükleri (gruplardaki gözlem
sayıları) eĢit olarak alındığında, ortalamalar vektörünü oluĢturan elemanların toplamı
sıfır olacaktır. Burada grup değerleri genel ortalamadan sapmalar olarak alındığında,
birinci grubun değerleri negatif, ikinci grubun pozitif sapmalardan oluĢacak ve
toplamları sıfır olacaktır.51

A ve B isimli iki toplum düĢünüldüğünde bu toplumlarda n birimlik p tane
birbirleri ile iliĢkili gözlemler var ise X veri matrisinde gözlemler toplumdan topluma
farklılıklar sergileyecektir.
X

matrisi A toplumundan alınan X 1 gözlem matrisi ve B toplumundan

alınan X 2 gözlem matrisinden oluĢmaktadır.
Fisher, çok değiĢkenli X gözlem matrisini A ve B toplumlarına iliĢkin tek
değiĢkenli y değerlerine dönüĢtürmeyi ve bu y değerlerinin toplumlara göre
birbirlerinden olabildiğince farklı olmalarını sağlamayı amaçlamıĢtır. y 'leri ise X
gözlem matrisinin karesel bileĢenleriyle elde etmiĢtir.

X 1 ve X 2 gözlem matrislerine ait kovaryans matrisleri S1 ve S 2 'dir
Bazen

katsayılar

ölçeklendirilerek

(scaled)

ya

da

normalize

edilerek

kullanılmaktadır. Normalizasyonun temel amacı katsayıları genel katsayılar içinde
ağırlıklandırarak elemanların kolay yorumlanmasını sağlamaktır.

Ġki tür normalizasyon yaklaĢımı vardır;

b* 

b* 

51

b
b 'b

b
b1

Yıldız, a.g.e., s.56.
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burada b1 en büyük karesel bileĢendir.
Gruplar arasındaki farklılığı maksimize edecek bir diskriminant fonksiyonu
aracılığı ile grupları birbirinden ayırmak mümkün olacaktır. Bu nedenle ortak bir
diskriminant fonksiyonu belirlenir. i ve j grupları arasındaki diskriminant fonksiyonu;
Y  b0  b1 X1  b2 X 2  ...  bp X p

Ģeklinde yazılır.

Bu fonksiyondaki bi karesel bileĢenleri de ortalama fark vektörü ile aĢağıdaki
gibi bulunur.
b  (S11  S21 )(X1  X2 )

A= ( S11  S21 ) olmak üzere her bir grubun bi katsayılar vektörü;
bi  A(X1  X2 )'

i=1, 2,..., g

j=1, 2,..., p

biçiminde hesaplanır.
Sabit değer b 0 katsayısı ise;
1
b0   X ' ( S11  S21 ) X
2

Diskriminant analizi her bir grup için birer diskriminant fonksiyonu hesaplar.

Yi  b0i  b1i X1  b2i X 2  ...  bpi X p i=1, 2, ...,p

Bu fonksiyonda b0i sabit değeri, bij ise karesel bileĢenleri (kanonik değiĢkenler)
belirtmektedir.

S1 ve S 2 kovaryans matrisleri ve xi i. grup ortalama vektörü olmak üzere her bir
grubun bi katsayılar vektörü;
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bij  (S11  S21 )(Xi ) i=1, 2,..., g j=1, 2,..., p
biçiminde hesaplanır.
Sabit değer ise;

1
bi 0   X i ' ( S11  S21 ) X i
2

biçiminde hesaplanır.
Gruplara göre belirlenen sabit ve kanonik katsayılar değiĢken değerleri ile
çarpılarak karesel diskriminant fonksiyonları hesaplanır.
1. grup için diskriminant fonksiyonu;
Y1  b10  b11 X11  b12 X12  ...  b1 p X1 p

eĢitliğinde değerler yerine konularak hesaplanır.
2.grup için diskriminant fonksiyonu;
Y2  b20  b21 X 21  b22 X 22  ...  b2 p X 2 p

eĢitliğinde değerler yerine konularak hesaplanır.
p değiĢkenli g grup arasındaki karesel uzaklığı veren ve Mahalanobis tarafından ileri
sürülen D2 uzaklığı aĢağıdaki gibi hesaplanır.

Dij2  (X1  X2 )' S 1 (X1  X2 )

D2 uzaklığının i ve gruplarını birbirinden ayırmada etkin rol oynayıp oynamadığı
test edilebilir. Bu amaçla Hotelling T2 yaklaĢımı ile D2 'nin önemliliği test edilebilir.

T2  (

n1n2
) D2
n1  n2
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T 2 'nin önemliliğinin test edilmesi için F yaklaĢımından yararlanılır.

F

(n1  n2  p  1) 2
T
p(n1  n2  2)

F'in önemliliği; p,( n1  n2  p  1 ) serbestlik dereceli F dağılımının kritik
değerleri kullanılarak belirlenir [F(a, p,( n1  n2  p  1 )].

3.2.2 Kovaryans Matrislerinin EĢitliğinin Sınanması

2
Eğer diskriminant fonksiyonu hesaplamadan ya da Hotelling T testini

uygulamadan önce kovaryans matrisleri homojenliği test edilmek istenirse, baĢka bir
test gerekli olacaktır.
Barlett, iki ya da daha fazla kovaryans matrisinin eĢitliğini test etmek için bir  2
yaklaĢımı geliĢtirmiĢtir. Daha sonra Box, F testini temel alan daha geliĢmiĢ ve karmaĢık
bir yöntem ortaya atmıĢtır.
Ġki toplumdan oluĢan ve p değiĢkenin kullanıldığı bir örnekleme düĢünülsün.
Ayrıca G kovaryans matrisi S g ( g  1, 2,..., G) ve toplam gözlem sayısı

G

n
g 1

g

 n olan

toplanmıĢ gruplar içi kovaryans matrisi S göz önünde tutulsun. Bu durumda aĢağıdaki
sıfır hipotezi yazılabilir.
H 0 : 1  2  ...   g  ...  G

H1 : 1  2  ...   g  ...  G

Burada  g , g grup için ana kütle kovaryans matrisini göstermektedir. Barlett
tarafından geliĢtirilen kovaryans matrislerinin eĢitliğini testinde kullanılacak, iki ve
daha çok grup için genel formül aĢağıdaki gibidir.

67

G

B  (n  G) ln S   (ng  1) ln S
g 1

Bulunan sonuç s.d=

1
(G  1)n(n  1) 'li
2

 2 değerleriyle karĢılaĢtırıldığında

eĢitlik reddedilirse lineer diskriminant fonksiyonu uygulanamaz. Eğer kovaryans
matrisleri eĢit olmazsa odak noktaların eĢitliğinin sınanmasında sistematik bir hata
ortaya çıkar. Ġki gruplu durumda kovaryans matrisleri eĢit olmaması halinde Hotelling

T 2 testindeki sıfır hipotezinin daha sık kabul edildiği görülecektir.

Dahası, sınıflandırma hataları terimleriyle birbirine eĢit olmayan kovaryans
matrisleri halinde lineer bir diskriminant fonksiyonunun kullanımı, bu matris en çok
toplanmıĢ gruplar içi kovaryans matrisine katkıda bulunduğu için, büyük kovaryans
matrisine sahip gruba pek çok noktanın atanmasına yol açacaktır.
Cooley

ve

Lohnes'in

değindiği

gibi

dikkate

değer

ölçüdeki

büyük

örneklemelerde, kovaryans matrislerinin eĢitliği sıfır hipotezinin, reddedilmesinin
mümkün olduğu varsayımı genel olarak kabul görmüĢtür. Böylece odak noktalarının
2
eĢitliğinin testinde Hotelling T testinin yeterince kuvvetli olduğu varsayımı ile çoğu

araĢtırmacı kovaryans matrislerinin eĢitliği üzerinde durmaz. Sonuçta kuvvetlilik
(robustness) konusunda yeni geliĢmeler olmadan bu ilksel testlerin kabul edilmesi
önerilir.52

Buraya kadar diskriminant analizi için en iyi ayırıcı değiĢkenlerin bilindiği
varsayımıyla modeller incelenmiĢtir. Tabii ki potansiyel ayırıcı değiĢkenlerin olduğu
fakat diskriminant analizi için en iyi ayırımı sağlayan değiĢken setinin bilinmediği
durumlar da sözkonusu olabilir. Adımsal Diskriminant Analizi (ADA) diskriminant
fonksiyonu için en iyi değiĢken setini seçmede kullanılan faydalı bir tekniktir. ADA
ileri doğru seçme (forward selection), geriye doğru seçme (backward selection ve
adımsal seçme (stepwise selection) olmak üzere üç baĢlık altında incelenmektedir.

52

Yıldız, a.g.e.,s.93.
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Adımsal seçme tekniği ileri doğru seçme ve geri doğru seçme tekniklerinin
kombinasyonu Ģeklinde çalıĢmaktadır. Diskriminant fonksiyonunda hiçbir değiĢken
yokken analiz baĢlar ve her adımda yeni değiĢkenler eklenir ya da elenir. Diskriminant
fonksiyonundaki değiĢkenler istatistiksel kriter olarak belirlenen ayırma gücünden
(discriminating power) daha düĢükse modelden çıkarılır ya da tam tersi Ģekildeyse
modelden elenir. Süreç hiçbir değiĢkenin modele girmediği ve çıkmadığı anda
durdurulur.

DeğiĢkenler arasında iliĢki yoksa üç teknik de aynı sonucu verecektir. Bununla
birlikte verilerde ciddi bir çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) problemi varsa
sonuçlar birbirlerinden oldukça farklı çıkacaktır. AraĢtırmacılar veri setlerinde çoklu
doğrusal bağlantı olduğuna inanırlarsa genellikle adımsal diskriminant analizini
seçerler.
Genellikle kullanılan seçme kriteri Wilks'  , Roo's V, Mahalanobis Kareli
Uzaklıklar (Squared Distance), Gruplararası F Oranıdır (Between Group F Ratio).
Bunlardan uygulamalarda kriter olarak daha sık seçilen Wilks' A açıklanacaktır.
Wilks'  ,
W=

SSW
SSb  SSW

Wilks'  grup içi kareler toplamının kareler toplamına oranıdır. Her adımda
diskriminant modelindeki mevcut değiĢkenlerden sonra en küçük Wilks'  değerine
sahip olan değiĢken modelden çıkarılır. Wilks'  değeri gruplar arası ayırma ve grup içi
homojenliğe dayanmaktadır.
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Wilks'  değeri değiĢkenin en iyi ayırım yapacağını gösterse de adımsal seçme
tekniği değiĢkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı var ise bu değiĢkenlerden birini
modele almaz. Çünkü iki değiĢkenin de modelde olması gereksizdir. 53

3.2.3 Yeni Gözlemlerin Sınıflandırılması

Fisher, X veri matrisinde, A toplumundan genel örneklerin gözlemlerinden
hesaplanan Y'lerin ortalamasını 1Y ve B toplumundan gelen örneklerin gözlemlerinden
hesaplanan Y‟lerin ortalamasını da 2Y olarak nitelemiĢ ve 1Y ile 2Y arasındaki
karesel uzaklığı maksimum yapacak bir karesel bileĢen bulmayı amaçlamıĢtır.54
Her iki toplum aynı kovaryans matrisine sahip toplumlar olmak üzere;

1 =E (X / A): 1. toplum çok değiĢkenli gözlemlerin beklenen değeri

 2 = E ( X / B ) : 2. toplum çok değiĢkenli gözlemlerin beklenen değeri
olarak bulunur.
Karesel dönüĢtürme;
( X1  X 2 )' AX

biçiminde hesaplanır.

Y değerlerinin ortalamaları;

1Y = E ( Y / A ) = E (b'X / A ) = b' 1
(3.18)

2Y = E ( Y / B ) = E (b'X / B ) = b'  2
53
54

Sharma, Subhash; Applied Multivariate Techniques, John Wiley & Sons, Inc.,Canada 1996,s.266
Özdamar, a.g.e. ,s.381
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biçiminde hesaplanır.
Karesel diskriminant fonksiyonu, A ve B toplumlarından alınan çok değiĢkenli
gözlemleri ortak toplum varyansına göre birbirlerinden olabildiğince farklı olan tek
değiĢkenli ortalamalar biçiminde gösterecek bir forma dönüĢtürür.

Ġki toplumda Y dönüĢtürülmüĢ değerler ortalamaları arasındaki orta nokta;
1 S
1
k= ln( 1 )  ( X 1' S11 X 1  X 2' S21 X 2 )
2 S2
2

biçiminde hesaplanır.
k değeri yeni gözlemin hangi sınıfta yer alabileceğini belirlemeye yarayan bir
kriterdir.

X 0 gözlem vektörüne sahip bir yeni gözlemin 1. ya da 2. toplumdan hangisine
ait bir birim olduğuna karar vermek için önce y0 gibi tek değiĢkenli bir değerle ifade
edilmesi gerekir.
1
y0   x0' Ax0  ( x1' s1'  x2' s2' ) x0  k
2

y0 değerinin hangi topluma ait olduğu aĢağıdaki gibi belirlenir. Eğer y0 -k > 0
ise x0 1. topluma ait bir gözlemdir. Eğer y0 - k < 0 ise x0 2. topluma ait bir gözlemdir.
Genelde toplumlara iliĢkin kovaryans matrisleri  ve ortalama vektörleri i
bilinmez. Bu durumda karesel diskriminant analizi veri matrisinden elde edilen ortalama
vektörlerine ve kovaryans matrisine göre yürütülür.

3.3 LOJĠSTĠK REGRESYON

Lojistik regresyon; cevap değiĢkenin kategorik, ikili, üçlü ve çoklu kategorilerde
gözlendiği durumlarda açıklayıcı değiĢkenlerle sebep-sonuç iliĢkisini belirlemede
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yararlanılan bir teknikdir. Lojistik regresyon ikilindeğiĢkenlerin sürekli değiĢkenlerle
bağımlılığını tanımlamak için ilk defa Cox tarafından geliĢtirilmiĢtir. 55

Bağımsız değiĢken kategorik olduğunda değiĢken ortalaması durumun hangi
kategoriye daha yakın olduğunu gösteren olasılık fonksiyonudur. DeğiĢkenleri 0 ve 1
olarak kodlama; değiĢken ortalamasının değiĢkenin kategorilerinden hangisine ait
olacağı olasılığını göstermektedir. y'nin tahmin değeri iki kategoriden hangisine ait
olduğunun tahmin olasılığıdır (predicted probability).56

Basit ve çoklu regresyon analizleri bağımlı değiĢken ile açıklayıcı değiĢken ya
da değiĢkenler arasındaki matematiksel bağıntıyı analiz etmekte kullanılmaktadır. Bu
tekniklerin uygulanabileceği veri setlerinde bağımlı değiĢkenin normal dağılım
göstermesi, bağımsız değiĢkenlerin normal dağılım gösteren toplum ya da toplumlardan
çekilmiĢ olması ve hata varyansının 

(0,  2 ) parametreli normal dağılım göstermesi

gerekmektedir. Bu ve benzeri koĢulların yerine getirilemediği veri setlerine basit ya da
çoklu regresyon analizi uygulanamaz.57

Bağımlı değiĢken ikili gözlemler içeriyorsa normal olmayan hata ve sabit
olmayan varyans gibi problemlere sahiptir.58

Sınıflama ve regresyon modelleri arasındaki temel fark tahmin edilen bağımlı
değiĢkenin kategorik ya da süreklilik gösteren bir değere sahip olmasıdır. Ancak çok
terimli lojistik regresyon gibi kategorik değerlerin de tahmin edilmesine olanak

55

Andersen,Erling; The Statistical Analysis of Categorical Data, third edition, Springer-Verlag-Berlin
Heidelberg, New York 1994,s.269
56
Menard, Scott; Applied Logistic Regression Analysis, second edition, Sage University Paper, U.S.A.
1995,s.17
57

Özdamar, Kazım; Paket Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, EskiĢehir 1997,s.571
Kutner, Michael vd.; Applied Linear Statistical Models , Fifth Edition (BeĢinci Baskı), The Mc.
Graw-Hill Companies, New York 1996;s.567
58
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sağlayan tekniklerle, her iki model giderek birbirlerine yaklaĢmakta ve bunun sonucu
olarak aynı tekniklerden yararlanılması mümkün olmaktadır.59

Lojistik regresyon analizi, temelde bir regresyon çözümlemesi olmakla birlikte
bir ayırıcı çözümleme tekniği olma özelliği göstermektedir.60 Normal dağılım
varsayımı, süreklilik varsayımı ön koĢulu yoktur. Varsayım kısıtlaması olmaması, bu
tekniğe olan ilgiyi arttırmaktadır. Bununla birlikte değiĢkenler arasında çok değiĢkenli
normal dağılım mevcutsa çözüm daha uygun olacaktır. Ayrıca diğer regresyon
tekniklerinde olduğu gibi değiĢkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı olması yanlı
tahmincilere ve standart hatada artıĢa neden olabilmektedir. Bundan dolayı tahmin edici
değiĢkenler kategorik değiĢkenler olduğu takdirde süreç daha etkili olacaktır.61

Bağımlı değiĢken üzerinde açıklayıcı değiĢkenlerin etkileri olasılık olarak elde
edilerek risk faktörlerinin olasılık olarak belirlenmesi sağlanır.
Diskriminant analizi de verilerin belirli olasılıklara göre belirli sınıflara
atanmasını sağlar ve çok değiĢkenli normal dağılım varsayımını kabul etmektedir.
Lojistik regresyonun böyle bir varsayım gerektirmemesi ayırıcı bir özelliğidir.

Lojistik regresyon, lojistik modellere göre parametre tahminleri yapar. Bağımlı
değiĢkenin tahmini değerlerini olasılık olarak hesaplayarak, olasılık kurallarına uygun
sınıflama yapma imkanı veren bir istatistiksel tekniktir.62

Pi  E(Y  1 X i )  1  2 X i
Pi 

1
1  e zi

59

Akpınar Haldun; “ Veri Tabanlarında Bilgi KeĢfi ve Veri Madenciliği” Ġ.Ü. ĠĢletme Fakültesi Dergisi,
Cilt 29,Sayı 1, Ġstanbul 2000, s.1
60
AkkuĢ,Zeki vd.; “Hastane Personelinin Kan BağıĢı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve DavranıĢlarının Çok
DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Tekniğiyle Ġncelenmesi”, Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt
12, Sayı 1,Malatya 2011, s.25-29.
61
S.P.S.S. ;Answer Tree 3.0 User’s Guide, S.P.S.S. Inc.,Chicago 2001
62
Özdamar;a.g.e. ,s.573
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Burada Z = 1  2 X i 'dir. Bu fonksiyon lojistik dağılım fonksiyonu olarak
adlandırılır. Pi 0 ile 1 arasında değerler alır ve Z i ile ve dolayısıyla X i ile iliĢkisi
doğrusal değildir. Pi yalnız X ile değil,  'larla da doğrusal iliĢki içerisinde değildir.
Ama bu görüntüsel bir durumdur.63 Model doğrusallaĢtırılabilir. ġöyle ki:
1  Pi 

1
1  e zi

Pi
1  e zi

 e zi
 zi
1  Pi 1  e
Bu durumda

Pi
bir olayın gerçekleĢmesinin bahis (odds) oranıdır ve doğal
1  Pi

logaritması alındığında;
P
Li  ln( i )  Zi
1  Pi

 1  2 X i
Yani bahis oranı logaritması L, yalnız X'e göre değil, ana kütle katsayılarına
göre de doğrusaldır. L'ye logit, bu modellere de logit model denir.
Logit modeli Ģu özelliklere sahiptir.
•

P, 0'dan 1'e giderken (Yani Z i ,  'dan  'a doğru değiĢirken), logit L de  'dan

 'a doğru değiĢir. Olasılıklar 0 ile 1 arasında yer alırken, logitler için sınırlama
söz konusu değildir.
•

L, X'e göre doğrusal olmakla birlikte olasılıkların kendileri böyle değildir.

•

Yorumu Ģöyle yapılır;  2 , eğim, X'teki bir birim değiĢmeye karĢılık L'deki
değiĢmeyi ölçer. Sabit terim 1 ise, X 0 olursa bağımlı değiĢkenin log-bahis
oranıdır. Regresyonda sabit terimlerde her zaman görüldüğü gibi bu da fiziksel bir
anlam taĢımayabilir.

•

63

Logit modeli log-bahis oranının X ile doğrusal iliĢki içinde olduğunu varsayar.

Gujarati, Damodar ; Basic Econometrics; The McGraw−Hill Companies, Newyork 2004; s.595
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•

Belli bir X* veriyken, bağımlı değiĢkenin bahis oranı değil de kendi olasılığı tahmin
edilmek istenirse, 1 ile  2 tahminleri bir kez elde edildikten sonra doğrudan
bulunabilir. 1 ile  2 nin nasıl tahmin edileceği ise aĢağıda anlatılmaktadır.

3.3.1 Logit Modelinin Tahmin Edilmesi

Tahmin Modeli,
P
Li  ln( i )  1   2 X i  ui
1  Pi

Ana kütle katsayılarını tahmin edebilmek için en yüksek olabilirlik (maximum
likelihood) tekniğine baĢvurulabilir. X i düzeyindeki N i gözlemden ni tanesinde olayın
gerçekleĢtiği varsayılırsa ( ni < N i );
n
Pˆi  i
Ni

Hesaplandığında, her X t düzeyine karĢılık gelen Li tahmininde bu kullanılabilir.
Eğer Nt hayli büyükse Pˆi , Pi 'nin iyi bir tahmini olacaktır. Tahmin edilmiĢ Li ile tahmin
edilmiĢ logit modeli;

Pˆ
Li  ln( i )  ˆ1  ˆ2 X i
1  Pˆi
Bu da, her X i 'deki gözlem sayısı N i hayli büyükse, gerçek logit Li 'nin iyi bir
tahmincisi olacaktır. Bilinmeyen Pi 'yi Pˆi ile değiĢtirip  2 'nin bir tahmin edicisi olan
Ģu ifade kullanılabilir;

2 

1
Ni Pˆi (1  Pˆi )

3.3.2 Adımsal Süreç (Stepwise Procedure)
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Adımsal süreç ileri doğru seçme (forward selection) ve geriye doğru eleme
(backward elimination) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu çalıĢmada lojistik
regresyon uygulamasında geriye doğru eleme tekniği kullanıldığı için kısaca teknik
hakkında bilgi verilecektir.

Geriye doğru eleme tekniği kompleks modellerle birlikte kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Her adımda, modelden çıkarılması modelde daha az bozulmaya neden
olan değiĢkenler seçilir (en geniĢ p değeri). Yeni bir değiĢkenin silinmesi uyum
iyiliğinde zayıf bir etki yarattığında süreç sona erer. Çoğu istatistikçi geriye doğru
elemeyi ileri doğru seçme tekniğine tercih etmektedirler. Kompleks bir modelden bir
değiĢken silmek, basit bir modele değiĢken eklemekten daha kolaydır. 64

3.4 KÜMELEME ANALĠZĠ

Kümeleme analizi, doğal gruplamaları veya kümeleri kesin olarak bilinmeyen
birim ve değiĢkenlerin sınıflandırılması için kullanılan teknikler topluluğudur. Birimleri
ve değiĢkenleri birbirlerine benzerliklerine ve farklılıklarına göre uygun kümelere
ayırmaktadır. Bu ayırma iĢlemi sırasında da yakınlık ya da uzaklık ölçülerinden
faydalanır. Kümeleme analizi "sınıflandırma analizi", "kümeleme çözümlemesi" ya da
"sayısal taksonomi" olarak da adlandırılır. Bu kümelerde;
•

Her bir grup veya küme belirli bir özelliğe göre homojendir. Yani, her bir gruptaki
gözlemler bir diğerine benzerdir.

•

Her bir grup aynı özelliklere göre diğer gruplardan farklı olmalıdır. Yani, bir grubun
gözlemleri diğer grupların gözlemlerinden farklı olmalıdır.

64

Agresti, Alan; Categorical Data Analysis, Second Edition (Ġkinci Baskı), John Willey & Sons
Publications, Florida 2001,s.213
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•
Çok değiĢkenli istatistiksel analiz, çok sayıda değiĢken arasındaki iliĢkileri
ölçme ve açıklamada kullanılan teknikler topluluğunu ifade eder ve bu analiz ile ilgili
geliĢtirilmiĢ teknikler, bağımlılık analizinde kullanılan teknikler ve karĢılıklı bağımlılık
analizinde kullanılan teknikler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Bağımlılık analizinde, bir değiĢken veya değiĢken grubu, diğer değiĢkenler
tarafından tahmin edilmekte veya açıklanmaktadır. Burada, bir değiĢken diğerlerine
bağlı olup onlarla tahmin edilmektedir. KarĢılıklı bağımlılık analizinde ise değiĢkenler
arasındaki bağımlılık yerine karĢılıklı bağıntılar söz konusudur. Bu tip analizin en iyi
örneklerinden biri Kümeleme Analizidir.

Kümeleme analizi, kümelerin sayısına veya küme yapılarına iliĢkin herhangi bir
varsayımda bulunmaz. Diğer çok değiĢkenli istatistiksel analiz tekniklerinde önemli bir
yer tutan normallik, doğrusallık ve homojenlik varsayımları bu teknikte prensipte
kalmakta ve uzaklık değerlerinin normalliği yeterli görülmektedir.65 Ayrıca kümeleme
analizinde kovaryans matrisine iliĢkin herhangi bir varsayım bulunmamaktadır.
Kümeleme analizi, istatistiksel anlamda, birbirlerinden farklılık gösteren gruplar yaratır.
Gruplara daha sonra katılacakların, hangi kıstaslara göre sınıflandırılacağına dair bir
bilgi içermez.

Kümeleme analizi Ģu amaçlara yönelik kullanılmaktadır.

• Dağınık halde bulunan n sayıda birimi kendi içinde homojen ve diğerleriyle heterojen
alt ana kütlelere ayırarak iĢlenebilir hale getirmek.
• p sayıda değiĢkeni birimlerde gözlemlenen değerler baz alınarak faktör yapılarını
açıklayan alt ana kütlelere ayırmak.
• Hem birimleri hem de değiĢkenleri birlikte ele alarak ortak n birimi p değiĢkene göre
ortak özellikli alt kümelere ayırmak.
65

AkkuĢ, Zeki vd. “Hastane Personelinin Kan Bagısı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve DavranıĢlarının Çok
DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Tekniğiyle incelenmesi”, Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
http://www.totmdergisi.org/articles/2005/volume12/issue1/2005_12_1_6.pdf,(25.04.2017)
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Kümeleme

analizi,

genel

amacının

yanı

sıra

model

uydurmanın

kolaylaĢtırılması, gruplar için ön tahmin, hipotezlerin testi, veri yapısının netleĢtirilmesi,
indirgenmesi ve aykırı değerlerin bulunmasında da kullanılır.66
Kümeleme analizinin uygulanması sırasında izlenecek adımlar:
•

Problemin formüle edilmesi

•

Uygun kümeleme tekniği (algoritma) belirlenmesi

•

Veri matrisinin belirlenmesi

•

Mesafe ölçüsünün belirlenmesi (Benzerlik ya da farklılık matrisinin belirlenmesi)

•

Kümeleme sürecinin belirlenmesi

•

Küme sayısına karar verilmesi

•

Kümelerin yorumlanması
Kümeleme analizi ile değiĢkenler ve kümeler arasında iliĢki kurulur. Kümeleme

iĢleminin sonucunda elde edilen kümeler gözlenen değiĢkenler üzerine oturtulmuĢ
anlamlı hipotezlerdir. Kümeler belirlenmiĢ çalıĢma alanında önemli etkileri ve objektif
karĢılıklı etkileĢimleri kapsamaktadır. Bundan dolayı analiz, önceden belirlenmiĢ
çalıĢma alanıyla sınırlıdır. ÇalıĢma alanını açıklayan hipotezler, kümeler aracılığıyla
açıklanmaktadır.

Bu yüzden kümeleme analizi ile yeni tezler geliĢtirirken değiĢkenlerin seçiminde
son derece dikkatli davranılmalıdır.

Kümeleme analizi birbirleri ile ilgili çok sayıda değiĢkenin kullanılmasına uygun
bir analiz tekniğidir.

Kümeleme analizinde veriler kümelemeye uygun Ģekilde girildikten sonra
uzaklık ölçülerinden yararlanılarak uzaklıklar matrisi elde edilir. Kümeleme analizi çok
sayıda değiĢik iĢlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle farklı amaçlar için farklı teknikler
66

Akçapınar, Halil- Ġsmail Safa Gürcan; “Alman Et ve Karacabey Merinosu Koyunlarının Canlı
Ağırlık,Vücut Ölçüleri ve Yapağı Ġnceliği Yönünden Kümeleme Analizi ile Ġncelenmesi”, Turk J Vet
Anim Sci, Sayı 26, Ankara 2002, s.1256
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(süreçler) kullanılır. Ayrıca değiĢkenlerin ölçü birimlerinin ve ölçümleme tekniklerinin
farklı olmasından dolayı birimlerin benzerliklerinin ortaya konmasında da değiĢik
ölçüler kullanılır. Eğer analize girecek veriler aralıklı veya oransal ölçek düzeyinde
ölçülmüĢ ise, en çok kullanılan uzaklık ölçüleri; Korelasyon Uzaklığı, Öklit, Kare Öklit,
Minkowski ve Manhattan City- Blok'dur. Eğer veriler sınıflayıcı veya sıralayıcı ölçek
düzeyinde ölçülmüĢ ise kullanılan uzaklık ölçüleri; Ki-kare ve NormalleĢtirilmiĢ KiKare olarak bilinen Ki-Kare'dir. Eğer ikili (binary) gözlemlere göre ölçümler yapılmıĢ
ise birimler arasındaki benzerlikleri belirlemede Öklit, Kare Öklit, Size Difference,
Pattern Difference, Lance and Williams Difference, Shape Difference gibi benzerlik ya
da farklılık ölçülerinden yararlanılmaktadır.

Kümeleme teknikleri izledikleri yaklaĢımlara göre hiyerarĢik kümeleme tekniği
ve hiyerarĢik olmayan kümeleme tekniği olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

HiyerarĢik kümeleme tekniklerinde kümeler ardı ardına birleĢtirilir ve bir grup
diğeri ile bir kez birleĢtirildikten sonra, devam eden adımlarda bir daha ayrılmaz. Bu
teknikler ele alınan değiĢkenler için hiyerarĢik bir yapı oluĢtururlar. HiyerarĢik
kümeleme tekniklerinde küme sayısına görsel olarak karar verilir. Bu durumda
genellikle dendogram olarak bilinen ağaç diyagramı kullanılır.

HiyerarĢik kümeleme teknikleri kendi içinde ikiye ayrılır;
•

BirleĢtirici aĢamalı kümeleme teknikleri (Agglomerative Hierarchical Clustering
Procedures)

•

Ayırıcı aĢamalı kümeleme teknikleri (Divisive Hierarchical Clustering Procedures)

BirleĢtirici aĢamalı kümeleme teknikleri: BaĢlangıçta tüm birimlerin ayrı birer
küme oluĢturduğunu kabul ederek, n birimi aĢamalı olarak sırasıyla n, n-1, n-2, ... , ...3,
2, 1 kümeye yerleĢtirmeyi amaçlayan bir yaklaĢımdır.
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Ayırıcı aĢamalı kümeleme teknikleri: BaĢlangıçta tüm birimlerin bir küme
oluĢturduğunu kabul ederek birimleri aĢamalı olarak n birimi sırasıyla 1, 2, 3, ... , n-r, n3, n-2, n-1, n kümeye ayırmayı amaçlayan bir yaklaĢımdır.67

BirleĢtirici aĢamalı kümeleme tekniklerinden sıklıkla kullanılan ve genel kabul
görmüĢ olanları aĢağıdaki gibi sayılabilir.
•

Tek Bağlantı Kümeleme Tekniği

•

Ortalama Bağlantı Kümeleme Tekniği

•

Tam Bağlantı Kümeleme Tekniği

•

McQUITTY Bağlantı Kümeleme Tekniği

•

Küresel Ortalama Bağlantı Kümeleme Tekniği

•

Ortanca Bağlantı Kümeleme Tekniği

•

Ward Bağlantı Kümeleme Tekniği

Tekniklerin kriterleri Ģu Ģekildedir;

Tek Bağlantı Kümeleme Tekniği:

dmj  min(dkj dij )

Ortalama Bağlantı Kümeleme Tekniği:

d mj 

N k d kj  Ni dij
Nm

Tam Bağlantı Kümeleme Tekniği:

dmj  max(dkj , dij )

67

Özdamar; a.g.e., s.281
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McQUITTY Bağlantı Kümeleme Tekniği:

dmj  (dkj  dij ) / 2

Küresel Ortalama Bağlantı Kümeleme Tekniği:

dmj  ( Nk dkj  Ni dij ) / Nm  Nk Ni dki / Nm2

Ortanca Bağlantı Kümeleme Tekniği:

dmj  (dkj  dij ) / 2  dki / 4

Kümeleme Analizinde, küme sayısının belirlenmesi konusunda son yıllarda
yoğun çalıĢmalar yapılmaktadır. Halen küme sayısının belirlenmesinde kullanılan en
pratik yol:

k

n
2

biçiminde belirtilmektedir.
Veri matrisinde yer alan n birimin p değiĢkene göre uzaklıkları, uzaklık matrisi
adı verilen D matrisi ile gösterilir. D matrisinin elemanları dij ya da d (i, j) biçiminde
gösterilir.
D uzaklık matrisinin uzaklık fonksiyonu olabilmesi için X,Y ve Z öklit uzayında
üç nokta olmak üzere;
1.

Negatif olmama, D(X,Y)  0

2.

Simetri, D (X, Y ) =D (Y, X);

3.

TeĢhis iĢareti, D ( X , X ) = 0 ;
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4.

Kesinlik, D(X,Y)=0 ancak ve ancak X = Y ;

5.

Üçgen eĢitsizliği, D(X,Y)  D (X, Z)+D(Z,Y)
KoĢulları geçerli ise D, bir uzaklık olarak adlandırılır. Birimlerin birbirleriyle

olan benzerlik düzeyleri benzerlik matrisi S ile gösterilir. Benzerlik matrisi elemanları
D matrisi elemanlarından elde edilir. 68

Kümelerin birim ya da değiĢkenlerin benzerlik veya farklılıkları dikkate alınarak
belirlendiği daha önce belirtilmiĢti. Bu benzerlik ve farklılıkların ölçümünde kullanılan
bazı uzaklık ölçüleri;
•

Minkowski Uzaklığı;
1/ m

 p
m
d ( x, y )   xi  yi 
 i 1

•

Öklit (Euclide) Uzaklığı;

d (i, j ) 

p

(X
k 1

•

 X jk )2

Pearson Uzaklığı;

d p (i, j) 

•

ik

p

(X
k 1

ik

 X jk )2 / Sk2

i,j=1,2,…,n; k=1,2,…,p

Manhattan (City-Block) Uzaklığı;
p

d M (i, j)   ( X ik  X jk )

i,j=1,2,…,n; k=1,2,…,p

i 1

Kümeleme analizinde veri giriĢinden sonra, hesaplanan uzaklık değerlerinden
yararlanarak birey ya da nesnelerin kümelere atanması iĢlemi yapılmaktadır.

68

Doğan, Ġsmet; “Kümeleme Analizi ile Seleksiyon”, Turk J Vet. Anim. Sci., Sayı:26, Ankara
2002,s.47-53.

82

En yakın komĢu tekniği, ilk defa Fix ve Hudges tarafından geliĢtirilen
sınıflandırma probleminde standart, parametrik olmayan bir yaklaĢımdır. Bu teknik
KS'de ilk defa Chatterjee ve Barcun ve daha sonra Henley ve Hand tarafından
uygulanmıĢtır. Bu tekniğin dayandığı mantık, herhangi iki baĢvurunun birbirinden ne
kadar uzak olduğunu ölçmek için baĢvuru veri uzayında bir mesafeyi seçmeye
dayanmaktadır. GeçmiĢ baĢvuruların bir örnekleme temsili standart alınır. Yeni bir
baĢvuru temsili örneklemede k kadar yakın baĢvurular arasındaki (yeni baĢvurunun en
yakın komĢuları) iyi-kötü oranına dayanarak iyi veya kötü olarak sınıflanır.69
En yakın komĢu yaklaĢımı eĢit iyi-kötü oranı olan örneklemelerde optimum
performans gösterir. Bu yaklaĢımı uygulamak için üç tane parametreye ihtiyaç vardır:
mesafe, en yakın komĢular setini oluĢturan kaç tane baĢvuru sayısı olduğu (k), ve bir
baĢvurunun iyi olarak sınıflanabilmesi için baĢvuru iyi oranının ne olması gerektiği.
Normal olarak, eğer komĢuların çoğunluğu iyi ise, baĢvuru iyi olarak sınıflandırılır.
Aksi takdirde baĢvuru kötü olarak sınıflanır. Ortalama var olan maliyet M , ve iyiyi
reddetmenin ortalama kayıp karı K olarak tanımlansın. Eğer en yakın komĢuların en
azından M / M + K tanesi iyi ise, yeni bir baĢvuru iyi olarak sınıflandırılır. Eğer yeni bir
baĢvurunun iyi olma olasılığı iyi olan komĢuların oranı ise, bu kriter beklenen kaybı
minimize edecektir.
Mesafenin seçimi oldukça önemlidir. Fukanaga ve Flick genel bir mesafe tanımı
yapmıĢtır:
d ( x1 , x2 )  ( x1  x2 ) A  x1 )(( x1  x2  )1/2
T

A (x), p x p simetrik sonlu pozitif bir matristir. Eğer x'e bağlı ise, A (x ) yerel
mesafe olarak adlandırılır, eğer x'ten bağımsız ise global mesafe olarak adlandırılır.
Yerel mesafenin eksikliği, genelde uygun olmayan deneme setinin özelliklerini dikkate
alır. Bu nedenle bir çok araĢtırmacı global mesafeye odaklanır. KS'de en yakın komĢu
yaklaĢımının en detaylı uygulaması Henley ve Hand tarafından yapılmıĢtır. Bu teknik,
öklit uzunluğu ve iyi ile kötüyü en iyi ayıran yönün uzunluğu karıĢımına odaklanılır.
Eğer w ; p boyutlu yön vektörü ise, Henley ve Hand'in mesafe ifadesi Ģöyledir ;70
69

Thomas Lyn C., David B. Edelman, ve Jonathan N. Crook; Credit Scoring and Its Applications,
Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelhia 2002,s.60
70

Thomas, a.g.e.,s.60.
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d ( x1 , x2 )  ( x1  x2 )T ( I  Dw .WT )( x1  x2 )

1/ 2

KS'de lineer ve lojistik regresyon yaklaĢımları kadar çok sık kullanılmamasına
karĢın, en yakın komĢu tekniği gerçek uygulamalar için bazı önemli özelliklere sahiptir.
Dinamik olarak yeni olaylar eklemeyerek deneme setini güncellemek çok kolaydır, ve
eklenenin iyi veya kötü olduğu bilindiğinde kolayca o olay örneklemeden çıkarılabilir
Ġlk seferde iyi bir mesafe bulmak, skor kart oluĢturmada regresyon tekniğiyle hemen
hemen eĢdeğer bir netice verir. Böylece çoğu uygulayıcı bu noktada ilerlemeyi
durdurup geleneksel bir skor kart kullanmayı tercih ederler. Sınıflandırma ağacı
yaklaĢımı ile kıyasladığımızda, en yakın komĢu yaklaĢımı her bir baĢvuranın özelliği
için bir skor üretmez, uygulayıcılar için bir denge noktası belirler ve onların gerçekte
sistemin ne yaptığını anlamasını sağlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERĠ SETĠ VE ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZ

Bu bölümde; ĠġKUR tarafından alınan açık iĢlerin, karĢılanma oranına iliĢkin
betimsel istatistiklere, istatistiksel analiz ve model sonuçlarına yer verilmektedir.

ÇalıĢmanın

üçüncü

bölümde detaylı

olarak

anlatılmıĢ

olan skorlama

yöntemleriyle ĠġKUR veri tabanından temin edilen, EskiĢehir iline ait 2016 yılı ilk sekiz
aylık dönemde alınan açık iĢ taleplerine iliĢkin veriye, uygun modellerle analiz
yapılacaktır. Kullanılacak veri setine uygun olan skorlama yöntemleri, mevcut veri seti
için regresyon analizi ve diskriminant analizidir. Skorlama yöntemlerinde en belirgin
farklılık bağımlı değiĢkenin yapısında ortaya çıkmaktadır. Regresyon analizinde bağımlı
değiĢken sürekli bir değiĢken olurken diğer skorlama yöntemleri olan logistik
regresyon, diskriminant ve kümeleme analizinde bağımlı değiĢken kategoriktir. Logistik
regresyon analizinde bağımlı değiĢken iki kategoridedir. Diskriminant analizi ve
kümeleme analizinde ise iki ve ikiden fazla kategori için analiz yapılabilmektedir.
Diskriminant analizinde bağımlı değiĢken sıralama ölçme düzeyinde yani sınıflar
arasında hiyerarĢik bir üstünlük vardır. Kümeleme analizinde ise bağımlı değiĢken
sınıflama ölçme düzeyinde olup sınıflar arasında hiyerarĢik bir üstünlük yoktur. Veri
setinde bağımlı değiĢken olan karĢılanma oranı belli bir gruplara ayrılmadan analiz
yapılır ise regresyon analizi, karĢılanma oranı hiyerarĢisine göre gruplara ayrılır ise
diskriminant analizi kullanılabilir.

ÇalıĢmada 1. Model olarak karĢılanma oranının tahminini yapmak için
regresyon analizi, 2. Model olarak çok riskli, riskli, iyi ve çok iyi olarak gruplara
ayrılmıĢ olan veri seti için diskriminant analizi uygulaması yapılacaktır.

Bu çalıĢmada, EskiĢehir iline ait 2016 yılında ocak-ağustos döneminde alınan
açık iĢ verileri kullanılmıĢtır. Bu veriler ıĢığında bu iĢyerlerine ait tehlike sınıfları
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iĢyerlerinin faaliyet kolları üzerinden ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike
Sınıfları Tebliğinden eĢleĢtirilmiĢtir. Bu iĢyerlerine ait çalıĢan sayıları ĠġKUR veri
tabanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanındaki çalıĢan sayıları eĢleĢmeyenlerde
Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanındaki çalıĢan sayıları baz alınmıĢtır. ĠĢyerlerinin
vardiyalı çalıĢma, kısmi çalıĢma ve ihracat yapıp yapmama bilgilerine iliĢkin 2015 ve
2016 yıllarını kapsayan ĠĢgücü Piyasası AraĢtırması verileri kullanılmıĢtır.

Uygulamada iĢyerine ait olan ve iĢverenin vermiĢ olduğu açık iĢe ait 16 adet
bağımsız değiĢken kullanılmıĢtır. Bu bağımsız değiĢkenlere ait açıklamalar aĢağıda yer
almıĢtır.
Açık ĠĢ Sayısı: iĢverenin talep etmiĢ olduğu meslekte ve vermiĢ olduğu tarihte ilgili
meslekte ne kadar açık iĢ pozisyonu bulunduğunu,
Talep Edilen KiĢi Sayısı: Açık iĢ ilanı veren iĢverenin ilgili meslekte kaç kiĢi talep
ettiğini,
Kayıtlı ĠĢsiz: ilgili meslekte ve ilgili ilde kaç iĢsiz bulunduğunu,
Ġlçe: açık iĢin verildiği ilçeyi,
Sektör: açık iĢi veren iĢverenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini,
Meslek: Ġlgili iĢverenin vermiĢ olduğu açık iĢin hangi meslek grubunda olduğunu,
ÇalıĢma ġekli: ilgili açık iĢ pozisyonundan beklenen çalıĢma türünü(Tam Süreli, Kısmi
Süreli, Deneme Süreli)
ÇalıĢma Periyodu: ilgili açık iĢ pozisyonundan beklenen çalıĢma periyodunu (Daimi,
Geçici)
Sosyal Durum: ilgili açık iĢ pozisyonundan beklenen sosyal durumu (Normal, Engelli)
Alt Eğitim Düzeyi: Ġlgili açık pozisyonuna ait istenen en alt eğitim düzeyini (Okur
Yazar Olmayan, Okur Yazar, Ġlköğretim, Orta Öğretim(Lise ve Dengi), Ön lisans,
Lisans),
Kısmi ÇalıĢma Durumu: Açık iĢi bulunan iĢverenin iĢyerinde kısmı çalıĢma yapılıp
yapılmadığını,
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Vardiyalı ÇalıĢma Durumu: Açık iĢi bulunan iĢverenin iĢyerinde vardiyalı çalıĢma
yapılıp yapılmadığını,
Ġhracat Yapma Durumu: Açık iĢi bulunan iĢverenin Ġhracat yapıp yapmadığını,
Toplam ÇalıĢan: Açık iĢ bulunan iĢyerinde toplam kaç kiĢinin çalıĢtığını,
Yönlendirme Katı: ilgili iĢyerinde bulunan açık iĢ pozisyonuna ait açık iĢ sayısına
ĠġKUR tarafından yapılan yönlendirme katını (Yönlendirilen kiĢi sayısı/Açık ĠĢ sayısı),
Tehlike Sınıfı: Açık ĠĢi bulunan iĢyerinin tehlike sınıfını (Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok
Tehlikeli),
Ġfade etmektedir.

4.1 AÇIK Ġġ TALEPLERĠNĠN KARġILANMA ORANLARI

Analizin Bu bölümünde EskiĢehir ilinde 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde
alınan açık iĢlere ait karĢılanma oranları verilecektir.

Tablo 8:Ġlçelere Göre KarĢılanma Oranları
Ġlçeler
Mahmudiye
Sarıcakaya
EskiĢehir Merkez
TepebaĢı
Odunpazarı
Çifteler
Ġnönü
Sivrihisar
Alpu
Günyüzü
Mihalıççık
Seyitgazi
Genel Toplam
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

KarĢılanma Oranı
50,0%
50,0%
44,5%
39,1%
30,6%
20,0%
10,4%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
39,9%
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AraĢtırma döneminde EskiĢehir ilinde alınan açık iĢlere ait iĢyerlerinin
bulunduğu ilçelere göre inceleme yapıldığında en fazla karĢılanma oranına sahip ilçeler
yüzde 50 karĢılanma oranıyla Mahmudiye ve Sarıcakaya ilçeleridir. En fazla açık iĢ
talebinin alındığı ilçe açık iĢlerin yüzde 64‟üyle EskiĢehir Merkez Ġlçesidir. Sırasıyla
EskiĢehir Merkez Ġlçesini Odunpazarı ve Tepe BaĢı Ġlçesi takip etmektedir. Alpu,
Günyüzü, Mihalıççık, Seyitgazi ilçelerinden alınan açık iĢ taleplerine yerleĢtirme
yapılamamıĢtır. Bu ilçelere yerleĢtirme yapılamamasının nedeni talep sayısındaki
düĢüklük olabilir. Ortalama karĢılanma oranına en yakın ilçe yüzde 39,1 ile TepebaĢı
ilçesidir.

Tablo 9:Sektörlere Göre KarĢılanma Oranları
KarĢılanma
Oranı

Sektörler
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Eğitim
Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Diğer Hizmet Faaliyetleri
Ġmalat
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara TaĢıtlarının ve
Motosikletlerin Onarımı
UlaĢtırma ve Depolama
Bilgi ve ĠletiĢim
Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
ĠnĢaat
Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı
Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor
Elektrik, Gaz, Buhar ve Ġklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve ĠyileĢtirme
Faaliyetleri
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
Gayrimenkul Faaliyetleri
Hane Halklarının ĠĢverenler Olarak Faaliyetleri; Hane
Halkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak
Ayrım YapılmamıĢ Mal ve Üretim Faaliyetleri
Genel Toplam
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı
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78,9%
53,4%
52,1%
49,0%
41,1%
41,0%
25,1%
21,0%
20,2%
18,8%
18,0%
15,6%
14,3%
10,6%
8,5%
5,0%
4,7%
0,0%

DüzenlenmiĢ
KarĢılanma
Oranı
82,1%
60,5%
55,9%
62,2%
50,4%
58,4%
30,8%
25,8%
20,6%
23,1%
21,6%
19,4%
15,6%
11,6%
12,8%
6,5%
5,2%
0,0%

0,0%
39,9%

0,0%
50,1%

AraĢtırma döneminde EskiĢehir ilinde alınan açık iĢlere ait iĢyerlerinin
bulunduğu sektörlere göre inceleme yapıldığında en fazla karĢılama oranına sahip olan
sektör Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörüdür. Bu sektörde araĢtırma
döneminde alınan 874 kiĢilik talebin 690‟ı karĢılanmıĢtır. AraĢtırma döneminde
Gayrimenkul Faaliyetleri ve Hane Halklarının ĠĢverenler Olarak Faaliyetleri; Hane
Halkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım YapılmamıĢ Mal ve
Üretim Faaliyetleri sektöründe alınan açık iĢ taleplerine herhangi bir yerleĢtirme
yapılamamıĢtır. AraĢtırma döneminde EskiĢehir iline ait ortalama yerleĢtirme oranı 39,9
olup açık iĢ talebinde bulunulan 19 sektörden 6 tanesi ortalamanın üzerinde 13 tanesi
ortalamanın altında kalmıĢtır. Gayrimenkul Faaliyetleri ve Hane Halklarının ĠĢverenler
Olarak Faaliyetleri; Hane Halkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak
Ayrım YapılmamıĢ Mal ve Üretim Faaliyetleri sektörlerinde araĢtırma döneminde
sadece 3 kiĢilik açık iĢ talebi alınmıĢ ve bu 3 kiĢilik talep karĢılanamamıĢtır. Bu iki
sektörden sonra gelen en az yerleĢtirme oranına sahip sektör Finans ve Sigorta
Faaliyetleri sektörüdür. Bu sektörde 64 kiĢilik talep alınmasına rağmen bu açık iĢ
taleplerinin sadece 3 kiĢilik bir kısmı karĢılanabilmiĢtir.

Tablo 10:Meslek Gruplarına Göre KarĢılanma Oranları

82,4%
56,3%
42,2%
41,5%
31,7%
21,9%
20,4%

DüzenlenmiĢ
KarĢılanma
Oranı
82,4%
64,2%
62,7%
45,6%
41,0%
27,3%
21,3%

15,2%

19,4%

11,1%
39,9%

12,5%
50,1%

KarĢılanma
Oranı

Meslek Grupları
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar
Profesyonel Meslek Mensupları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel
Meslek Mensupları
Yöneticiler
Genel Toplam
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

AraĢtırma döneminde EskiĢehir ilinde alınan açık iĢlere ait 9 meslek grubu
incelendiğinde en fazla karĢılanma oranına sahip meslek grubu yüzde 82,4 karĢılanma
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oranıyla Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları meslek grubudur. Bu
meslek grubunda alınan 91 açık iĢ talebinin 75 tanesi karĢılanabilmiĢtir. En az
karĢılanma oranına sahip meslek grubu yüzde 11,1 ile Yöneticiler meslek grubudur. Bu
meslek grubunda alınan 9 açık iĢ talebinin sadece 1 tanesi karĢılanabilmiĢtir. En fazla
açık iĢ talebinin olduğu meslek grubu 5.551 kiĢilik taleple Tesis ve Makine Operatörleri
ve Montajcılar meslek grubudur ve bu meslek grubunda alınan 5.551 kiĢilik talebin
2.345 kiĢisi karĢılanabilmiĢtir. Açık iĢ talebi alınan 9 meslek grubunun 4 tanesinde
ortalamanın üzerinde bir karĢılanma yapılmıĢ olup 5 tanesinde ortalamanın altında
karĢılanma yapılmıĢtır. En fazla talebin alındığı ikinci meslek grubu Nitelik
Gerektirmeyen Meslekler grubudur. Bu meslek grubunda 3.895 kiĢilik bir talep alınmıĢ
olup bunun 2.192‟si karĢılanabilmiĢtir. En fazla talep alınan iki meslek grubu Tesis ve
Makine Operatörleri ve Montajcılar ve Nitelik Gerektirmeyen Meslekler meslek
grupları alınan açık iĢ taleplerinin taleplerin yüzde 62,5‟ini oluĢturmaktadır.

Tablo 11:Talep Edilen Mesleklerin ÇalıĢma ġekillerine Göre KarĢılanma Oranları
ÇalıĢma ġekilleri
KarĢılanma Oranı
Kısmi Süreli
51,7%
Tam Süreli
39,9%
Deneme Süreli
2,1%
Genel Toplam
39,9%
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

Alınan açık iĢ talepleri talep edilen iĢçinin çalıĢma Ģekli bakımından
incelendiğinde en fazla karĢılanma oranına sahip olan çalıĢma Ģekli grubu yüzde 51,7 ile
Kısmi Süreli alınan açık iĢ talepleridir. En az karĢılanma oranına sahip çalıĢma Ģekli
grubu yüzde 2,1 ile Deneme Süreli çalıĢma Ģekli grubudur. Fakat araĢtırma döneminde
alınan 15.123 açık iĢ talebinin 58 tanesi Kısmi Süreli 47 tanesi Deneme süreli açık iĢ
talebidir. Tam süreli çalıĢma Ģeklinde alınan açık iĢler tüm alınan açık iĢlerin yüzde 99,3
olup karĢılama oranı olan yüzde 39,9 genel karĢılama oranına en yakındır.
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Tablo 12:Talep Edilen Açık ĠĢ Taleplerinin ÇalıĢma Periyotlarına Göre KarĢılanma
Oranları
ÇalıĢma Periyotları
Geçici
Daimi
Genel Toplam
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

KarĢılanma Oranı
72,0%
39,3%
39,9%

Talep edilen açık iĢlerdeki karĢılanma oranları talep edilen kiĢilerden istenen
çalıĢma periyotlarına göre incelendiğinde geçici olarak istihdam edilmesi düĢünülen
açık iĢlerin karĢılanma oranı yüzde 72 ile en fazla karĢılanma oranına sahip gruptur.
Diğer istihdam türü olan daimi süreli alınan açık iĢlerin yüzde 39,3 ü karĢılanmıĢ olup
genel karĢılanma oranı olan 39,9‟a en yakın gruptur. Alınan açık iĢ taleplerinin yüzde
98,1‟i daimi süreli alınması düĢünülen taleptir.

Tablo 13:Talep Edilen KiĢilerin Sosyal Durumlarına Göre KarĢılanma Oranları
DüzenlenmiĢ
KarĢılanma
Sosyal Durum
KarĢılanma
Oranı
Oranı
50,5%
Normal
40,4%
37,6%
Engelli
27,6%
50,1%
Genel Toplam
39,9%
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

AraĢtırma döneminde alınan açık iĢler sosyal durum açısından incelendiğinde
Normal statüde alınan açık iĢlerin yüzde 40,4 ü Engelli statüde alınan açık iĢlerin yüzde
27,6‟sı karĢılanabilmiĢtir. Alınan açık iĢlerin yaklaĢık yüzde 97‟si Normal statüde
alınmıĢtır.
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Tablo 14:Talep Edilen KiĢilerin En Alt Eğitim Düzeylerine Göre KarĢılanma Oranları
En Alt Eğitim Düzeyi71
KarĢılanma Oranı
Okur Yazar
77,1%
Okur Yazar Olmayan
40,0%
Ġlköğretim
36,6%
Lisans
27,3%
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
19,6%
Önlisans
10,2%
Genel Toplam
39,9%
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

AraĢtırma döneminde alınan açık iĢlerde istenen en alt eğitim düzeyi
incelendiğinde karĢılanma oranı en yüksek olan eğitim seviyesi yüzde 77,1‟le Okur
Yazar eğitim seviyesidir. En az karĢılanma oranına sahip eğitim seviyesi yüzde 10,2 ile
Önlisans eğitim seviyesidir. 6 eğitim seviyesinin 2 tanesi ortalama karĢılanma oranının
üzerinde 4 tanesi ortalama karĢılanma oranının altında karĢılanma oranına sahiptir. En
fazla açık iĢ talebi ilköğretim eğitim seviyesinden talep edilmektedir. Ġlköğretim eğitim
seviyesinden talep edilen iĢçi sayısı tüm talep edilen iĢçi sayısının yaklaĢık yüzde
54,8‟idir.

Tablo 15:ĠĢyerlerinin Tehlike Sınıflarına Göre KarĢılanma Oranları
Tehlike Sınıfları
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
Genel Toplam
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

KarĢılanma Oranı
54,7%
36,2%
35,8%
44,3%72

Açık iĢ talebinde bulunan iĢyerlerini tehlike sınıfına göre ayırdığımızda az
tehlikeli iĢyerlerine ait açık iĢlerin yüzde 54,7 si, tehlikeli iĢyerlerine ait açık iĢlerin
yüzde 36,2 ve çok tehlikeli iĢyerlerine ait açık iĢlerin yüzde 35,8‟i karĢılanabilmiĢtir.
71

ĠĢverenler talep etmiĢ oldukları personel için birden fazla eğitim düzeyi seçebilmektedirler. Analizimizde talep
etmiĢ oldukları en alt eğitim düzeyi kullanılmıĢtır.
72
Genel KarĢılanma oranının farklı çıkmasının sebebi örneklemdeki her örneğin tehlike sınıfının bilinmeyiĢinden
kaynaklanmıĢtır.
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Tablodan da anlaĢılabileceği üzere iĢyerlerinin tehlike durumu arttıkça açık iĢlerinin
karĢılanma oranı düĢmektedir. AraĢtırma döneminde alınan açık iĢ taleplerinin yüzde
43,7‟si az tehlikeli, yüzde 43,4‟ü tehlikeli, yüzde 12,7‟si çok tehlikeli iĢyerlerinden
alınmıĢtır.

Tablo 16:ĠĢyerlerinin Kısmi ÇalıĢma Yapıp Yapmama Durumuna Göre KarĢılanma
Oranları
Kısmi ÇalıĢma Yapma Durumu
KarĢılanma Oranı
Hayır
41,4%
Evet
23,9%
Genel Toplam
37,8%73
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

AraĢtırma döneminde alınan açık iĢlere ait iĢyerlerinin kısmi çalıĢma yapıp
yapmama durumu incelendiğinde Kısmi çalıĢma yapmayan iĢyerine ait açık iĢlerin
yüzde 41,4‟ü kısmi çalıĢma yapan iĢyerlerinden alınan açık iĢlerin yüzde 23,9‟u
karĢılanabilmiĢtir. Tablodan da anlaĢılabileceği gibi kısmi çalıĢma yapan iĢyerlerinin
açık iĢlerini karĢılama oranları kısmi çalıĢma yapmayan iĢyerlerine göre düĢüktür.
AraĢtırma döneminde alınan açık iĢ taleplerinin yaklaĢık yüzde 80‟i kısmi çalıĢma
yapmayan iĢyerlerine aittir.

Tablo 17:ĠĢyerlerinin Vardiyalı ÇalıĢma Yapıp Yapmama Durumuna Göre KarĢılanma
Oranları
Vardiyalı ÇalıĢma Yapma Durumu
KarĢılanma Oranı
Hayır
40,2%
Evet
36,7%
Genel Toplam
37,8%
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

AraĢtırma döneminde alınan açık iĢlere ait iĢyerlerinin Vardiyalı çalıĢma yapıp
yapmama durumu incelendiğinde Vardiyalı çalıĢma yapmayan iĢyerine ait açık iĢlerin
73

Genel KarĢılanma oranının farklı çıkmasının sebebi örneklemdeki her örneğin kısmi çalıĢma yapma durumu
bilinmeyiĢinden kaynaklanmıĢtır.

93

yüzde 40,2‟si Vardiyalı çalıĢma yapan iĢyerlerinden alınan açık iĢlerin yüzde 36,7‟si
karĢılanabilmiĢtir. Tablodan da anlaĢılabileceği gibi vardiyalı çalıĢma yapan iĢyerlerinin
açık iĢlerini karĢılama oranları vardiyalı çalıĢma yapmayan iĢyerlerine göre düĢüktür.
AraĢtırma döneminde alınan açık iĢ taleplerinin yaklaĢık yüzde 69‟u vardiyalı çalıĢma
yapan iĢyerlerine aittir.

Tablo 18:ĠĢyerlerinin Ġhracat Yapıp Yapmama Durumuna Göre KarĢılanma Oranları
Ġhracat Yapma Durumu
KarĢılanma Oranı
Evet
38,5%
Hayır
37,3%
Genel Toplam
37,8%
Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı

AraĢtırma döneminde alınan açık iĢlere ait iĢyerlerinin Ġhracat yapıp yapmama
durumu incelendiğinde Ġhracat yapan iĢyerine ait açık iĢlerin yüzde 38,5‟i Ġhracat
yapmayan iĢyerlerinden alınan açık iĢlerin yüzde 37,3‟ü karĢılanabilmiĢtir. Tablodan da
anlaĢılabileceği gibi Ġhracat yapmayan iĢyerlerinin açık iĢlerini karĢılama oranları
Ġhracat yapan iĢyerlerine göre düĢüktür. AraĢtırma döneminde alınan açık iĢ taleplerinin
yaklaĢık yüzde 55,1‟i Ġhracat yapmayan iĢyerlerine aittir.

4.2 REGRESYON ANALĠZĠ SONUÇLARI

Veri setinde bağımlı değiĢken(karĢılanma oranı) bir nitel değiĢken olarak yer
almaktadır. Bağımsız değiĢken olarak iĢyerinin bulunduğu ilçe, iĢyerinin sektörü,
iĢyerinin talep etmiĢ olduğu kiĢi sayısı, iĢyerinin talep etmiĢ olduğu meslek, talep edilen
personelden istenen çalıĢma Ģekli, açık iĢ verilen meslekteki açık iĢ sayısı, açık iĢ talebi
olunan meslekteki kayıtlı iĢsiz sayısı, talep edilen personelden istenen çalıĢma periyodu,
talep edilen personelden istenen sosyal durum, talep edilen personelden istenen alt
eğitim düzeyi, iĢyerinin kısmi çalıĢma yapma, vardiyalı çalıĢma yapma, ihracat yapma
durumu, iĢyerinde toplam çalıĢan sayısı, iĢyerine yapılan yönlendirme katı, iĢyerinin
tehlike sınıfı verileri kullanılmıĢtır.
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Regresyon analizinde geriye doğru çıkarma yöntemi yapılmıĢ ve aĢama aĢama
karĢılanma oranını etkilemeyen değiĢkenler sırasıyla modelden atılmıĢtır.
Birinci aĢamada; tehlike sınıfı katsayısına ait p_değeri (0,618) en yüksek olduğu
için ilgili değiĢken modelden çıkarılmıĢtır.
Ġkinci aĢamada; kısmi çalıĢma katsayısına ait p_değeri (0,485)

en yüksek

olduğu için ilgili değiĢken modelden çıkarılmıĢtır.
Üçüncü aĢamada; çalıĢma periyodu katsayısına ait p_değeri (0,392) en yüksek
olduğu için ilgili değiĢken modelden çıkarılmıĢtır.
Dördüncü aĢamada; açık iĢ verilen meslekteki açık iĢ katsayısına ait p_değeri
(0,211) en yüksek olduğu için ilgili değiĢken modelden çıkarılmıĢtır.

4.2.1 Model Sonuçları

Tablo 19: Özet Model Değerleri
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

0,653

0,426

0,421

0,40134

Tablo 19‟da regresyon modelin belirleme katsayısı yer almaktadır. Modelin
açıklama gücü % 43 olarak gerçekleĢmiĢtir.

Tablo 20: Varyans Analizi Tablosu
Kareler
Toplamı

s.d.

Ortalam
Kareler

F

p değeri

Regresyon

163,569

12

13,631

84,623

0,000

Artık

220,513

1369

0,161

Toplam

384,082

1381

Model

Tablo 20‟de modelin anlamlılığı test edilmektedir. %1 anlamlılık düzeyinde
modelin anlamlı olduğunu görülmektedir.
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Tablo 21: Model Katsayıları
DeğiĢkenler
KĠ
YK
S
Ġ
SD
AE
V
ĠHR
TÇ
TEKS
M
Ç

Tablo

21‟de

Unstandardized Coefficients
Katsayı

S.h.

0,0001
-0,003
0,300
0,369
1,312
0,366
-3,654
1,392
0,00001
-0,001
-0,100
0,580

0,000
0,001
0,083
0,157
0,289
0,094
0,588
0,728
0,000
0,001
0,107
0,416

istatistiksel

olarak

anlamsız

t-değeri

P değeri

8,177
-4,749
3,624
2,354
4,542
3,908
-6,212
1,913
3,883
-1,540
-0,934
1,394

0,000
0,000
0,000
0,019
0,000
0,000
0,000
0,056
0,000
0,124
0,351
0,163

değiĢkenler

olması

rağmen

çalıĢmamızda önemli değiĢkenler olduğu için diskriminant analizinde kullanılacaktır.
Regresyon analizi sonucunda oluĢan model aĢağıda yer almaktadır:

KO=0,0001(KĠ)-0,003(YK)+0,3(S)+0,369(Ġ)+1,312(SD)-3,654(AE)3,654(V)+1,392(ĠHR)+0,00001(TÇ)-0,001(TEKS)-0,1(M)+058(Ç)

4.2.2 Modelin Açıklaması:

Tahmin edilmiĢ olan model verilen açık iĢin yüzde olarak ne kadarının
karĢılanabileceğini tahmin etmektedir. KarĢılanma oranını etkileyen 12 bağımsız
değiĢken kullanılmıĢtır. Bu değiĢkenlerden Kayıtlı ĠĢsiz, ĠĢverenin bulunmuĢ olduğu
sektör, ĠĢyerinin bulunduğu ilçe, Sosyal Durum, Açık iĢten istenen en alt eğitim düzeyi,
ĠĢyerinde ihracat yapılma durumu, iĢyerinde toplam çalıĢan sayısı, ÇalıĢma ġekli
değiĢkenleri karĢılanma oranını artırmaktadır. Yönlendirme Katı, iĢyerinin vardiyalı
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çalıĢma yapma durumu, Talep edilen kiĢi sayısı karĢılanma oranını negatif yönde
etkilemektedir.

4.3 DĠSKRĠMĠNANT (AYRIM) ANALĠZĠ SONUÇLARI

Diskriminant analizi, kategorik (nitel) bağımlı değiĢken (1er) ile nicel bağımsız
değiĢkenler arasındaki iliĢkileri tahmin etmeyi amaçlayan çok değiĢkenli istatistik
tekniklerinden biridir.

Diskriminant analizinde hatalı sınıflandırma olasılığını ortadan kaldırmak 3
temel varsayımın sağlanması gerekmektedir; DeğiĢkenlerin çoklu normal dağılıma
sahip olmaları, bütün gruplar için ve kovaryans matrislerinin eĢit olması ve Bağımsız
değiĢkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmaması gerekir.

Her iki varsayımında sağlanmadığı durumda da diskriminant analizi uygulamak
zaman kaybı olarak nitelendirilemez. Diskriminant analizi normallik ve kovaryans
eĢitliliği varsayımlarını sağlamadığı durumlarda da uygulanabilir ve iyi sonuçlar
verebilir74. Lachenbruch (1975) çoklu normal dağılım ve eĢit kovaryans varsayımlarının
hafif ihlalinin diskriminant analizi sonuçlarını önemli ölçüde etkilemediğini
göstermiĢtir.

4.3.1Diskriminant Analizinin Varsayımlarının Değerlendirilmesi

Diskriminant analizinin optimal olabilmesi ve hatalı sınıflandırmayı minimum
hale getirebilmesi için bazı varsayımları sağlaması gerekir. Diskriminant analizinin 3

74

Manly, Bryan F.J;Mulivariate Statistical Methods, A CRC Pres Company, Third
Edition, Newyork 1994,s.335
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tane varsayımı sağlamsı gerekmektedir: EĢit Kovaryans, Çoklu Bağlantı ve normal
dağılım varsayımları. EĢit kovaryans varsayımını test etmek için Box‟s M testi
kullanılır. AĢağıdaki tablolarda Box‟s M Testi sonuçları ile Korelasyon Matrisi
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 22: Box‟s M Testi
178,231

Box's M
Approx.

2,106

s.d.1

78

s.d.2

28751,620

p değeri

,000

F

Tablo 23: Korelasyon Matrisi
TÇ

TEKS

KĠ

YK

Ġ

S

M

Ç

SD

AE

V

ĠHR

TÇ

1,000

0,209

0,046

-0,066

0,031

0,034

-0,023

-0,008

-0,078

0,004

-0,173

0,160

TEKS

0,209

1,000

0,181

-0,085

0,003

0,113

0,089

-0,003

0,060

0,146

-0,063

0,046

KĠ

0,046

0,181

1,000

0,045

0,021

0,035

0,610

-0,049

-0,281

0,219

-0,092

0,096

YK

-0,066

-0,085

0,045

1,000

-0,032

0,007

-0,032

0,039

0,128

-0,109

0,038

-0,029

Ġ

0,031

0,003

0,021

-0,032

1,000

-0,043

0,015

0,011

-0,046

0,011

0,184

-0,129

S

0,034

0,113

0,035

0,007

-0,043

1,000

0,078

-0,031

0,033

0,124

-0,016

0,103

M

-0,023

0,089

0,610

-0,032

0,015

0,078

1,000

-0,045

-0,386

0,354

-0,033

-0,039

Ç

-0,008

-0,003

-0,049

0,039

0,011

-0,031

-0,045

1,000

0,079

-0,026

0,003

-0,039
0,016

SD

-0,078

0,060

-0,281

0,128

-0,046

0,033

-0,386

0,079

1,000

-0,169

0,061

AE

0,004

0,146

0,219

-0,109

0,011

0,124

0,354

-0,026

-0,169

1,000

0,069

0,036

V

-0,173

-0,063

-0,092

0,038

0,184

-0,016

-0,033

0,003

0,061

0,069

1,000

-0,304

ĠHR

0,160

0,046

0,096

-0,029

-0,129

0,103

-0,039

-0,039

0,016

0,036

-0,304

1,000

EĢit kovaryans varsayımını test etmek için Box‟s M testi kullanılmaktadır.
Burada, sıfır hipotezi “grupların kovaryans matrisleri eĢittir” Ģeklindedir. Tablo 22 „de
görüldüğü gibi, %5 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi reddedilmektedir (p değeri
0,00001). Yani, gruplar kovaryans matrisleri açısından eĢit olduğu söylenemez.
Dolayısıyla çalıĢmamızda kovaryans matrislerinin eĢitliği varsayımı gerçekleĢmemiĢtir.
Sonuç olarak, gözlem sayısı yeteri kadar büyük olduğunda, homojenlikten küçük
sapmalar sonucun anlamlı (p değeri) çıkmasına sebep olmaktadır.
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Ġkinci önemli varsayımımız değiĢkenler arasında çoklu bağlantı problemidir.
Bunun için bağımsız değiĢkenler arasındaki korelasyonlara bakılmaktadır. Eğer iki
değiĢken arasındaki korelasyon 0,70‟ten büyük ise, değiĢkenlerden birinin analiz
dıĢında tutulması veya değiĢkenlerin birleĢtirilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki tablo 23‟ de görüldüğü gibi değiĢkenler arasında yüksek bir korelasyon
yoktur.

4.3.2 Diskriminant Fonksiyonlarının Öneminin Değerlendirilmesi

Diskiriminant fonksiyonlarının ne kadar önemli olduğunu belirlemek için
Kanonik Korelasyon, Öz Değer ve Wilks‟in Lambda istatistikleri kullanılmaktadır.
Kanonik korelasyon; diskiriminant skorları ve gruplar arasındaki iliĢkiyi ölçer ve
açıklanan toplam varyansı gösterir. Tablo x‟te Kanonik Korelasyon değerleri ile
özdeğer istatistiği değerleri yer almaktadır.

Tablo 24: Özdeğer Ġstatistiği
Özdeğerler
Fonksiyon

Özdeğerler

Varyans
Yüzdesi

Birikimli
Varyans
Yüzdesi

Kanonik
Korelasyon

1

0,214

88,2

88,2

0,419

2

0,021

8,6

96,8

0,143

3

0,008

3,2

100,0

0,087

Öz değer istatistiği ne kadar büyükse, bağımlı değiĢkendeki varyansın daha büyük bir kısmı o fonksiyon tarafından açıklanacak demektir. Kesin bir değer olmamakla
birlikte 0,40‟ tan büyük öz değerler iyi olarak kabul edilmektedir. Bizim çalıĢmamızda
özdeğer istatistiği 0,214 olup, fonksiyonumuzun iyi bir ayrımcılık sağladığı aslında
söylenemez. Bağımlı değiĢken 4 kategorili olduğu için 3 tane diskiriminant fonksiyonu
olacaktır.
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Tablo 25‟de Wilks‟ Lambda istatistiği, ayırma skorlarındaki toplam varyansın
gruplar

arasındaki

farklar

tarafından

açıklanmayan

kısmını

göstermektedir.

ÇalıĢmamızda aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi ayırma skorlarındaki toplam varyansın
yaklaĢık %80,1 (0,801) ‟ii gruplar arasındaki farklar tarafından açıklanamamaktadır.

Tablo 25:Wilk‟s Labmda (U) Ġstatistiği
Wilks' Lambda
Fonksiyon

Wilks' Lambda

Ki Kare

s.d

p değeri

1

0,801

304,441

36

0,000

2

0,972

38,909

22

0,014

3

0,992

10,541

10

0,394

Tablo 25‟de Wilk‟s Lambda değeri her bir diskiriminant fonksiyonu için öz
değer istatistiğinin anlamlılığını test etmektedir. ÇalıĢmamızda 3 tane var ve 1 tanesi
anlamlıdır.

4.3.3 Diskriminant
Değerlendirilmesi

Structure

(yapı)

Analizinde

matrisi

de

Bağımsız

DeğiĢkenlerin

Öneminin

bağımsız

değiĢkenlerin

öneminin

değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir matristir. Yapı (Structure) matrisi her bir
değiĢkenin ayırma fonksiyonu ile olan korelasyonunu gösterir. Örneğimizde bir
fonksiyon olduğu için bir sütun vardır. Bağımlı değiĢkende kategori sayısı fazla
olduğunda ayırma fonksiyonu sayısı da fazla olacaktır. Her sütun bir fonksiyonu
göstermektedir. Buradaki korelasyonları faktör analizindeki faktör yüklerine (Loadings)
benzetebiliriz.
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Tablo 26: Yapı (Structure) Matrisi
Fonksiyon
1

2

3

KI

0,663

0,214

0,246

V

-0,436

0,092

0,094

AE

0,383

-0,035

0,002

M

0,35

0,069

-0,062

ĠHR

0,288

-0,145

0,232

S

0,287

-0,247

-0,001

TÇ

0,447

0,56

-0,209

SD

-0,030

-0,541

0,181

YK

-0,261

0,409

0,250

TEKS

0,207

0,000

0,561

Ç

0,038

-0,157

-0,493

ĠHR

0,120

0,143

0,245

Yapı matrisine göre diskriminant fonksiyonu ile en yüksek korelasyona sırasıyla,
kayıtlı iĢsiz sayısı, vardiyalı çalıĢma yapma durumu, en alt eğitim düzeyi, meslek,
ihracat yapma durumu ve iĢyerinin sektörü bağımsız değiĢkenleri sahiptir.

4.3.4 Diskriminant Fonksiyonu ve Yorumu

Diskriminant Fonksiyonu bağımsız değiĢkenlerin lineer kombinasyonudur.
ġöyle ki:
Z    b1X1  b2 X2  ...  bn Xn

Burada Z Diskiriminant skoru (Z skoru olarak da adlandırılır) ,  sabit, (b) ‟ler
diskiriminant katsayılarıdır, X‟ler ise bağımsız değiĢkenlerdir. Bu eĢitlik çoklu
regresyona benzemektedir. Fakat burada (b) ‟ler bağımsız değiĢkenlerin ortalamaları
arasındaki uzaklığı maksimize etmektedir.
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Tablo 27: Kanonik Diskriminant Katsayıları
Fonksiyon
TÇ
TEKS

1
0,001
-0,007

2
0,001
-0,001

3
-0,001
0,039

KĠ
YK

0,001
-0,013

0,000
0,025

0,000
0,014

Ġ
S

2,511
1,731

0,781
-1,643

4,064
-0,626

M

-0,710

-1,510

-1,702

Ç
SD

2,919
6,360

-5,560
-14,040

-19,846
2,478

AE
V

2,305
-21,390

-0,186
9,166

-0,335
6,449

ĠHR

5,913

-29,303

51,453

Sabit Terim

-0,443

15,329

-16,211

Tablo 27‟de standardize olmayan diskriminant katsayıları gösterilmektedir.
Çoklu regresyonda standardize olmayan betalara karĢılık gelmektedir. Yani, yeni
gözlemleri sınıflandırmada kullanılabilecek gerçek tahmin modelini oluĢturmada
kullanılmaktadırlar. Ayırma fonksiyonunu aĢağıdaki gibidir:

Z=-0,443-0,001(TÇ)-0,007(TEKS)+0,001(KĠ)-0,013(YK)+2,511(Ġ)+1,731(S)0,710(M)+2,919(Ç)+6,360(SD)+2,305(AE)-21,390(V)+5,913(ĠHR)

Burada katsayıların iĢaretlerinin artı veya eksi olması önemli değildir. Sadece
bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkilerinin pozitif veya negatif
olduğunu

göstermektedir.

Modelde

bağımsız

değiĢkenlerin

değerlerine

göre

fonksiyondan elde edilen sonuç ilgili örneğin hangi sınıfa düĢtüğünü tahmin eden bir
model yapısıdır.
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Tablo 28:Grupların Ortalama Diskriminant Fonksiyon Değerleri
Fonksiyon
SINIF
1

2

3

Çok Riskli

-0,308

0,016

-0,009

Riskli

0,508

0,240

0,389

Ġyi

1,498

1,035

-0,326

Çok Ġyi

0,640

-0,128

-0,021

Tablo 28, her bir grubun ortalama ayırma fonksiyon skorunu göstermektedir.
Birinci grubun ortalama değeri -0,308, ikinci grubun 0,508, üçüncü grubun 1,498 ve
dördüncü grubun 0,640 dür.

Tablo 29: Sınıflandırma ÇalıĢmaları
Sınıflama Sonuçları
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri

SINIF

Sayı

%

Toplam

1,00

2,00

3,00

4,00

Çok Riskli

643

90

50

158

941

Riskli

21

10

10

15

56

Ġyi

1

5

7

5

18

Çok Ġyi

124

33

37

172

366

Çok Riskli

68,3

9,6

5,3

16,8

100,0

Riskli

37,5

17,9

17,9

26,8

100,0

Ġyi

5,6

27,8

38,9

27,8

100,0

Çok Ġyi

33,9

9,0

10,1

47,0

100,0

Ayırma analizinde, analizin baĢarısı doğru sınıflandırma yüzdesidir. Yani doğru
sınıflandırma yüzdesi ne kadar yüksekse analiz o kadar baĢarılıdır. Tablo 29‟da
örnekleme dahil ettiğimiz kiĢilerin % 60,2‟si doğru olarak sınıflandırılmıĢtır.
ÇalıĢmamızda taleplerin karĢılanma oranı 0 ile 0,25 arasında olan 941 kiĢiden 643‟ü
doğru tahmin edilirken 298‟i yanlıĢ sınıflandırılmıĢ; taleplerin karĢılanma oranı 0,26 ile
0,50

arasında

olan

56

kiĢiden

10‟u

doğru

sınıflandırılırken,

46‟sı

yanlıĢ

sınıflandırılmıĢtır; taleplerin karĢılanma oranı 0,51 ile 0,75 arasında olan 18 kiĢiden 7‟si
doğru sınıflandırılırken,11‟i yanlıĢ sınıflandırılmıĢtır ve taleplerin karĢılanma oranı 0,76
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ile 1 arasında olan 366 kiĢiden 172‟si doğru sınıflandırılırken, 194‟ü yanlıĢ
sınıflandırılmıĢtır.

Yüzde olarak ifade edecek olursak, taleplerin karĢılanma oranı 0 ile 0,25
arasında olanların % 68,3 ü doğru, % 31,7‟si ise yanlıĢ sınıflandırılmıĢtır; , taleplerin
karĢılanma oranı 0,26 ile 0,50 arasında olanların %17,9‟u doğru, % 82,1‟i ise yanlıĢ
sınıflandırılmıĢtır; taleplerin karĢılanma oranı 0,51 ile 0,75 arasında olanların % 38,9‟ u
doğru, % 61,1‟i ise yanlıĢ sınıflandırılmıĢtır; taleplerin karĢılanma oranı 0,76 ile 1
arasında olanların % 47‟si doğru, % 53‟ü ise yanlıĢ sınıflandırılmıĢtır.
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4.4. ANALĠZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

1)

Talep edilen kiĢi ile açık iĢin karĢılanma oranı arasında herhangi bir iliĢkiye

rastlanılamamıĢtır(r=0,093). BaĢka bir deyiĢle, açık iĢlerde yer alan talep sayısı açık iĢin
karĢılanma oranını etkilememektedir.

2)

Yönlendirilen kiĢi sayısı ile açık iĢin karĢılanma oranı arasında herhangi bir

iliĢkiye rastlanılamamıĢtır(r=0,014). Dolayısıyla açık iĢlerde talebin karĢılanması için
çok sayıda adaydan ziyade, ilanda belirtilen özellikleri taĢıyan

uygun adayların

yönlendirilmesi gerekmektedir.

3)

Ġlde bulunan kayıtlı iĢsiz sayısı ile açık iĢin karĢılanma oranı arasında aynı yönlü

olmakla birlikte zayıf bir iliĢki tespit edilmiĢtir (r=0,273).

4)

ĠĢyerinde toplam çalıĢan sayısı ile açık iĢin karĢılanma oranı arasında aynı yönlü

ancak zayıf bir iliĢki tespit edilmiĢtir (r=0,165). ÇalıĢan sayısı fazla olan iĢyerlerinin
açık iĢlerini çalıĢan sayısı az olan iĢyerlerine göre daha yüksek oranda karĢıladığı tespit
edilmiĢtir.

5)

Açık iĢin en fazla karĢılanma oranına sahip olan sektörler sırasıyla; Mesleki,

Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (yüzde 78,9), Konaklama ve Yiyecek Hizmeti
Faaliyetleri(yüzde 53,4), Eğitim(yüzde 52,1) sektörleridir.

6)

Açık iĢin en fazla karĢılanma oranına sahip olduğu meslek grupları sırasıyla;

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları (yüzde 82,4), Nitelik
Gerektirmeyen

Meslekler(yüzde

56,3),

Tesis

ve

Makine

Operatörleri

ve

Montajcılardır(yüzde 42,2).

7)

Kısmi süreli, tam süreli ve deneme süreli çalıĢma Ģekillerinden açık iĢlerin

karĢılanma oranlarına sahip çalıĢma Ģekilleri sırasıyla; kısmi süreli(yüzde 51,7), tam
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süreli(yüzde 39,9), deneme süreli(yüzde 2,1) çalıĢma Ģekilleridir. Ancak alınan açık iĢ
taleplerinin yüzde 99,3 lük kısmı tam süreli çalıĢma Ģeklidir.

8)

Geçici ve daimi çalıĢma periyodlarında, açık iĢin karĢılanma oranları sırasıyla;

geçici periyodla(yüzde 72,0), daimi periyodla(yüzde 39,9) çalıĢma Ģeklindedir.

9)

Normal ve engelli sosyal durumuna ait, açık iĢlerin karĢılanma oranları sırasıyla;

normal(yüzde 40,4), engelli(yüzde 27,6) statüde çalıĢmadır.

10)

Açık iĢlerden talep edilen alt eğitim düzeyine göre en fazla karĢılanma oranına

sahip eğitim düzeyleri sırasıyla; okur-yazar(yüzde 77,1), okuryazar olmayan(yüzde
40,0), ilköğretim(yüzde 36,6), lisans(yüzde), orta öğretim(lise ve dengi)(yüzde 19,6),
önlisans(yüzde 10,2) eğitim düzeyleridir. Bununla birlikte alınan açık iĢ taleplerinin
yüzde 54,9‟unu ilköğretim, yüzde 23,6‟sını orta öğretim, yüzde 18,9‟unu okuryazar,
yüzde 1,6‟sını lisans, yüzde 1‟ini önlisans binde 3‟ünü okuryazar olmayan eğitim
düzeyleri oluĢturmaktadır.

11)

ĠĢyerlerinin tehlike durumuna göre açık iĢin karĢılanma oranları sırasıyla; az

tehlikeli(yüzde 54,7), tehlikeli(yüzde 36,2), çok tehlikeli(yüzde 35,8) iĢyerlerinde
olduğu tespit edilmiĢtir.

12)

ĠĢyerlerinin kısmi çalıĢma yapıp yapmama durumuna göre açık iĢin en fazla

karĢılanma oranının kısmi çalıĢma yapmayan(yüzde 41,4) iĢyerlerine ait olduğu tespit
edilmiĢtir. Kısmi çalıĢma yapan iĢyerlerine ait açık iĢlerin karĢılanma oranı yüzde
23,9‟dur.

13)

ĠĢyerlerinin vardiyalı çalıĢma yapıp yapmama durumuna göre açık iĢin en fazla

karĢılanma oranının vardiyalı çalıĢma yapmayan(yüzde 40,2) iĢyerlerine ait olduğu
tespit edilmiĢtir. Vardiyalı çalıĢma yapan iĢyerlerine ait açık iĢlerin karĢılanma oranı
36,7‟dir.
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14)

ĠĢyerlerinin ihracat yapıp yapmama durumuna göre açık iĢin en fazla karĢılanma

oranının ihracat yapan(yüzde 38,5) iĢyerlerine ait olduğu tespit edilmiĢtir. Ġhracat
yapmayan iĢyerlerine ait açık iĢlerin karĢılanma oranı yüzde 37,3‟dür.

15)

YapılmıĢ olan regresyon analizi sonucuna göre açık iĢin karĢılanma oranının;

ilçe, sektör, talep edilen kiĢi sayısı, meslek, çalıĢma Ģekli, açık iĢ verilen meslekteki açık
iĢ sayısı, açık iĢ talebi olunan meslekteki kayıtlı iĢsiz sayısı, çalıĢma periyodu, sosyal
durum, alt eğitim düzeyi, kısmi çalıĢma durumu, vardiyalı çalıĢma durumu, ihracat
yapma durumu, toplam çalıĢan sayısı, yönlendirme katı, tehlike sınıfı değiĢkenlerinden
hangileri ile iliĢkili olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
a. ĠĢyerinin tehlike sınıfı, kısmi çalıĢma yapıp yapmama durumu, çalıĢma
periyodu, ilde bulunan açık iĢ sayısı değiĢkenlerinin açık iĢi karĢılama
oranının üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı;
b. Bu değiĢkenlerden kayıtlı iĢsiz, iĢverenin bulunmuĢ olduğu sektör,
iĢyerinin bulunduğu ilçe, sosyal durum, açık iĢten istenen en alt eğitim
düzeyi, iĢyerinde ihracat yapılma durumu, iĢyerinde toplam çalıĢan
sayısı, çalıĢma Ģekli değiĢkenleri pozitif yönde etkilediği;
c. Yönlendirme katı, iĢyerinin vardiyalı çalıĢma yapma durumu, talep
edilen kiĢi sayısı negatif yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır.

16)

Regresyon analizi ile elde edilmiĢ olunan model aĢağıdaki gibidir.
KO=0,0001(KĠ)-0,003(YK)+0,3(S)+0,369(Ġ)+1,312(SD)-3,654(AE)-

3,654(V)+1,392(ĠHR)+0,00001(TÇ)-0,001(TEKS)-0,1(M)+058(Ç)

17)

Diskriminant analizine göre elde edilmiĢ modelin 4 grup için (çok riskli, riskli,

iyi, çok iyi) doğru atama yüzdesi 60,2 dir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

Bu çalıĢmadaki temel amacımız; iĢverenlerin vermiĢ olduğu açık iĢ taleplerinin
karĢılanmasını etkileyen faktörleri ve bu faktörler yardımı ile verilmiĢ olan açık iĢ
talebinin karĢılanıp karĢılanamayacağı ya da karĢılanabilme durumunda ne kadarlık bir
kısmının karĢılanabileceğinin tahmini ile verilen açık iĢ talebinin karĢılanma durumuna
göre risk grubunu belirlemektir. Bu bağlamda amacımızı doğrultusunda istatistiksel
yöntemlerden faydalanılmıĢtır.
Genellikle

bankacılık

sektöründe

kredi

almak

isteyen

müĢterilerin

kredibilitesinin ölçümünde ve tıp alanında hastaya bağımsız değiĢkenler yardımıyla
etkili bir tanı koyulmasında kullanılan Skorlama yöntemiyle; ĠġKUR‟a gelen açık iĢ
taleplerinin iĢyeri özellikleri ve talep etmiĢ olduğu personelden beklenilen özelliklere
göre açık iĢ talebinin karĢılanma oranı hesaplanmaya çalıĢılmıĢtır. Bağımlı değiĢken
olarak mevcut açık iĢin karĢılanma yüzdesi kullanılmıĢtır. Bu skorlama yöntemleri
sayesinde ĠġKUR‟a gelen açık iĢ taleplerinin ne kadarının ne olasılıkla karĢılanabileceği
ve alınacak olan açık iĢ talebinin karĢılanamama riski seviyesi öngörülmüĢtür. Bu
bağlamda aĢağıda belirtilen iki adet model önerisinde bulunulmuĢtur.

Model 1:
Regresyon analizi en basit anlamıyla bağımlı değiĢken Y ile bağımsız değiĢken
X arasındaki iliĢkiyi matematiksel modelle açıklayarak bağıntılar bulmak ile bağımsız
değiĢkenler yardımıyla bağımlı değiĢkeni tahmin etme yöntemidir. Günümüzde pazar
araĢtırmaları, sosyal bilimler, finans, ekonomi gibi birçok alanda tahmin modeli olarak
kullanılmaktadır.
AraĢtırmada analiz birimi olarak,

ĠġKUR tarafından EskiĢehir ilinde 2016

yılının ilk 8 ayında alınan açık iĢ talepleri seçilmiĢtir. Açık iĢe ait talep edilen bilgi ve
becerilerin yanı sıra iĢverene ait bilgiler analiz için kullanılmıĢtır. Bu bilgiler; iĢverenin
bulunduğu ilçe, sektörü, talep etmiĢ olduğu kiĢi sayısı, talep edilen meslek, çalıĢma
Ģekli, açık iĢ verilen meslekteki açık iĢ sayısı, açık iĢ talebi olunan meslekteki kayıtlı
iĢsiz sayısı, çalıĢma periyodu, sosyal durum, alt eğitim düzeyi, kısmi çalıĢma yapma
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durumu, vardiyalı çalıĢma yapma durumu, ihracat yapma durumu, toplam çalıĢan sayısı,
yönlendirme katı, tehlike sınıfı ve karĢılanma oranıdır.
Bu model yardımıyla Kurum tarafından alınacak açık iĢ talebinin yüzde kaç
olasılıkla yüzde kaçının karĢılanabileceği tahmin edilerek, daha sürecin baĢında
iĢyerinin talebiyle ilgili politikalar üretilebilecek ve uygun Ģekilde yönlendirme
yapılabilecektir.

Model 2:
Diskriminant

analizi

genel

olarak

bilimsel

araĢtırmalarda,

mesleki

uygulamalarda veya günlük yaĢantımızda sık sık karĢımıza çıkan sınıflandırma
problemlerini

istatistiksel

olarak

incelemektedir.

Birimlerin

sınıflandırılması,

sınıflamayı yapan kiĢilerin bilgi ve deneyimlerine dayandırılabilir. Özellikle bilimsel
araĢtırmalarda ve mesleki uygulamalarda sınıflandırmanın objektif ölçütlerinin ortaya
konması gerekmektedir. Konunun istatistiksel olarak incelenmesi, ancak çok değiĢkenli
istatistiksel teknikler yöntemiyle mümkün olmaktadır.
AraĢtırmada analiz birimi olarak,

ĠġKUR tarafından EskiĢehir ilinde 2016

yılının ilk 8 ayında alınan açık iĢ talepleri seçilmiĢtir. Bu bilgiler; iĢverenin bulunduğu
ilçe, sektörü, talep etmiĢ olduğu kiĢi sayısı, talep edilen meslek, çalıĢma Ģekli, açık iĢ
verilen meslekteki açık iĢ sayısı, açık iĢ talebi olunan meslekteki kayıtlı iĢsiz sayısı,
çalıĢma periyodu, sosyal durum, alt eğitim düzeyi, kısmi çalıĢma yapma durumu,
vardiyalı çalıĢma durumu, ihracat yapma durumu, toplam çalıĢan sayısı, yönlendirme
katı, tehlike sınıfı ve karĢılanma oranıdır.
Mevcut bilgiler doğrultusunda talep edilen açık iĢlerin karĢılanma oranına göre
dört farklı sınıflandırma yapılmıĢtır. KarĢılanma oranı yüzde 0-25 arasında olanlara çok
riskli; yüzde 25-50 arasında olanlara riskli; yüzde 50-75 arasında olanlara iyi; yüzde 75100 arasında olanlara çok iyi kodlaması yapılmıĢtır. Bu kodlamalar doğrultusunda bir
diskriminant modeli hesaplanmıĢ ve bu modelin çıktılarına göre modelin doğru atama
yüzdesi hesaplanmıĢtır.
Bu model yardımıyla; gelecek olan açık iĢ talebinin hangi gruba (riskli, çok
riskli, iyi, çok iyi) karĢılık geldiği tahmin edilerek, daha iĢlemin baĢında, iĢyerinin açık
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iĢ

talebiyle

ilgili

politikalar

üretilebilecek

yapılabilecektir.
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ve

uygun

Ģekilde

yönlendirme

ÖNERĠLER

1)

ĠġKUR‟a kayıtlı iĢsiz, ĠġKUR veri tabanındaki iĢ ilanına doğrudan baĢvurur ya

da danıĢman aracılığıyla yönlendirilerek iĢe yerleĢirse ve iĢveren ĠġKUR‟a kiĢiyi iĢe
baĢlattığını bildirmez ise, açık iĢ ve iĢlere yerleĢen kiĢinin ĠġKUR aracılığıyla iĢe
yerleĢtiğinin bilinmesi mümkün bulunmamaktadır. Bunun önüne geçebilmek için;
yerleĢtiği iĢe ait ilanı, ĠġKUR iĢ arayan portal aracılığıyla öğrenen ya da danıĢman
yönlendirmesiyle iĢe yerleĢen kiĢinin, iĢe giriĢ bildirgesinin SGK‟ya verilmesi
durumunda bu sisteme entegre edilmiĢ bir ağ oluĢturularak iĢe yerleĢtirmelerden
haberdar olunması sağlanmalı ve Kurumun iĢe yerleĢtirme sayısına eklenmelidir. Bu
sayede iĢe yerleĢtirme sayısına iliĢkin verilerin doğruluk oranı artacağı gibi, bu
çalıĢmada önerilen yöntemin uygulanmasında kullanılacak veriler daha sağlıklı
olacaktır.

2)

Açık iĢlerin karĢılanma sürecinde, söz konusu açık iĢin kapatılıp kapatılmadığı

ve açık iĢ talebinin ne kadar süre sonunda karĢılanabildiğine iliĢkin veriler veri
tabanında bulunmamaktadır. Bu veriler, açık iĢ taleplerinin karĢılanabilirlik hızının
öğrenilmesi ve gereksiz yönlendirmelerin önüne geçilebilmesi açısından önem arz
etmektedir. ĠġKUR sistemine kayıtlı olan açık iĢe ait ihtiyacın karĢılandığı, iĢveren
tarafından SGK sisteminde açık iĢ ile aynı meslekte bir iĢe giriĢ bildirgesi
düzenlendiğinde, entegre sistem doğrudan açık iĢi olan iĢverenle iletiĢime geçerek
sistemde kayıtlı olan açık iĢi aramaya devam edip etmediğini teyit etmelidir. Bu sayede
açık iĢin kapatılıp kapatılmadığı, kapatılmıĢsa ne kadar sürede kapatıldığı öğrenilmiĢ
olacaktır.

3)

ĠĢverenin bir meslekte birden fazla çalıĢacak kiĢi araması durumunda, söz

konusu iĢlere iliĢkin iĢveren tarafından SGK‟ya iĢe giriĢ bildirgesi verilirse sistem
otomatik olarak iĢverenle iletiĢime geçerek; bu iĢe giriĢ bildirgesinin ĠġKUR
sistemindeki açık iĢ ile alakalı olup olmadığı öğrenildiğinde, alakalı ise iĢe giriĢ
bildirgesinde SGK‟ya bildirilen kiĢi kadar açık iĢ sayısını eksilterek devam olunması
sağlanabilir. Böylelikle fazladan yinelenen açık iĢ talepleri sistemden elenebilecektir.
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4)

Kayıtlı olan açık iĢ 30 gün aktif ve 15 gün pasif olarak sistemde kalmakla,

karĢılanamayan açık iĢ olarak sisteme yansımaktadır. Eğer bir açık iĢ 30 günün sonunda
hala karĢılanamamıĢsa ya da kısmen karĢılanabilmiĢse sistem otomatik olarak iĢverenle
iletiĢime geçerek personel aramaya devam etmek isteyip istemediğinin teyidini
aldığında açık iĢin aktifte kalması ya da kapatılması sağlanabilir. Çünkü açık iĢini
karĢılayamayan iĢveren, 45 günlük süreden sonra tekrar aynı meslekte yeni bir talep
açarsa sistem bunu yeni bir açık iĢ gibi görüyor ve açık iĢ sayısında karĢılığı olmayan
artıĢlar gözlemleniyor. Eğer böyle bir düzenleme yapılır ise kayıtlı açık iĢ sayısında
mükerrer talepler eksiltilerek gerçek açık iĢ sayısı değerine ulaĢılabilecektir.( Bu
çalıĢmada kullanılan veriler dikkate alındığında, açık iĢlerdeki mükerrerlikler
eksiltildiğinde yaklaĢık yüzde 21,4 lük bir düĢüĢ sağlandığı gözlemlenmiĢtir. Bu
verilere göre 15.123 açık iĢ sayısı 12.040‟ a düĢmüĢtür). Açık iĢlerin karĢılanma
oranında bu çalıĢmadaki veriler baz alındığında, yüzde 39,9 gibi görünen karĢılanma
oranının mükerrer talepler eksiltildiğinde yüzde 50‟ye yükseldiği gözlemlenmektedir.
Bu sayede gerçeği yansıtan verilerle açık iĢlerin karĢılanma oranında artıĢ sağlanmıĢ
olacaktır.

5)

ĠġKUR veri tabanında bulunan, “yıl içinde alınan açık iĢ sayısı” baĢlıklı verinin,

yıl içerisinde alınan ve mükerrerlikler içeren toplam açık iĢ sayılarından oluĢtuğu
gözlemlenmiĢtir. “Yıl içinde alınan açık iĢ sayısı” kavramı; yıllardan örnek verilecek
olunursa; 2015 yılında özel sektörden alınan açık iĢ sayısı, 2 milyon 30 bin 603 açık iĢ
pozisyonu olduğu izlenimi yaratmaktadır. Hâlbuki bu sayı kapatılamayan ve yeniden
aynı açık iĢin sisteme kayıt olmasıyla beraber mükerrerliklerden oluĢmaktadır. Bu
nedenle açık iĢ talebi geldiğinde, iĢverenden söz konusu açık iĢin tekrar eden açık iĢ mi,
yoksa yeni bir açık iĢ talebi mi olduğu teyit edilerek mükerrer taleplerin düĢülmesiyle
elde edilecek verinin veri tabanına alınmasıyla yıl içinde gerçek açık iĢ pozisyonu
sayılarına ulaĢımın sağlanabileceği düĢünülmektedir.

6)

EĢleĢtirme sisteminde sadece meslek, yaĢ, il, eğitim ve zorunlu hallerde cinsiyet

faktörleri ile eĢleĢtirme yapılmaktadır. Bu faktörlerle eĢleĢtirme yapıldığında 2015 yılı
verilerine göre açık iĢ baĢına 3,8 kiĢi gönderilmektedir. EĢleĢtirme sisteminde, iĢverenin
açık iĢ için aramıĢ olduğu personelden talep ettiği özellikler ve iĢyeri ile ilgili detayların
zenginleĢtirilerek açık iĢ için uygun olan kiĢinin doğru yönlendirilme olasılığı
arttırılabilecektir. Böylelikle açık iĢe daha doğru nitelikte kiĢiler seçilerek açık iĢin
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kapatılmasındaki zaman kaybı minimum seviyeye ulaĢabilecektir. Aynı zamanda
iĢverenin, açık iĢ talebiyle aynı doğrultudaki iĢ arayanların özgeçmiĢlerine ĠġKUR web
sitesinden kullanıcı giriĢi yaparak eriĢebilmesinin önü açılmalıdır. Bu sayede talep etmiĢ
olduğu açık iĢe uygun iĢ arayanları seçebilecek ve daha hızlı olarak açık iĢ
pozisyonlarını kapatabilecektir.

7)

ĠĢverenlerin talep etmiĢ oldukları açık iĢlerde, benzer ve iliĢkili mesleklerin

gruplandırılması yönünde çalıĢma yapılması açık iĢin istihdam ile kapatılmasına katkı
sağlayabilecektir. Aynı Ģekilde iĢ arayanların meslekleri de aynı doğrultuda benzer
meslek grupları ile kategorileĢtirilebilir. Bu sayede arama yelpazesinde verimli Ģekilde
geniĢleme sağlanabilecektir.

8)

OluĢturulacak olan bir yazılım yardımıyla ĠġKUR‟a bildirilen açık iĢin ne kadar

sürede ve ne kadarının kapatılabileceğinin tahmini yapılarak, o açık iĢin kapatılma
olasılığı

düĢük

ise

uygun

olan

aktif

iĢgücü

politikalarına

yönlendirilmesi

sağlanabilecektir. Bu sayede açık iĢin karĢılanabilmesi için vakit kaybedilmeden önlem
alınabilecektir.

9)

Kapatılması uzun süren açık iĢlerle ilgili ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlarından o

iĢyerine ait rapor istenerek, gerekirse iĢverenle ve iĢverene yönlendirilen iĢsizlerle yüze
görüĢerek açık iĢin neden karĢılanamadığının öğrenilmesi sağlanabilecek ve bu
nedenlere göre bu iĢyerine özel politika uygulaması geliĢtirilebilecektir.

10)

ĠĢverenlerin arama kriterleri olan ehliyet, askerlik, deneyim, sertifika vb.

kriterler “ĠĢ Tanımı ve Genel ġartlar” kısmında sözel olarak ifade edilmektedir. Bu
kriterler sözel olarak ifade edilmek yerine çoktan seçmeli olarak hem iĢveren hem de iĢ
arayanlar kriterlerine eklenmelidir. Böylece iĢ arayan ve iĢveren eĢleĢtirmesinin daha
fazla kriterle daha doğru olacağı düĢünülmektedir.

11)

ĠġKUR veri tabanında iĢyerlerinin ekonomik faaliyetleri için Avrupa

Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması NACE (Altılı Faaliyet)
kullanılmaktadır. Ancak ekonomik faaliyet kodlarının tam ve doğru olarak sisteme
yansımadığı gözlemlenmiĢtir. Birkaç farklılık aĢağıdaki gibidir.
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i. Veri tabanındaki hali: Alçi tasi istihracindan ayri olarak isletilen alçi tozu ve
alçidan esya imali.
Olması gereken: Alçı taĢı istihracından ayrı olarak iĢletilen alçı tozu ve alçıdan
eĢya imali.
ii. Veri tabanındaki hali: Baca ve cam temizleyicileri. HaĢerat. Ġtlaf ve
dezenfeksiyon iĢleri
Olması gereken: Baca ve cam temizleyicileri, haĢerat, itlaf ve dezenfeksiyon
iĢleri.

Buna benzer yazım hataları bulunması sebebiyle iĢyerlerini ekonomik
faaliyetlere ayırmakta zorluk yaĢanmakla, bu çalıĢmada söz konusu verilerin
değerlendirilmesinde

elle

düzeltme

yapılmıĢtır.

Benzer

yazım

hatalarının

düzeltilmesinin, sektörel analiz yapılmasında kolaylık sağlayacağı düĢünülmektedir.
12)

ĠĢyerine ait çalıĢan sayısına iliĢkin verilerde;

SGK veri tabanındaki çalıĢan

sayısı ile ĠġKUR veri tabanındaki çalıĢan sayısının eĢleĢmediği tespit edilmiĢtir. Bunun
sebebi, iĢverenden alınan

beyana dayalı iĢgücü çizelgesiyle ĠġKUR‟a veri giriĢi

sağlanmasıdır. Beyana dayalı iĢgücü çizelgesi alınmaktan vazgeçilip SGK kayıtlarının
kullanılmasının daha faydalı olacağı düĢünülmektedir. ĠĢverenler beyana dayalı iĢgücü
çizelgesi verirken hatalı veri girebilmektedir ve bu durum çalıĢan sayısı bilgilerine
dayanan analizlerde hata payını yükseltmektedir. Bunun yerine bu veri SGK veri
tabanından alındığında, çalıĢan sayısı verileri daha sağlıklı değerlendirilebilir, ayrıca
engelli istihdam etme zorunluluğu bulunan iĢyerleri de net olarak gözlemlenebilecektir.

13)

Bu tez çalıĢması; iĢvereninin talep etmiĢ olduğu eleman sayısının, 30 gün içinde

ne kadarının karĢılanabileceğini tahmin etmektedir. Ġlan sistemde 30 gün bekledikten
sonra, karĢılanamayan kısım kadar, iĢveren öncelikle istihdam garantili mesleki eğitim
kursları olmak üzere aktif iĢgücü politikalarına yönlendirilebilir. Mesleki eğitim
kurslarını baĢarıyla tamamlayanların aynı meslekte iĢe baĢlama oranı yüzde 54,9 ve
mesleki eğitimi tamamlayan iĢsizlerin istihdam edilme oranı yüzde 45,4 dür75. Diğer bir
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Ġrdem, Esranur; ĠĢkur Tarafından Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları Ġtibariyle Aktif ĠĢgücü Piyasası
Politikalarının Etki Değerlendirmesi,YayınlanmamıĢ Uzmanlık Tezi,Ankara 2016,s.74
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program olan ĠĢbaĢı Eğitim Programının istihdam oranı yüzde 75 dir76. Bu oranı da
dikkate alarak karĢılanamayan kısmın iki katı mesleki eğitim kursu veya ĠĢbaĢı Eğitim
Programı düzenlenebilir. Bu sayede açık iĢ pozisyonu uzun süre beklemeden daha
uygun kiĢilerle karĢılanabilecek ve istihdam sağlanabilecektir.

14)

Ġl bazında her bir sektör ve meslek için karĢılanma oranları tespit edilmelidir.

KarĢılanma oranı düĢük olan sektörlere daha fazla iĢ yeri ziyareti yapılarak sektörde
karĢılanma oranının düĢük olma nedenleri için bir rapor hazırlanabilir, bu rapor
doğrultusunda sektörel bazlı projeler geliĢtirilebilir. KarĢılanma oranı düĢük olan
mesleklerin ise karĢılanmalarında çekilen güçlüğün nedenlerine göre meslek bazında
projeler geliĢtirilebilir. Bu sayede açık iĢlerin karĢılanma oranında artıĢa imkan
sağlanabilecektir.
Açık iĢin karĢılanma oranının düĢük olduğu sektörler ve meslekler bölgesel
olarak farklılık göstermektedir. Ġl bazında buna iliĢkin araĢtırma ve raporlamaların
yapılmasının faydalı olacağı ve Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun bu
doğrultudaki çalıĢmalarında daha fazla etkinleĢtirilmesi gerektiği düĢünülmektedir.

76

Uzunkaya, Cafer; “Milli Seferberlik ve ĠġKUR”, Ġstihdamda 3i Dergisi, Sayı 22, Ankara 2017,s.73
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EKLER
EK1:Model 1

Coefficients

a,b

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

-,001

,001

-,034

-1,477

,140

AÇIK Ġġ SAYISI

,000

,000

-,060

-1,176

,240

KAYITLI ĠġSĠZ

,000

,000

,370

5,784

,000

ĠLÇE KS

,388

,157

,308

2,467

,014

sektör ks

,300

,087

,228

3,455

,001

meslek ks

-,129

,109

-,096

-1,178

,239

çalıĢma Ģekli ks

,493

,420

,373

1,174

,241

çalıĢma period ks

-,257

,302

-,194

-,852

,394

sosyal durum ks

1,431

,301

1,061

4,751

,000

alt eğitim ks

,365

,094

,248

3,889

,000

part time ks

-,100

,188

-,075

-,531

,595

vardiya ks

-3,734

,619

-2,717

-6,032

,000

ihracat ks

1,725

,797

1,238

2,164

,031

TOPLAM ÇALIġAN

,000

,000

,093

3,932

,000

-,003

,001

-,133

-4,831

,000

,075

,146

,060

,516

,606

TALEP EDILEN
KISI SAYISI

YÖNLENDĠRME
KATI
tehlike sınıfı ks

a. Dependent Variable: YERLEŞTİRME ORANLARI
b. Linear Regression through the Origin
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EK 2: MODEL 2
Coefficients

Model
1

a,b

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

-,001

,001

-,034

-1,474

,141

AÇIK Ġġ SAYISI

,000

,000

-,063

-1,236

,217

KAYITLI ĠġSĠZ

,000

,000

,370

5,780

,000

ĠLÇE KS

,382

,157

,303

2,436

,015

sektör ks

,312

,084

,237

3,735

,000

meslek ks

-,121

,108

-,090

-1,116

,265

çalıĢma Ģekli ks

,516

,418

,390

1,235

,217

çalıĢma period ks

-,249

,301

-,188

-,825

,409

sosyal durum ks

1,435

,301

1,064

4,767

,000

alt eğitim ks

,363

,094

,246

3,871

,000

part time ks

-,127

,181

-,095

-,704

,481

vardiya ks

-3,649

,596

-2,655

-6,117

,000

ihracat ks

1,701

,795

1,221

2,139

,033

TOPLAM ÇALIġAN

,000

,000

,094

3,981

,000

YÖNLENDĠRME KATI

-,003

,001

-,133

-4,828

,000

TALEP EDILEN KISI
SAYISI

a. Dependent Variable: YERLEŞTİRME ORANLARI
b. Linear Regression through the Origin
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EK 3: MODEL 3

Coefficients

Model
1

a,b

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

Talep Edılen Kısı Sayısı

-,001

,001

-,032

-1,404

,160

Açık ĠĢ Sayısı

,000

,000

-,062

-1,226

,221

Kayıtlı ĠĢsiz

,000

,000

,367

5,748

,000

Ġlçe Ks

,383

,157

,303

2,438

,015

Sektör Ks

,305

,083

,232

3,678

,000

Meslek Ks

-,113

,108

-,085

-1,053

,293

ÇalıĢma ġekli Ks

,530

,417

,401

1,270

,204

ÇalıĢma Period Ks

-,256

,301

-,193

-,850

,396

Sosyal Durum Ks

1,425

,301

1,057

4,741

,000

Alt Eğitim Ks

,363

,094

,246

3,875

,000

Vardiya Ks

-3,705

,591

-2,696

-6,269

,000

Ġhracat Ks

1,630

,789

1,170

2,066

,039

Toplam ÇalıĢan

,000

,000

,094

3,987

,000

Yönlendirme Katı

-,003

,001

-,132

-4,807

,000

a. Dependent Variable: YERLEŞTİRME ORANLARI
b. Linear Regression through the Origin
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EK 4: MODEL 4

Coefficients

Model
1

a,b

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

Talep Edılen Kısı Sayı

-,001

,001

-,032

-1,413

,158

Açık ĠĢ Sayısı

,000

,000

-,063

-1,235

,217

Kayıtlı ĠĢsiz

,000

,000

,367

5,740

,000

Ġlçe Ks

,374

,157

,296

2,387

,017

Sektör Ks

,306

,083

,233

3,688

,000

Meslek Ks

-,117

,107

-,087

-1,086

,278

ÇalıĢma ġekli Ks

,550

,416

,416

1,320

,187

Sosyal Durum Ks

1,430

,301

1,060

4,757

,000

Alt Eğitim Ks

,368

,093

,250

3,936

,000

Vardiya Ks

-3,729

,590

-2,714

-6,319

,000

Ġhracat Ks

1,371

,728

,984

1,885

,060

Toplam ÇalıĢan

,000

,000

,093

3,931

,000

Yönlendirme Katı

-,003

,001

-,132

-4,818

,000

a. Dependent Variable: YERLEŞTİRME ORANLARI
b. Linear Regression through the Origin
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EK 5: Sektörlere Göre Meslek Gruplarının KarĢılanma Oranları
Sektörler

Ġmalat

Diğer Hizmet Faaliyetleri

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti
Faaliyetleri

Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

Bilgi ve ĠletiĢim

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu
Kara TaĢıtlarının ve Motosikletlerin
Onarımı

Eğitim

Meslek Grupları
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Yöneticiler
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Profesyonel Meslek Mensupları
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar
Profesyonel Meslek Mensupları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Profesyonel Meslek Mensupları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Yöneticiler
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
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KarĢılanma
Oranları
100,0%
45,1%
41,0%
40,0%
26,6%
23,1%
21,5%
20,0%
7,5%
57,8%
25,8%
24,2%
15,0%
14,3%
6,5%
6,0%
0,0%
87,0%
90,0%
56,8%
43,5%
25,0%
13,0%
9,1%
9,1%
62,4%
49,5%
22,2%
20,0%
12,5%
10,5%
0,0%
89,3%
30,4%
29,4%
20,0%
14,3%
2,0%
0,0%
20,4%
50,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
34,1%
22,9%
21,2%
16,2%
10,0%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
67,9%
33,3%
22,2%
16,7%
0,0%
0,0%

EK 5: Sektörlere Göre Meslek Gruplarının KarĢılanma Oranları(Devamı)

ĠnĢaat

UlaĢtırma ve Depolama

Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı

Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence Ve Spor

Elektrik, Gaz, Buhar ve Ġklimlendirme Üretimi Ve
Dağıtımı

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve ĠyileĢtirme
Faaliyetleri

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

Finans ve Sigorta Faaliyetleri

Gayrimenkul Faaliyetleri
Hane Halklarının ĠĢverenler Olarak Faaliyetleri; Hane
Halkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak
Ayrım YapılmamıĢ Mal ve Üretim Faaliyetleri
Genel Toplam

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Profesyonel Meslek Mensupları
Yöneticiler
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Profesyonel Meslek Mensupları
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Profesyonel Meslek Mensupları
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Sanatkârlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar
Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Tesis ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar
Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Profesyonel Meslek Mensupları
Hizmet ve SatıĢ Elemanları
Yöneticiler
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları
Büro Hizmetlerinde ÇalıĢan Elemanlar

35,0%
31,8%
24,0%
15,9%
7,3%
4,8%
0,0%
0,0%
30,6%
32,0%
12,3%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
14,5%
100,0%
25,0%
19,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
57,1%
20,0%
14,3%
12,5%
0,0%
0,0%
10,7%
28,6%
37,5%
16,7%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
15,8%
20,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%
25,0%
20,0%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
27,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Hizmet ve SatıĢ Elemanları

0,0%

Genel Toplam

39,9%
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