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GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik değişimler işgücü piyasalarını,
istihdam yapısını ve işsizlik göstergelerini etkilemektedir. Değişime uyum sağlamak
şüphesiz ki zaman gerektiren sancılı bir dönemdir. Ülkemizde özellikle de bölgemizde
istihdam performansı oldukça düşüktür. Nüfus artış hızı istihdam artışının oldukça üzerinde
seyretmektedir.
TRC1 Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan diğer bölgelere
göre, birçok konuda farklılıklar göstermektedir. Özellikle Gaziantep’in Türkiye’nin önde
gelen sanayi şehirlerinden biri olması, ilin bölgenin cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.
Sosyo-gelişmişlik açısından bakıldığında yine Gaziantep’in diğer illere göre gelişmiş
olması oldukça yoğun göç almasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı, bölge oldukça
genç bir nüfusa sahip olmakla birlikte aynı zamanda vasıfsız ve eğitimsiz işgücü
barındırmaktadır.
İşsizlik konusu Türkiye’de olduğu gibi TRC1 Bölgesi’nde de önemli bir sorundur.
Özellikle işsizlik göstergelerinin genç nüfusta yoğunlaşması, sorunun bir an önce çözüm
üretilmesi gereken bir noktada olduğunu göstermektedir. Ayrıca işsizlik sosyal sorunlar
da doğurduğu için toplumsal yapıyı direkt olarak olumsuz etkilemektedir. Kadınların
istihdama katılımının oldukça düşük olduğu bölgede, kayıt dışı istihdam da bir diğer
sorun alanını oluşturmaktadır. Ancak eğitim seviyesi yükseldikçe istihdam oranlarının
arttığı görülmektedir.
TRC1 Bölgesi ve Türkiye istihdam durumunun işlendiği, çeşitli istatistiki verilerin
karşılaştırıldığı ve yorumlandığı bu raporda farklı kaynaklardan, özellikle TÜİK
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Raporun amacı, TRC1 Bölgesi ve Türkiye’nin işgücü,
istihdam ve işsizlik konuları hakkında değerlendirmeler, karşılaştırmalar yapmak ve
mevcut durumu ortaya koymaktır.
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1. İSTİHDAM ve İŞSİZLİK
Sanayi devrimi ile birlikte istihdam kavramı doğmuş ve yapılan iş karşılığı ücretli
çalışma başlamıştır. Ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
ile işsiz kalan yığınların toplumda yarattığı olumsuz etkiler dünyada işsizliği önemli bir
gündem maddesi haline getirmiştir.
İstihdam, bir ülkenin sahip olduğu emek, toprak ve sermaye kapasitesinin bir
yıllık dönem içerisindeki kullanma miktarı olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre
istihdam, bir ülkede bir yıllık dönemde ekonomik faaliyetlere katılacak durumda olan insan
gücünün kullanılma, çalışma ya da çalıştırılma derecesini gösterir (Köklü, 1976:67).
Tanımlardan yola çıkarak, istihdam kavramının emek ve insan işgücü ile direk bağlantılı
olduğunu görmekteyiz.
İstihdamın arttırılması emek arzının arttırılması ile doğrudan ilişkilidir. Bunun
için nüfusunun artmasına paralel olacak şekilde nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
gerekmektedir. İktisadi gelişmeyi etkileyen diğer unsurlar nüfus yapısının üretici fonksiyonun
ağırlıkta olması, ekonomiye katkı sağlayacak aktif yaş grubu aralığında insan sayısının
fazlalığı ve cinsiyet dağılımıdır. Ekonomik faaliyetler içerisinde erkekler kadınlardan daha
fazla yer almaktadır. Kadının iş hayatına katılımının az olması ekonomik faaliyetlerde
pasif olmalarına sebep olmaktadır.
İstihdam belirli bir dönemde ekonomik faaliyetler içerisinde bulunan çalışanların
toplamıdır. Gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden bir tanesi olan istihdam seviyesi
genellikle işgücü seviyesinin altında seyretmektedir.
İşgücü, çalışmak isteyen ve ekonominin uygun şartları sağlaması ile çalışabilecek
insanları tanımlar. Bazı durumlarda çalışabilecek durumda olan insanlar mevcut şartları
beğenmeyerek işsiz kalabilirler.
İşsizlik kavramı
Bir ülkede çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen kişilerin bir bölümünün
işinin olmamasına işsizlik, bu durumda olan kişilere de işsiz denir. Bu tanımdan anlaşılmış
olacağı gibi işsizlik, çalışabilecek durumda olan kişilerden bir bölümünün çalışmamayı
tercih etmelerinden ve dolayısıyla da iradi olarak işsiz olmalarından kaynaklanan bir
durum değildir. Tam tersine işsizlik, çalışabilecek durumda olan kişilerden bir kısmının
çalışmak istedikleri halde iş bulamamalarından ve dolayısıyla da gayri iradi olarak işsiz
olmalarından kaynaklanan bir durumdur. Bir başka bir deyişle; işsizlik kavramı hem
iradi işsizliği hem gayri iradi işsizliği değil, sadece gayri iradi işsizliği kapsar (Ünsal,
2003:12).
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“İşsizlik, çalışma gücünde ve arzusunda olan ve cari ücretten çalışmaya razı
olup da iş bulamayan işgücünün varlığıdır” (Yıldırım ve Doğan, 2003:312). Bu bilgiler
ışığında işsizliği çalışmak isteyen, çalışabilecek işgücü olan, iş arama isteği olmasına
rağmen cari ücret üzerinden iş bulamama durumu olarak tanımlamak mümkündür.
1.1. İŞSİZLİK TÜRLERİ
İşsizliği ve işsizlik türlerini etkileyen farklı göstergelerden bahsetmek mümkündür.
Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, etnik köken gibi çeşitli kişisel karakteristiklere göre bir
gruplandırma yapılabileceği gibi coğrafi dağılıma, mesleklere ve işsizliğin süresine ve
nedenine göre de sınıflandırma yoluna gidilebilir. Aşağıda işsizlik türlerinin en yaygın
olanları açıklanmıştır.
a) Konjonktürel İşsizlik: Piyasalardaki ekonomik hareketlerin dalgalanmalarından
kaynaklanmaktadır. Ekonomideki dalgalanma piyasaların duraklaması ve bunalım
dönemlerinin yaşanmasına sebep olur. Bu esnada meydana gelen işsizliğe konjonktürel
işsizlik denilmektedir. Bu hareketler özellikle gelişmiş ülkelerin ekonomisine bağımlılık
gösteren gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini de etkilemektedir.
2

b) Mevsimsel İşsizlik: Mevsimsel dalgalanmaların ekonomik faaliyetleri etkilemesi ile
ortaya çıkmaktadır. Özellikle tarım kesiminde belirgin bir şekilde görülen mevsimsel
işsizlik, inşaat ve turizm sektörünü de etkilemektedir. Tarımsal faaliyetler belirli bir
dönemle sınırlandırıldığı için insanlara dönemsel çalışma imkanı sağlamaktadır.
Gelişmiş ve sanayi üretiminde ileri olan ülkelerde mevsimsel işsizlik, genellikle mal
talebindeki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de Aralık ve Şubat ayları
mevsimsel işsizliğin en yoğun olduğu dönemlerdir. Temmuz ve Ağustos ayları ise
mevsimsel işsizliğin düşük seyrettiği dönemlerdir.
c) Teknolojik İşsizlik : İşgücünün yerine makine ikame edilmesi ile teknolojik işsizlik
ortaya çıkmaktadır. Teknolojik işsizlik bu değişim karşısında işgücünün uygunluk
sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik işsizlik
vasıflı emeğe ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Teknolojik işsizliğin azaltılması için,
yeniliklerin yakından takip edilmesi, işgücünün teknolojiye ayak uyduracak şekilde
periyodik eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir.
d) Yapısal İşsizlik : İşgücünün ekonomideki yapısal değişmelere uyum sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Yapısal işsizlik, emek gücünün yapısı, coğrafi
farklılıklar, meslek, beceri ve endüstri gibi faktörlerden hareketle emek talebinin
genel yapısı arasındaki uyumsuzluk olarak da tanımlanabilir. Yapısal işsizlik hem az
gelişmiş hem de gelişmiş ülkelerde görülmektir. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerindeki
arz ve talep değişiklikleri, gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Bu etkileşim her iki
ekonomide de yapısal işsizliğe sebep olabilmektedir.
İstihdam ve İşsizlik
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e) Arızi / Geçici İşsizlik : Ekonomide emek arz ve talebi arasında ortalama bir denge
olduğu zaman bile işçilerin kısa vadeli yer değiştirmesi, çalışanların kendi istekleri
ile işten ayrılıp, yeni bir işe girinceye kadar geçen sürede işsiz kalmaları olarak
tanımlanabilir. Bu işsizlik türünde, daha iyi çalışma koşulları elde etmek amacıyla,
çalışanlar mesleklerinden ayrılarak geçici bir süre için işsiz kalmaktadırlar. Bu işsizlik
türü hem iradi hem de gayri iradi işsizliği barındırmaktadır.
f) İstemli (İradi) İşsizlik : Geçerli ücret ve koşulların niteliklerine uygun olmadığını,
verilen ücret düzeyini beğenmemeleri veya çalışmak istemeyen kişilerin neden olduğu
işsizliktir. Aynı şekilde aile fertlerinin çalışabilecek düzeyde olmasına rağmen sadece
bir kişi çalışıyorsa ve aile sağlanan gelire razı ise bu durumunda da iradi işsizlik söz
konusu olabilmektedir.
g) İstem Dışı (Gayri İradi) İşsizlik : Mevcut piyasa koşullarını kabul etmesine rağmen,
çalışabilir durumdaki işgücünün iş bulamaması durumuna istem dışı işsizlik denir.
Daha çok uzmanlaşma, otomasyon ve işbölümünün ileri düzeyde olduğu ülkelerde
görülen işsizlik türüdür. Gayri iradi işsizlik türünün en önemli sebepleri iş gücüne olan
talebin azalması, konjonktürel dalgalanmalar ve yapısal değişimlerdir.
h) Gizli İşsizlik : Ekonomik bir etkinlik alanında, emeğin azalması ile toplam üretimde
değişme olmaması durumuna gizli işsizlik denir. Yani bazı insanların çalışıyor gibi
görünmelerine rağmen, gerçekte olması gereken verimliliğin altında performans
sergilemeleri ve yapılan faaliyetlere artı değer katmama durumudur. Bu tür işsizliğe
organizasyon yetersizliği ve yeni sermaye araçlarının yaratılmaması sebep
olmaktadır. İyi bir ücretle çalışabilecek bir kişinin geleneksel ve ailevi bağlılıklarından
dolayı köyünde çalışması, gizli işsizliğin en çok tarım sektöründe görülmesine neden
olmaktadır.
1.2. İŞSİZLİĞİN MALİYETİ
İşsizlik; hem ekonomik hem de sosyal sorunlar barındırmaktadır. İşsizlik sadece
işsiz kalan bireyler üzerinde sonuçlar yaratmamaktadır. Bu sorunun etkileri aynı zamanda
ekonomi, işveren ve devlet üzerinde de görülmektedir. İşsizliğin iktisadi maliyetinin sebebi
çalışabilecek insanların üretime katılmamaları ve bu nedenle gayrisafi yurt içi hâsılada
görülen düşüşlerdir. İşsizliğin sosyal maliyeti ise uzun süreli geçim sıkıntısı ve yoksulluktur.
İşsiz kalan bireyler olumsuz bir psikolojiye girme eğilimdedirler. Bu dönemde uykusuzluk,
kötümserlik, ruhsal çöküntü gibi durumlar daha çok görülmektedir.
İşsizliğin artması, toplumsal refahı ve huzuru etkileyerek, suç oranlarının artmasına
sebep olmaktadır. Genel olarak, ekonomik dengelerin olumsuz yönde değiştiği
dönemlerde suç oranlarının arttığı görülmektedir. Sosyal maliyetin azaltılmasına yönelik
olarak ödenen işsizlik maaşları ile konunun çözümüne katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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2. TÜRKİYE İŞGÜCÜ YAPISI
İşsizlik ve istihdam konuları dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu
gibi Türkiye’de de ilk gündem maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de işsizliğin
temel sebebi, yetersiz sermaye ve büyümenin istenilen seviyede gerçekleşmemesidir.
İşsizliği dolaylı olarak globalleşen dünya ve teknolojinin hızla ilerlemesi de etkilemektedir.
İşsizlik bir önceki bölümde de belirtildiği gibi maliyet unsuru barındıran, ekonomik ve
sosyal problemleri doğuran önemli bir sorundur.
Sanayinin istenilen seviyede gelişmemesi, göçle gelen nüfusun dengeleri
bozması, genç nüfusun hızlı artışı, yeterli gelir seviyesine ulaşılamaması, eğitimdeki
sorunlar Türkiye’de daha çok yapısal işsizliğin görülmesine sebep olmaktadır.
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Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) 1990’lı yıllarda AB ülkelerinde çok ciddi bir sorun
haline gelen işsizliğin azaltılmasına yönelik geliştirilen ortak eylem planlarının temelidir.
AİS’e göre her ülkenin kendine özgü şartları göz önüne alarak geliştirdiği istihdam
politikaları 2000’li yıllarda sonuç vermiştir. Türkiye’nin Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu
bir istihdam politikası oluşturması ve geliştirmesi için 2003 yılında İŞKUR tarafından
“Aktif İşgücü Programı” başlatılmıştır. Bu programdaki temel amaç; İŞKUR’un kurumsal
kapasitesini geliştirerek istihdam kapasitesini bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri
ile arttırmaktır. AİS’te strateji olarak daha nitelikli ve daha çok sayıda iş tanımlanmıştır.
Türkiye, AİS’i baz alarak oluşturacağı istihdam stratejisi ile işsizlikle mücadele anlamında
bir temel oluşturacak ve aktif politika önlemleri ile yapısal uyumsuzlukların azaltılmasını
sağlayacaktır. Meslek standartlarının oluşturulması, insan gücü planlamasının yapılması ve
emek piyasasının daha nitelikli hale getirilmesini hedef alan yaklaşımların benimsenmesi
gerekmektedir. Aktif politika önlemlerinin yanı sıra Türkiye’de istihdam yaratan yatırımların
da makroekonomik politikalarla teşvik edilmesi ve kişi başına düşen gelirin hızla artması
için gerekli politikaların izlenmesi kaçınılmaz görünmektedir.
Türkiye, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra istikrarlı bir büyüme trendi
yakalamıştır. 2002-2007 yılları arasında ekonomik büyüme ortalama % 7 seviyesinde,
2010 yılında ise büyüme oranı %8’in üzerinde gerçekleşmiştir. Yaşanan ekonomik
değişim, işgücünü tarım sektöründen sanayi ve özellikle hizmetler sektörüne kaydırmıştır.

Türkiye İşgücü Yapısı
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3. TÜRKİYE ve TRC1 BÖLGESİ’NDE İŞGÜCÜ DURUMU
İşgücü, bir ülkedeki çalışma çağındaki yani 15 yaş ve üzeri yaşta olan, istihdam
edilenler ile işsizlerin toplamını ifade eder (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2011). İşgücü,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen standartlara göre ölçülmektedir.
Türkiye’de nüfus artış hızı ve genç nüfus oranı yüksek olmasına rağmen, işgücüne katılım
oranı oldukça düşüktür. Aşağıda yer alan, Tablo 1’e bakıldığında Türkiye’nin işgücüne
katılım oranının; hem Avrupa ülkelerinin, hem de OECD ülkelerinin oldukça altında
seyrettiği görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları içinde % 54,6’lık bir oran öngörülmektedir.
Oranın bu denli düşük olmasının sebebi, ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranının
ve genel olarak eğitim düzeyinin düşük olmasıdır.
Tablo 1. İşgücüne Katılma Oranı (%)
Türkiye
Avrupa
Ülkeleri
Toplam
OECD
Ülkeleri
Kaynak: OECD.

1990-99
55,8

2000-09
51,5

2010
53,4

2011
54,7

2012
54,6

2013
54,6

67,1

71,4

73,0

73,0

73,2

73,3

69,7

71,7

72,4

72,6

72,7

72,9
5

Gaziantep İŞKUR Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 2011 yılı sunumlarında;
Gaziantep’in 2010 yılında işgücüne katılma oranının %42, 2011 yılında ise %44,8
olarak gerçekleştiği görülmektedir. TÜİK verilerine göre; 2010 yılında Adıyaman ilinin
işgücüne katılma oranı %40,8; Kilis ilinin ise %49,2’dir. Bu oranlar, Kilis ili dışında;
2010 yılı Türkiye ortalamasının (%48,8) altındadır.
Tablo 2. İl Bazında İşgücüne Katılma Oranları (%), 2010
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
Kaynak: TÜİK.

İşgücüne katılma oranı (%)
45,4
40,8
49,2

İpekyolu Kalkınma Ajansı
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3.1. YAŞ GRUBUNA ve YILLARA GÖRE İŞGÜCÜ DEĞİŞİMİ
2000’li yıllarda 15-19 yaş aralığında işgücüne katılım oranı %35,5 iken, 2010
yılında %26,6’ya gerilemiştir. TÜİK verilerine göre son 4 yıl incelendiğinde, genç nüfusun
işgücüne katılma oranı % 50 civarında seyretmektedir.
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Şekil 1.Türkiye’nin İşgücüne Katılma Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.
TRC1 Bölgesi’nde 20-24 ve 25-34 yaş aralığını temsil eden genç nüfusta
istikrarlı bir artış olduğu görülmektedir. Ancak artış olmasına rağmen, TRC1 Bölgesi
işgücü oranlarının %50 seviyelerinde olması işsizliğin ne denli yüksek olduğunun da
göstergesidir.
Tablo 3. TRC1 Bölgesi’nin İşgücüne Katılma Oranı (%)
Yıllar
Yaş Aralığı
15-19
20-24
25-34
35-54
55+

2007
30,5
39,5
52,6
49,4
19,3

2008
35,7
46,5
54,6
51,2
21,9

Kaynak : TÜİK.

Türkiye İşgücü Yapısı

2009
29
44,9
54,7
50,6
19

2010
27
45,6
58,4
53,8
20,8

TRC1 İstihdam Raporu

3.2. CİNSİYETE GÖRE İŞGÜCÜ
Türkiye ve TRC1 Bölgesi incelendiğinde, kadın ve erkek arasında işgücüne katılım
oranlarında ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların oluşmasında tarım
sektöründe çalışma, kadının ev sorumluluğunu alması ve aktif iş hayatına dahil olmaması,
yaşlı ve çocuk bakımı ile ilgilenmesi önemli nedenler arasında sayılabilir. 2010 yılı
verilerinin yer aldığı Şekil 2’de de görüldüğü gibi, kadın ve erkeklerin işgücüne katılım
oranlarında %50’nin üzerinde fark bulunmaktadır. Bu fark kadının daha çok kayıtsız
olarak çalışmasından ve ücretsiz aile işçisi olmasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 2. TRC1 Bölgesi İşgücüne Katılım Oranları(%), 2010
Kaynak: TÜİK.

OECD verilerine göre, 2010 yılında; OECD ülkeleri içerisinde kadınların
işgücüne en düşük katılım oranı % 26,9 ile Türkiye’ye aittir. 2000 yılında % 27,2 olan
kadınların işgücüne katılım oranı, son 10 yılda düşüş göstermiştir.

Şekil 3.Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (%)
Kaynak: OECD.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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3.3. EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞGÜCÜ
Eğitim seviyesi, işgücüne katılma oranını etkilemektedir. Türkiye’de işgücüne
katılan bir kişinin ortalama eğitim süresi 6 yıldır. Eğitim seviyesi ücret politikalarına da
yansımaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça alınan ücretlerde artış görülmektedir.
Türkiye geneli işgücüne katılım oranının verildiği Şekil 4’e ve TRC1 Bölgesi
işgücüne katılım oranının verildiği Şekil 5’e bakıldığında; eğitim ve işgücüne katılımın
nasıl bir değişim gösterdiği açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Son 4 yılı içeren TÜİK
verilerine göre, işgücüne en çok katılımın yüksekokul veya fakülte mezunlarında (%77,93)
olduğu görülmektedir.
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Şekil 4.Türkiye’nin İşgücüne Katılım Oranı (%), (2007-2010)
Kaynak: TÜİK.

TRC1 Bölgesi’nde de; işgücüne katılım, eğitim seviyesine paralel olarak
artış göstermektedir.

Şekil 5. TRC1 Bölgesi İşgücüne Katılım Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.
Türkiye İşgücü Yapısı
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TRC1 Bölgesi’nde 2010 yılı işgücü katılım oranı için cinsiyet ve eğitim durumları
karşılaştırıldığında, sadece okuma yazma bilmeyen grupta kadınların erkeklerin önüne
geçtiği, eğitim seviyesi arttıkça erkeklerin açık ara farkla işgücüne katılımlarının arttığı
görülmektedir. Yüksek öğrenim, lise ve dengi okuldan mezunların işgücüne katılım
oranlarının lise altından daha az olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 6. TRC1 Bölgesi İşgücüne Katılan Kişi Sayısı (Bin), 2010
Kaynak: TÜİK.

İpekyolu Kalkınma Ajansı
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4. TÜRKİYE ve TRC1 BÖLGESİNDE İSTİHDAM
4.1. YAŞ GRUBUNA ve YILLARA GÖRE DEĞİŞİM
Nüfusun yapısı, yoğunluğu, artış hızı işgücü piyasalarını ve istihdamın yapısını direkt
olarak etkilemektedir. Türkiye’nin demografik durumu göz önünde bulundurulduğunda,
nüfus artış hızının oldukça yüksek ve genç bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu
faktörler aynı zamanda istihdamın yapısını da ortaya koyar. Nüfusun yapısı işgücüne
katılan kişi sayısını arttırmakla birlikte, istihdam olanaklarının yeterli olmaması sebebiyle
aynı zamanda işsizlik sorununu da gündeme getirmektedir.
OECD ülke profil istatistiklerine bakıldığında, 2006–2008 yıllarında Türkiye’de
istihdamın ortalama % 30’unun 15 - 24 yaş aralığından, % 50’sinin 25 - 54 yaş
aralığından ve % 28’inin ise 55 - 64 yaş aralığından oluştuğu görülmektedir.
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Şekil 7. Türkiye’nin Yıllara Göre İstihdam Oranları (%)
Kaynak: OECD.

İstihdam oranlarının yaş gruplarına göre verildiği tablolara bakıldığında, hem
Türkiye’de hem de TRC1 Bölgesi’nde 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin etkileri
görülmektedir. Ancak 2010 yılı itibari ile istihdam oranlarının her iki tabloda da arttığı
ve iyileşme eğiliminde olduğu söylenebilir.

Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam
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Şekil 8. Türkiye’nin Yıllara Göre İstihdam Oranı (%)
Kaynak : TÜİK.

Tablo 4’te detayları verilen TRC1 Bölgesi istihdam oranlarına bakıldığında;
özellikle 25-34 yaş aralığında %40’ların üzerinde seyreden oran 2010 yılında %52’ye
yükselmiştir. Bunu takip eden ikinci büyük artış 35-54 yaş aralığında %47,9 ile meydana
gelmiştir.
Tablo 4.TRC1 Bölgesi’nin İstihdam Oranı (%)
Yıllar
15-19
20-24
25-34
35-54
55+

2007
23,4
29,7
41,9
42,8
17,7

2008
27,9
34,4
45,9
44,5
20,7

2009
23
33,5
45
43,2
18,1

2010
22,1
37,4
52
47,9
19,6

Kaynak : TÜİK.

TRC1 Bölgesi il bazında incelendiğinde 2008, 2009, 2010 yılları itibari ile;
Gaziantep’in %36,5; %35,3; %39,3 oranında, Adıyaman’ın %35,1; %31,2; %36,6
oranında ve Kilis’in %37,9; %37,7; %44,2 oranında istihdam yarattığı görülmektedir.
Burada en çarpıcı artışı Kilis ili sağlamıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı
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Şekil 9. İl Bazında İstihdam Oranları (%)
Kaynak : TÜİK.

4.2. CİNSİYETE GÖRE İSTİHDAM
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Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı ile erkeklerin istihdama katılma
oranında her yaş grubunda ciddi farklar bulunmaktadır. Özellikle aktif iş hayatının olduğu
yaş aralıklarında %50’ler üzerinde fark söz konusudur. Kadınların istihdama katılımının
bu denli düşük olmasının temelinde geleneksel faktörler ve eğitim imkânlarına erişim
zorlukları yatmaktadır. Özellikle ailevi sorumlulukların kadınlarda olması iş hayatına
dahil olmalarını engellemektedir. Ayrıca çocuk sahibi olmak kadın işgücünü istihdamdan
ayırmaktadır.
Şekil 10’da görüldüğü gibi, Türkiye’de erkeklerin istihdam oranı en düşük 55
ve üzeri yaş aralığında %30’larda gerçekleşirken, 25-34 yaş aralığında ise %80
oranındadır.

Şekil 10.Türkiye’de Yıllar İtibari ile Erkek İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.
Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam
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Türkiye’de kadın istihdam oranlarına bakıldığında, 25-54 yaş aralığında en
yüksek istihdam oranları gerçekleşmektedir. Özellikle 2010 yılındaki artış, geleceğe dair
istihdam oranlarının artacağı yönünde umut vermektedir.

Şekil 11.Türkiye’de Yıllar İtibari ile Kadın İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.

TRC1 Bölgesi kadın ve erkek istihdam oranlarının verildiği Şekil 12 ve Şekil 13’e
bakıldığında, 2010 yılında istihdam oranlarında iyileşme olduğu söylenebilir. Özellikle
25-34 yaş aralığında kadınların %15’lerde seyreden istihdam oranı, %20’nin üzerine
çıkmıştır.

Şekil 12. TRC1 Bölgesi Yıllar İtibari ile Erkek İstihdam Oranı (%)
Kaynak:TÜİK.

İpekyolu Kalkınma Ajansı
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Kırsaldan kente göç, kadın istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle
kırsalda tarım sektöründe çalışan kadınlar, kente göç ettiklerinde vasıfları yeterli olmadığı
için işgücünden çekilmek zorunda kalmaktadır. Bu da, hem ülkemizde hem de bölgemizde
oldukça düşük oranlarda seyreden kadının istihdama katılım oranını daha da düşmesine
sebep olmaktadır. Şekil 13’te görüldüğü gibi, istihdam oranının 20-24 yaş aralığında en
yüksek olduğu dönem 2008-2009 yılları olmuştur. Bu oran 25-34 yaş aralığında düşüş
eğilimi göstermektedir. Evlenme ve çocuk sahibi olma istihdam rakamlarının azalmasında
etkili olmaktadır.
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Şekil 13. TRC1 Bölgesi Yıllar İtibari ile Kadın İstihdam Oranı (%)
Kaynak:TÜİK.

4.3. EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE BÖLGESEL İSTİHDAM
Türkiye geneline bakıldığında, bölgelerin gelişmişlik düzeyi ile eğitimin ilişkili
olduğu ve bu faktörlerin istihdamı etkilediği görülmektedir. Yüksek öğrenim sahibi kişilerin
istihdam oranları, ticaret ve sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde artmaktadır. Düşük
eğitimli istihdam ise görece olarak daha az gelişmiş bölgelerde bulunmaktadır. Ancak
eğitim seviyesi arttıkça her bölgede istihdam oranının çarpıcı bir şekilde artmış olduğu
açıkça görülmektedir.
Türkiye genelinde eğitim durumunun yıllar içindeki seyri incelendiğinde eğitim
grupları arasında istihdam oranlarının ve istihdam edilme şekillerinin farklılaştığı
görülmektedir.

Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam
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Tablo 5. Eğitim Durumuna Göre Bölgesel İstihdam Oranı (%), 2011
Bölge

Okuma Yazma
Bilmeyenler

Lise Altı
Öğretim

Lise ve Dengi
Okullar

Yüksek
Öğretim

Batı Marmara

17,6

45,1

54,7

68,4

Ege

14,7

43

49,4

67,9

Doğu Marmara

12,9

39,4

52,5

70,6

Batı Anadolu

11,4

38,1

45,2

70,1

Akdeniz

21,9

45,8

51

70,4

Orta Anadolu

15,2

38,5

46,5

71,5

Batı Karadeniz

30,4

47,3

51,2

72,2

Doğu Karadeniz

39,2

56,5

54,6

70,8

Kuzey Doğu Anadolu

32,2

48,3

53,1

78,4

Orta Doğu Anadolu

25,8

38,7

47,9

75,1

Güney Doğu Anadolu

12,6

34,9

45

74,5

Kaynak : TÜİK

Okuma yazma bilmeyen, ilkokul, ortaokul, ilköğretim mezunlarında son 4 yılda
stabil bir durum hakimdir. Yüksekokul ve fakülte mezunu kişilerin %70’i 2010 yılında
istihdam edilmiştir.

Şekil 14.Türkiye’nin Eğitim Gruplarına Göre İstihdam Oranı (%) (2006-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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TRC1 Bölgesi’nde de yükseköğretim alanların, 2009 yılına kıyasla, istihdam
oranlarında %8’lik bir artış olduğu görülmektedir. Ayrıca bölgede lise ve dengi meslek
okullarından mezun olanların da %50 civarında istihdam oranına sahip olduğu aşağıdaki
şekilde verilmektedir. Bölgede mesleki eğitimlerin sayısının ve kalitesinin artması ile bu
oranın daha da yükseleceği söylenebilir.

Şekil 15. TRC1 Bölgesi Eğitim- İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.
16

TRC1 Bölgesi eğitim durumu ve cinsiyet faktörlerini göz önünde bulundurarak
incelendiğinde, yığılmanın lise altı eğitimde olduğu ortaya çıkmaktadır. 2010 yılı
verilerine göre; erkeklerde tarım sektöründe okuma yazma bilmeyenlerin %46,15’lik,
sanayi sektöründe lise altı eğitimlilerin %42,42’lik, hizmet sektöründe ise lise ve dengi
okul mezunlarının %51,52’lik bir oranla istihdam edildikleri görülmektedir. Sektörlerin
toplam dağılımındaki paylarına baktığımızda, hizmet sektörü %44,79 ile ilk sırada yer
almaktadır.

Şekil 16. TRC1 Bölgesi Sektör-Eğitim Durumuna Göre İstihdam Edilen Erkekler (bin), 2010
Kaynak: TÜİK.
Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam
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2010 yılı verilerine sektörler ve kadınlar açısından bakıldığında; tarım sektöründe
okuma yazma bilmeyenlerin (%76,92), sanayi sektöründe lise altı eğitimlilerin(%18,57),
hizmet sektöründe ise yüksek öğretim alanların(%93,33) yoğunlukta olduğu görülmektedir.
Toplam dağılımda ise %47,20 ile tarım sektörü özellikle okuma yazma bilmeyen ve lise
eğitim almış kadınların yoğunlaştığı sektör olmuştur.

Şekil 17.TRC1 Bölgesi Sektör-Eğitim Durumuna Göre İstihdam Edilen Kadınlar (bin), 2010
Kaynak: TÜİK.

4.4. İSTİHDAMIN BÖLGESEL DAĞILIMI
Türkiye’de 26 Düzey 2 bölgesinde işgücü piyasaları incelendiğinde bölgeler
arası gelişmişlik farklarının olması ve her bölgenin kendine özgü iç dinamikler barındırması
istihdam dağılımında dalgalanmalara sebep olmaktadır. TÜİK verilerine göre, ücretli
çalışanların istihdamı daha çok İstanbul, Doğu Marmara ve Ege bölgesinde olduğu
görülmektedir. Bu bölgelerde ücretli çalışanların oransal ağırlığı %68 iken, Kuzey
Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
ücretli çalışanların toplamı sadece % 6,3’tür.
Düzey 2 bölgeleri incelendiğinde TRC1 Bölgesi’nde istihdam oranının en yüksek
olduğu yaş aralığının 25-34 yaş, TRC2 ve TRC3 Bölgeleri’nde ise 35-54 yaş aralığı
olduğu görülmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi TRC1 Bölgesi’nin istihdam oranları her
yaş grubunda TRC2 ve TRC3 Bölgeleri’nin üzerinde seyretmektedir. Bunda sanayi şehri
Gaziantep’in etkisi bulunmaktadır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı
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Tablo 6.Düzey 2 Bölgeleri Yaş Aralıklarına Göre İstihdam Oranları (%), 2010
TRC Düzey 2 Bölgeleri

15-19

20-24

25-34

35-54

55+

TRC1

22,1

37,4

52

47,9

19,6

TRC2

16,7

26,2

37,1

38,5

15,9

TRC3

16,2

30,6

41,7

44,7

14,9

Kaynak: TÜİK.

4.5. ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI ve KAYITDIŞILIK
SORUNU
Türkiye’de olduğu gibi TRC1 Bölgesi’nde de kayıt dışı istihdam oldukça büyük
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıt dışılık, özellikle tarım sektöründe diğer
sektörlere oranla daha yüksek bir orana sahiptir. Tarım sektöründe istihdamın ücretsiz aile
işçisi şeklinde olması ve hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması kayıt dışılığı tetikleyen
temel bir sorundur.
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Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, 2010 yılı aynı dönemine
göre 1,2 puanlık azalışla % 43,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde; geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe
sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 85,9’dan % 84,8’e, tarım dışı sektörlerde % 29,8’den % 28,4’e düşmüştür
(TÜİK,2011).
Şekil 18’e bakıldığında Türkiye’de 2008 yılı itibari ile kayıtlı istihdam artış
göstermektedir. Ancak aynı paralellikte kayıt dışı istihdam da artış yönündedir. Hatta
kayıtlı ve kayıt dışı istihdam edilen kişilerin sayısının çok yakın olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, ülkemizde ekonomik sektörlerden elde edilen gelirin yarısının enformel
sektörlerden geldiğini söylemek mümkündür.

Şekil 18. Türkiye’nin SGK Kayıtlılığına Göre İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Milyon)
Kaynak: TÜİK .
Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam

TRC1 İstihdam Raporu

Türkiye’de kayıtlı ve kayıt dışı istihdamda kadın erkek arasında da farklılıklar
vardır. Şekil 19’da görüldüğü gibi 2010 yılında kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı
%58,49 iken, erkeklerde %41,51’dir. Erkeklerin kayıtlılık oranı ise kadınların 1,5 katı
civarındadır.

Şekil 19. Türkiye’de SGK Kayıtlılığı-Cinsiyete Göre İstihdam Edilenler, 2010
Kaynak: TÜİK.

TRC1 Bölgesi, kayıtlı ve kayıt dışı istihdam konusunda Türkiye profiline yakın bir
seyir göstermektedir. Kayıt dışılık, hem kadın hem erkek çalışanlarda kayıtlılığa oranla
oldukça yüksektir.
Son 5 yılı içeren Şekil 20’deki veriler incelendiğinde; erkeklerde kayıtlı
istihdamla kayıt dışı istihdamda aradaki farkın gittikçe azaldığı, fakat kadın istihdamında
bu farkın arttığı gözlenmektedir. Kadınlarda kayıt dışılığın gittikçe artması ücretsiz aile
işçisi statüsünde çalışmalarından kaynaklanmaktadır.

Şekil 20. TRC1 Bölgesi SGK Kayıtlılığına Göre İstihdam Edilen Erkekler
Kaynak: TÜİK.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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TÜİK verilerine göre son 5 yıl incelendiğinde, TRC1 Bölgesi’nde istihdam edilen
kadınların %70’i kayıt dışı çalışmaktadır. Bu oran oldukça yüksektir.

Şekil 21. TRC1 Bölgesi SGK Kayıtlılığına Göre İstihdam Edilen Kadınlar(%)
Kaynak: TÜİK.
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Şekil 22’de görüldüğü gibi kadınlar ile erkekler arasında kayıt dışılık farkı 2006
yılı itibari ile ciddi şekilde açılmıştır. 2010 yılında erkeklerde %53 olan oran, kadınlarda
%73’tür.

Şekil 22. TRC1 Bölgesi Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)
Kaynak: TÜİK.

Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam
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TRC1 Bölgesi’nde istihdamın SGK kayıtlarına göre dağılımına baktığımızda,
erkeklerde yarı yarıya olan kayıt dışılık, kadınlarda çok daha fazladır. 2010 yılı verilerine
göre kadınların %26’sı kayıtlı, % 74’ü kayıt dışıdır.

Şekil 23. TRC1 Bölgesi Kayıtlı ve Kayıt Dışı Erkek İstihdamı (bin, +15 yaş)
Kaynak: TÜİK.

Kadın istihdamının bölgede yıllar itibariyle artışının daha çok kayıt dışı artışından
kaynaklandığı Şekil 24’te görülmektedir. Özellikle kayıtlı çalışanlarla kıyaslandığında,
kadınlarda kayıt dışı çalışmanın oldukça yüksek olduğu, dolayısıyla önüne geçilmesi için
çözümler üretilmesi gereken bir sorun olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 24. TRC1 Bölgesi Kayıtlı ve Kayıt Dışı Kadın İstihdamı (Bin, +15 yaş)
Kaynak: TÜİK.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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TRC1 Bölgesini iktisadi faaliyet kollarına göre incelediğimizde erkeklerde hizmet
sektöründe, kadınlarda ise tarım sektöründe kayıt dışılığın yüksek olduğu görülmektedir.
Erkeklerde sanayi sektöründe kayıtlılık durumu başa baş iken, tarım sektöründe bu fark
ciddi anlamda açılmıştır.
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Şekil 25. TRC1 Bölgesi İktisadi Faaliyet Koluna ve SGK Kayıtlılığına Göre Erkek İstihdamı, (Bin,+15 yas)
Kaynak: TÜİK.

Kadınlarda hizmet sektöründe kayıt dışılık ikinci sırada yer almasına rağmen,
kayıtlı istihdamın en yüksek olduğu sektör yine hizmet sektörüdür. Sanayi sektöründe ise,
kadınlar için kayıt dışı istihdam, kayıtlı istihdama kıyasla oldukça yüksektir.

Şekil 26. TRC1 Bölgesi İktisadi Faaliyet Koluna ve SGK Kayıtlılığına Göre Kadın İstihdamı, (Bin,+15 yaş)
Kaynak: TÜİK.
Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İstihdam
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4.6. İKTİSADİ KOLLARA GÖRE İSTİHDAM
İstihdam ve iktisadi faaliyet kolları arasındaki ilişkiye bakıldığında, Türkiye’de
tarım ve sanayi sektörlerinden hizmetler sektörüne geçiş olduğu görülmektedir. 2010
yılında tarım sektöründe % 25,2, sanayi sektöründe % 26,2 olan istihdam oranı,
hizmet sektöründe %48,6 olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründe istihdam oranının
yüksek olması perakende, mali hizmetler, sosyal ve kişisel hizmetlerin gelişmesinden
kaynaklanmaktadır.
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Şekil 27. Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı (%), 2010
Kaynak: TÜİK.

TRC1 Bölgesi’nde de Türkiye’ye paralel bir durum söz konusudur. Bölgede
hizmetler sektörü %43’lük bir payla ilk sırada yer alırken, sanayi %32, tarım %25’lik bir
paya sahiptir.

Şekil 28. TRC1 Bölgesi’nde İstihdamın Sektörel Dağılımı (%), 2010
Kaynak: TÜİK.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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5. TÜRKİYE ve TRC1 BÖLGESİNDE İŞSİZLİK
5.1. İŞSİZLİK ve YAŞ ORANI
Türkiye’de işsizlik, hızlı nüfus artışı ve genç nüfusun artışı ile ilişkilendirilmektedir.
Bununla birlikte doğudan batıya doğru olan göç, bölgelerin kalkınmışlık düzeylerinin
farklı olması, eğitim politikaları, yatırımların bölgelere dağılımının eşit olmaması gibi
sebepler de işsizliği etkilemektedir.
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 450 bin kişi azalarak 2 milyon 521 bin kişiye
gerilemiştir. İşsizlik oranı ise 2,2 puanlık azalış ile % 9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla
% 11,6, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla % 4,7 olmuştur (TÜİK,2011)
Küresel krizin etkisiyle, 2009 yılında Türkiye ekonomisinde (Şubat 2009, % 16.1)
tarihi işsizlik seviyelerine ulaşılmıştır. 2010 yılı, bir önceki yıl tecrübe edilen ürkütücü
seviyelerin geride bırakıldığı ve görece bir iyileşmenin yaşandığı bir yıl olmuştur. Eylül
2010 itibariyle, işsizlik oranı % 11.3 olarak gerçekleşirken, tarım dışı işsizlik oranı da
% 14.3 olmuştur.
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Şekil 29 incelendiğinde 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin tüm yaş
gruplarında işsizlikte ciddi bir artışa sebep olduğu söylenebilir. İşsizlikten en çok etkilenen
yaş grubunun 15-24 ve 25-54 yaş aralığında olması, işsizlik konusunun ciddi bir sorun
teşkil ettiğinin göstergesidir.

Şekil 29.Türkiye Yaş Aralığına Göre İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.

Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İşsizlik
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TRC1 Bölgesi’nde işsizlik en çok 20-24 yaş aralığında görülmektedir. Aktif
işgücünün en yoğun olması gereken bu yaş aralığında işsizliğin yüksek oranlarda
seyretmesi bölge için olumsuz bir durumdur. Özellikle eğitim seviyesinin düşük olması
ve mesleki eğitimlerin yetersiz olması bu durumu tetiklemektedir. Gençler için sürekli bir
işe sahip olabilmek adına ilk işe adım atmak ve tutunmak en önemli unsurdur. Bölge’de
İŞKUR’un açmış olduğu kursların etkinliğinin arttırılarak devam etmesi bu sorunu ortadan
kaldırabilecek en önemli adımlardan biridir.

Şekil 30. TRC1 Bölgesi Yıllar İtibari ile Yaş Aralığına Göre İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.

5.2. İŞSİZLİK ve EĞİTİM
İşgücünün niteliğinin belirlenmesi için eğitim ve işsizlik konuları arasındaki
ilişki önem arz etmektedir. Türkiye’de farklı eğitim düzeylerindeki işsizlik oranlarına
bakıldığında, ilköğretim mezunlarının en yüksek işsizlik oranına sahip olduğu ve bunu
genel lise mezunlarının takip ettiği görülmektedir. Özellikle 2009 yılında yaşanan
ekonomik kriz işsizliği her eğitim düzeyinde arttırmıştır.

Şekil 31. Türkiye’nin Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları (%), (2006-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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TRC1 Bölgesi’nde son 4 yılın işsizlik oranlarına bakıldığında, en büyük değişimin
yükseköğretim alanında olduğunu görürüz. 2007’de %15,7 olan işsizlik oranı, 2010
yılında %8,1’a gerilemiştir.

Şekil 32.TRC1 Bölgesi’nin Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranı (%), (2006-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.
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TRC1 Bölgesi’nin işsizlik oranları cinsiyet ve eğitim yönünden değerlendirildiğinde,
erkek işsizlerin %20’sinin lise altı eğitim almış kişilerden oluştuğu görülmektedir. İşsizliğin
en az görüldüğü eğitim seviyesi ise yükseköğretim mezunlarının yer aldığı programdır.

20

15

10

5

0

Okuma Yazma
Bilmeyen

Lise Altı

Lise ve Dengi
Meslek Okulu

Yükseköğretim

Şekil 33 TRC1 Bölgesi Erkek İşsizlik Oranı (%), (2007-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.

Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İşsizlik
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TRC1 Bölgesi’nde yükseköğretim mezunu kadınların işsizlik oranı (%16,48)
diğer eğitim alanlarına göre yüksektir. Kadınlarda eğitim seviyesi düştükçe işsizliğin
azaldığı görülmektedir. Özellikle yükseköğretim mezunu kadınların bölgede kalıcı bir iş
bulamamalarından dolayı işsizlik oranı yüksektir.
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Şekil 34. TRC1 Bölgesi Kadın İşsizlik Oranı, (2007-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.

5.3. CİNSİYET ve YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞSİZLİK
Türkiye’de işsizlik yaş gruplarına göre incelendiğinde, en yüksek oranın erkeklerde
15-19 yaş aralığında, kadınlarda 20-24 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Erkeklerde
her yaş aralığında 2007-2009 yılları arasında işsizlik oranında artış olmasına rağmen,
2010 yılında bu oran sırasıyla 20-24 yaş için %22,4;25-29 yaş için %13,6; 30-34
yaş aralığı için de %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Kadınlarda da her yaş aralığı için 20072009 yılları arasında işsizlik oranında artış görülmektedir. Kadınlarda işsizliğin en yüksek
olduğu yaş 20-24 yaş aralığıdır.

Şekil 35. Türkiye’nin Cinsiyet-Yaş İşsizlik Oranı (%), (2007-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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TRC1 Bölgesi’nde işsiz erkeklerin en fazla olduğu yaş aralığı 20-24 yaş
aralığıdır. Bunu 15-19 yaş aralığı takip etmektedir. Ancak özellikle aile ve ev geçiminin
sağlandığı 25-34 yaş aralığındaki yaşanan işsizliğin çeşitli sosyal sorunlara yol açacağı
da aşikardır.

Şekil 36. TRC1 Bölgesi Yıllara Göre Erkek İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.
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Bölgede kadınların işsizlik oranlarına baktığımızda, özellikle 20-24 yaş
aralığında işsizliğin yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve krizin yaşandığı 2009 yılında
zirveye ulaştığı görülmektedir.

Şekil 37.TRC1 Bölgesi Yıllara Göre Kadın İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.

Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İşsizlik

TRC1 İstihdam Raporu

5.4. İŞSİZLİK NEDENLERİ
İşsizlik ekonomik, psikolojik ve sosyolojik nedenlerle ilişkilidir. Özellikle globalleşen
dünyada, ekonomik krizler işsizliği tetikleyen en önemli unsurdur. 2001 krizi özellikle
bankacılık sektörünü vurduğundan çok sayıda beyaz yakalının, dolayısıyla eğitimli
kişilerin işsiz kalmasına neden olmuştur (Ataman, 2006:96,97). Teknolojinin çok hızlı
ilerlemesi de insana ihtiyaç duyulmadan üretim süreçlerinin oluşturulmasına ve dolayısıyla
işsizliğe neden olmaktadır.
İşsizliğin nedenlerini “işini kaybetti”, “işinden ayrıldı”, “ilk kez iş arayanlar” ana
başlıklarına göre incelendiğinde, erkekler işini kaybetme ve ilk kez iş arayanlar grubunda
kadınlara göre yüksek bir seyir izlemektedir. İşten ayrılma grubunda ise başa baş bir
durum görülmektedir. İşini kaybeden erkeklerde, geçici bir işte çalışanların iş sürelerinin
bitmesinden dolayı işsiz kalmış oldukları dikkat çekici niteliktedir. Kendi isteğiyle işten
ayrılma kadınlarda sık rastlanılan bir durumdur. Bu durum kadının ev, çocuk ve yaşlı
bakımı gibi sorumluluklar almasından kaynaklanmaktadır. İlk kez iş arayanlarda ise yeni
mezun grup hem kadınlar hem de erkekler için yüksek seviyededir.
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Şekil 38. Türkiye’de Yaşanan İşsizlik Nedenleri(%), (2006-2010 yılları ortalaması)
Kaynak: TÜİK.

İpekyolu Kalkınma Ajansı
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5.5. İL BAZINDA İŞSİZLİK GÖSTERGELERİ
Son 3 yıl verileri incelendiğinde işsizlik oranın Gaziantep, Adıyaman ve
Kilis illerinde 2009 yılında en yüksek düzeye ulaştığı görülmektedir. 2010 yılında
Gaziantep için işsizlik oranı % 13,4; Adıyaman için % 10,2; Kilis için % 10,1 olarak
gerçekleşmiştir.
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Şekil 39. Yıllar İtibari ile İl Bazında İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK.

5.6. İŞ ARAMA SÜRESİ
İşsiz kalınan süre, işsizliğin niteliğini anlayabilmek için önem arz etmektedir. 1
yıl ve üzeri iş arama sürelerini uzun dönemli işsizlik olarak nitelendirmek mümkündür.
Şekil 40’da da görüldüğü gibi son 4 yıl göz önüne alındığında uzun süreli işsizlik
artış göstermiştir. Özellikle 2009 yılında tüm zaman aralıklarında iş arama süresi artış
göstermektedir. 2010 yılı gerçekleşmelerine göre işsizlerin %17’si 1 yıldan fazla süre
ile, %30’u 1-2 ay arasında, %24’ü 3-5 ay arasında iş arama süresine sahiptirler.
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Şekil 40. Türkiye’de İşsizlerin İş Arama Süreleri
Kaynak: TÜİK.
Türkiye ve TRC1 Bölgesinde İşsizlik
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TRC1 Bölgesi’nde yığılmayı 1 yıldan daha az süreli iş arayanlar oluşturmaktadır.
İş bulmuş ve başlamak için bekleyenler ise oldukça az bir bölümde yer almaktadır. Bu
sonuçlar bölgede işsizliğin ne denli büyük bir problem oluşturduğunun göstergesidir.

Şekil 41. TRC1 Bölgesi’nde İşsizlerin İş Arama Süreleri
Kaynak: TÜİK.
31

İpekyolu Kalkınma Ajansı

TRC1 İstihdam Raporu

6. GENEL DEĞERLENDİRME
İşgücü piyasası, istikrarlı ekonomik büyüme ve artan rekabet gücü ile etkin
hale gelmektedir. Türkiye genelinde işgücüne katılım oranı OECD ülkelerinin altında
gerçekleşmektedir. İşgücüne katılım oranının düşük olması, bölgelerarasında meydana
gelen göç hareketi, kadınların istihdama katılmaması ve eğitim seviyesinin düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. Yeni iş imkanlarının yaratılması ekonomik büyüme
ile ilişkilidir. Ancak Türkiye’de meydana gelen büyüme ülkedeki işsizliği kesin olarak
çözememektedir. İstihdam arttırıcı bir büyümenin olması için, nitel ve nicel istihdam yapısı
ile makro politikaların belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomik büyümeye rağmen işveren
üzerindeki vergi ve prim miktarlarının yüksek olması, istihdam sorununun çözümündeki
engellerden biridir. Dolayısıyla işletmeler üzerindeki bu yükümlülükler hafifletilmelidir.
Özellikle teşvik sistemleri ve ulusal hibe programları, Kalkınma Ajansı desteklerinde
istihdam ön plana çıkarılmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.
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Yaşamını idame ettirmek için gelir sağlamak amacıyla oluşan kayıt dışı istihdam
ülkemizde ciddi bir sorundur. Kayıt dışı istihdam bireylere uzun süreli bir çözüm sağlamadığı
için konu sosyal bir sorun haline de gelmekte ve de özellikle köyden kente göçün sonucu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum bireylerin sosyal güvenlikten yoksun örgütlenmemiş
yapılar içerisinde, asgari ücretin altında çalışmaları sonucunu doğurmaktadır. İstihdam
yaratan faaliyetlerin resmiyetten ve denetimden uzak gerçekleşmesi devletin aleyhine bir
durumdur.
TRC1 Bölgesi’nde de istihdamda aktif rol oynayacak kadın nüfusun
azımsanmayacak ölçüde işgücü dışında kalması bölge için üzerinde durulması gereken
önemli bir sorundur. Eğitim seviyesi arttıkça kadınların işgücüne katılımlarının artacağı
ve kayıt dışılığın önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla kadınların
eğitime katılımları önemsenmelidir. Ülke genelinde eğitimde kalma süresi yaklaşık olarak
erkeklerde 7, kadınlarda ise 6 yıldır. İşgücünün kalitesini eğitim direkt etkilemektedir. Ancak
halihazırda eğitimde kalma süresi kaliteli işgücünün yaratılması için yeterli değildir.
Avrupa İstihdam Stratejisi, AB tarafından alınmış aktif iş piyasası önlemlerini
kapsamaktadır. Bunlar girişimciliğin özendirilmesi, yeni iş yatırımlarının desteklenmesi,
vergi kolaylıklarının sağlanması, işsizlikle mücadelenin arttırılması, fırsat eşitliğinin
sağlanması, istihdam edilebilirliğin arttırılması şeklinde sıralanmaktadır. Avrupa Birliği’ne
aday ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin de bu önlemleri uygulamaya alıp bir an önce
hayata geçirmesi gerekmektedir.
TRC1 Bölgesi işgücü, istihdam ve işsizlik konularında ülke geneline paralel
verileri barındıran bir tablo çizmektedir. Bölgede, Türkiye’nin 6. büyük sanayi şehri olan
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Gaziantep’in varlığı istihdam rakamlarını arttıran bir unsurdur. TRC1 Bölgesi’nde 25-54
yaş aralığında istihdam oranları % 45 civarında seyretmektedir. Ancak bölgede kadın ve
erkek istihdam oranlarında ciddi farklar bulunmaktadır. Kadınlar bölgede daha çok kayıt
dışı ve kısa süreli işlerde çalışmaktadırlar. Eğitim arttıkça istihdam oranlarının arttığı ve
nitelikli işlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Özellikle bölgede, tarım sektöründen, hizmet
ve sanayi sektörüne geçiş olduğu, istihdamın bu alanlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir.
İşsizlik bölge için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 2009 yılında
yaşanan ekonomik kriz sonucu işsizlik yüksek noktalarda seyretmiş ancak 2010 yılı
itibari ile düzelme kaydedilmiştir. Bölgede işsizlerin büyük bir çoğunluğu ya 1 yıldan az
ya da daha uzun süreli olarak işsiz konumundadır. Bu da kalıcı bir işsizliğin söz konusu
olduğunu göstermektedir.
İşsizliğin azaltılması, istihdamın kalitesinin ve kalıcılığının arttırılması amacıyla
aşağıda çözüm önerileri sunulmuştur :
9 Mesleki eğitimlerin, sektörün ve işverenlerin ihtiyaçları analiz edilerek tasarlanması
gerekmektedir. Ayrıca verilecek eğitimlerin uzun döneme yayılarak, istihdam garantili
olması sağlanmalıdır.
9 Bölgede tarım sektörünün önde gelen sektörlerden olması ve bu sektörde çalışanların
mevsimlik istihdam edilmesi sorundur. Ayrıca kayıt dışı istihdamın en yüksek olduğu
sektör de yine tarımdır. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi için gereken önlemler
alınmalıdır. Ayrıca tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi desteklenmelidir.
9 Bölgede ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi adına girişimciliğin desteklenmesi ve
özendirilmesi, tam zamanlı, sürekli işlerin yaratılması önem arz etmektedir.
9 Ekonomik büyümenin istihdama katkısı önemsenmeli ve istihdam yaratan büyüme için
işgücü piyasasının katılıkları yeniden düzenlenmeli, istihdam vergileri düşürülmeli,
istihdam yaratan işletmelere teşvikler ve destekler sağlanmalı, eğitim-istihdam ilişkisi
güçlendirilmeli ve sektör öncelikleri mutlaka dikkate alınmalıdır(SETA Analiz,2012).
9 İşsizlerin büyük bir çoğunluğu lise ve altı eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. İşsizliğin
en önemli sebeplerinden bir tanesi de, nitelik yetersizliğidir. Eğitime katılım ve eğitim
seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir.
9 Kadın işsizliği önemli bir oranda seyretmektedir. Kadınların işgücüne katılımını
sağlayacak ve kolaylaştıracak yöntemler belirlenmelidir.
9 İstihdam konusunda otorite sahibi kuruluşlar, konuyla ilgili diğer kurumlarla birlikte
koordineli şekilde hedefler tespit etmeli ve bu hedeflere göre stratejiler belirlemelidir.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
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7. TRC1 BÖLGESİ İÇİN ÖNGÖRÜLER
TRC1 Bölgesi için mevcut grafiklerin yorumlanması ile 4 yıllık öngörüler
belirlenmiştir. İşgücü, istihdam ve işsizlik alanlarında nasıl bir seyir izleneceğinin
gösterildiği grafikler aşağıda sunulmuştur.
Bölgede işgücüne katılma oranının 15-19 yaş aralığı haricinde yükselen bir seyir
göstermesi beklenmektedir. Özellikle 25-34 yaş aralığında eğilim %60’a yükselmiştir.

34
Şekil 42. TRC1 Bölgesi İşgücüne Katılma Oranı Öngörüsü

İşgücüne katılım ve eğitim ilişkisine bakıldığında yükseköğretim mezunlarının
işgücüne katılım oranları diğerlerine kıyasla yüksek olmakla birlikte, %75 seviyelerinde
seyredecektir. Lise ve dengi meslek yüksek okul mezunlarında da yükselen bir seyir
görülmektedir.

Şekil 43. TRC1 Bölgesi İşgücü- Eğitim Oranı Öngörüsü
TRC1 Bölgesi İçin Öngörüler

TRC1 İstihdam Raporu

İstihdam oranının her yaş grubunda artması beklenmektedir. Özellik aktif çalışma
yaş aralığı olan 25-54’te %50’lerin üzerine çıkması öngörülmektedir.

Şekil 44. TRC1 Bölgesi İstihdam Oranı Öngörüsü

İstihdam oranı yükseköğretim mezunlarında değişiklik göstermeyecektir. Lise ve
dengi meslek okulları mezunlarında da %55’lere yükselmesi beklenmektedir.

Şekil 45. TRC1 Bölgesi İstihdam –Eğitim Oranı Öngörüsü
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Bölgede işsizlik oranının her yaş grubunda düşüş eğiliminde olması özellikle aktif
çalışma yaşı olan 25-54 aralığında %10’lara düşmesi öngörülmektedir.

Şekil 46. TRC1 Bölgesi İşsizlik Oranı Öngörüsü
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İşsizlik ve eğitim oranlarının verildiği grafikte, işsizliğin düşüş eğilimde olduğu
belirlenmiştir. Yükseköğretim mezunlarının %16’larla başlayan işsizlik oranının %6’lara
inmesi beklenmektedir.

Şekil 47. TRC1 Bölgesi İşsizlik-Eğitim Oranı Öngörüsü

TRC1 Bölgesi İçin Öngörüler
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