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Önsöz
ÖNSÖZ
Türkiye østatistik Kurumu karar alclarn, araútrmaclarn ve tüm
istatistik kullanclarnn ihtiyaç duyduklar istatistiksel verileri, uluslararas
standartlara uygun olarak ve güvenilirlik, tutarllk, tarafszlk, istatistiki
gizlilik, güncellik ve úeffaflk ilkeleri do÷rultusunda üretmekte ve
yaymlamaktadr.
Üretilen
istatistiklerin
gerçekleri
yanstmasnn
sa÷lanmas, tüm kullanclara tarafsz ve eú zamanl olarak sunulmas,
gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakknn
gözetilmesi temel esaslardr.
Kurumumuzun gerek basl yayn olarak çkard÷, gerekse internet
sayfasnda yaymlad÷ tüm istatistiksel veriler ile birlikte, araútrmann
metodolojisine (kullanlan tanm, kavramlar ve snflamalar, araútrmann
kapsam ve yöntemi, örnek tasarm vb.) iliúkin açklamalar da kapsaml ve
güncel olarak kamuoyunun dikkatine sunulmaktadr. østatistiksel verilerin
do÷ru okunmas, sa÷lkl yorumlanmas, ancak metodolojik açklamalarn
dikkate alnmas ile mümkündür.
Hanehalk iúgücü anketine iliúkin ayrntl metodolojik açklamalar da
gerek internette, gerekse basl yaynlarda mevcuttur. Hazrlanan bu
yaynda ise, iúgücü araútrmasna iliúkin teknik ve teorik açklamalarn
ötesinde, bu konuyla ilgili merak edilen, tartúlan, eleútirilen hususlar ile en
çok sorulan sorulara iliúkin açklamalara yer verilmiú ve yayn hazrlanrken
konuya ilgi duyan herkes tarafndan ilgiyle okunabilir olmas hedef
alnmútr.
Yaynn tüm kullanclarna yararl olmasn dilerim.

Doç. Dr. Ömer DEMøR
Baúkan
Doç. Dr. Ömer DEMİR
Başkan
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1. øúgücü, østihdam ve øúsizlik østatistikleri
1. Ülkemizde istihdam ve iúsizli÷e iliúkin veriler nasl
hesaplanmaktadr?
2. AB üyesi ve di÷er geliúmiú ülkelerde istihdam ve iúsizlik verileri
nasl hesaplanmaktadr?
3. Hanehalk iúgücü anketinin amac nedir?
4. Ülkemizde ilk hanehalk iúgücü anketi ne zaman
gerçekleútirilmiútir?
5. Hanehalk iúgücü anketi hangi tarihten itibaren düzenli olarak
uygulanmaya baúlanmútr?
6. Hanehalk iúgücü anketinin uygulanma skl÷nda 1988 ylndan
bugüne kadar ne gibi de÷iúiklikler olmuútur?
7. Hanehalk iúgücü anketi sonuçlarnn yaymlanma skl÷ ne
úekilde de÷iúmiútir?
8. 2005 ylndan itibaren açklanmaya baúlanan aylk sonuçlar ile
2000-2004 yllar arasnda yaymlanmú olan üçer aylk (dönemsel)
sonuçlar ne úekilde karúlaútrlabilir?
9. Her ay açklanmakta olan sonuçlar, bir önceki ay verileri ile
karúlaútrmak mümkün müdür?
10. øúgücü istatistikleri konusunda geriye dönük ne kadar bilgi
mevcuttur?
11. 2000 yl öncesindeki seri ile 2000 ylndan sonra uygulanan anket
sonuçlarnn karúlaútrlmas mümkün müdür?
12. Anketin tahmin boyutunda (sonuçlarn hangi co÷rafi kapsamda
yaymland÷) bir de÷iúiklik olmuú mudur?
13. Ülkemizde il düzeyinde iúgücü verilerine ulaúmak mümkün müdür?
14. Nüfus saymlar dúnda il düzeyinde iúgücü verilerine ulaúmann
baúka yolu yok mudur, di÷er ülkelerde uygulama nasldr?
15. Hanehalk iúgücü anketiyle elde edilen bilgiler AB normlarna
uygun mudur?
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18. Eurostat’n Türkiye’ye iliúkin yaymlad÷ iúgücü verileri ile TÜøK’in
yaymlad÷ veriler, kullanlan yaú snr dúnda tümüyle
ayn mdr?
19. Avrupa Birli÷i’ne uyum konusunda iúgücü anketinde yeni bir
düzenleme düúünülüyor mu?
20. Türkiye’de istihdam ve iúsizlik ile ilgili olarak idari kaytlara dayal
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21. Hanehalk iúgücü anketi kimlere uygulanmaktadr?
22. Kurumsal nüfus nedir?
23. Kurumsal olmayan sivil nüfus ne demektir?
24. Çalúma ça÷ndaki nüfus ne demektir, neye göre belirlenmektedir?
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26. Hanehalk iúgücü anketinin örnekleme birimi nedir?
27. Anket uygulanacak olan adresler nasl seçilmektedir?
28. Anketin örnek büyüklü÷ü nedir?
29. Anket uygulanacak fertler için bir yaú snr var mdr?
30. Hanehalk iúgücü anketinde bilgiler nasl derlenmektedir?
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yaymlanabilmektedir?
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İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
Soru 1: Ülkemizde istihdam ve iúsizli÷e iliúkin veriler nasl
hesaplanmaktadr?
Di÷er ülkelerde oldu÷u gibi, iúgücünü oluúturan istihdam edilenler ile
iúsizlerin says ve çeúitli özelliklerine iliúkin bilgiler, Türkiye østatistik
Kurumu (TÜøK) tarafndan 1988 ylndan itibaren düzenli olarak ve
Uluslararas Çalúma Örgütü (ILO) standartlar çerçevesinde uygulanmakta
olan Hanehalk øúgücü Anketleri (HøA) ile elde edilmektedir. Hanehalk
iúgücü anketinin örneklem tasarm ve metodolojisinin belirlenmesi
aúamalarnda ILO uzmanlarndan danúmanlk alnmú, araútrmann ilk soru
ka÷d da ILO uzmanlaryla birlikte oluúturulmuútur. Bu araútrma ile Avrupa
Birli÷i østatistik Ofisi’nin (Eurostat), tüm üye ve aday ülkelerin iúgücü
istatistikleri konusunda derlemelerini öngördü÷ü de÷iúkenlerin tümü elde
edilmektedir.
Soru 2: AB üyesi ve di÷er geliúmiú ülkelerde istihdam ve iúsizlik
verileri nasl hesaplanmaktadr?
Mevcut durumda neredeyse tüm ülkeler, iúgücünün tespitine yönelik olarak
ILO tarafndan belirlenen tanm ve kavramlarn esas alnd÷ iúgücü
anketlerini uygulamaktadr. Kimi ülkelerde bu anketlerin geçmiúi oldukça
eskilere dayanrken, baz ülkeler bu konudaki çalúmalara daha yakn
zamanda baúlamútr. Ayrca, anketin uygulanma skl÷ da ülkelerin kendi
karar ve ihtiyaçlarna göre de÷iúebilmektedir. Geliúmiú ülkelerde anket,
genellikle daha sk (sürekli veya aylk) uygulanmaktadr. Örne÷in; Avrupa
Birli÷i’ne üye ülkelerin tamamnda iúgücü anketleri, yln tüm haftalar
referans alnmak suretiyle sürekli olarak ve yine ILO kriterleri çerçevesinde
uygulanmaktadr.
Türkiye’nin yansra Avrupa Birli÷i’ne üye ve aday ülkeler ile EFTA
ülkelerinde iúgücü anketinin uygulanmasna yönelik karúlaútrmal
metodolojik bilgiler Ek 2’de verilmiútir.
Soru 3: Hanehalk iúgücü anketinin amac nedir?
Hanehalk iúgücü anketinin amac ülkemizdeki iúgücünün yapsn ayrntl ve
güncel bilgilere dayal olarak ortaya koymaktr. Bu araútrmada istihdam
edilenler; ekonomik faaliyet, meslek, iúteki durum ve çalúma süresi, iúsizler
ise; iú arama süresi, aradklar iú ve benzeri özellikleri ile ortaya
konmaktadr. Özellikle idari kaytlarn yeterli olmad÷ ülkelerde, istihdam
edilenler ile iúsizlerin temel özelliklerine iliúkin bilgiler, iúgücü anketlerinden
elde edilen verilerle ulusal ve bölgesel düzeyde tahmin edilmektedir.
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İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
Soru 4: Ülkemizde ilk hanehalk iúgücü anketi ne zaman
gerçekleútirilmiútir?
ølk hanehalk iúgücü anketi 1966 ylnda sanayisi geliúmiú sekiz ilde deneme
niteli÷inde gerçekleútirilmiútir. 1966-1987 yllar arasnda iúgücü anketleri
düzensiz aralklarla uygulanmú olup, bu dönemde uygulanan anketlerden
elde edilen veriler birbiri ile tam olarak karúlaútrlabilir nitelikte de÷ildir.
Soru 5: Hanehalk iúgücü anketi hangi tarihten itibaren düzenli
olarak uygulanmaya baúlanmútr?
Ülkemizde hanehalk iúgücü anketleri 1988 ylnn Ekim ayndan itibaren,
Uluslararas Çalúma Örgütü’nün Onüçüncü Çalúma østatistikçileri
Konferansnda benimsenen tanm ve kavramlar çerçevesinde düzenli olarak
uygulanmaktadr.
Soru 6: Hanehalk iúgücü anketinin uygulanma skl÷nda 1988
ylndan bugüne kadar ne gibi de÷iúiklikler olmuútur?
1988-1999 yllar arasnda her yln Nisan ve Ekim aylarnda olmak üzere
ylda iki kez uygulanan anket, 2000 ylndan itibaren iúgücü piyasasna
yönelik verilere olan ihtiyacn artmas ile birlikte aylk olarak uygulanmaya
baúlanmútr.
Soru 7: Hanehalk iúgücü anketi sonuçlarnn yaymlanma skl÷
ne úekilde de÷iúmiútir?
1988-1999 yllar arasnda ylda iki kez uygulanan anket sonuçlar yine ylda
iki kez yaymlanmútr. 2000 ylndan itibaren anket aylk olarak
uygulanmaya baúlanmú olmakla birlikte, 2000-2004 yllar arasnda anket
sonuçlar üçer aylk dönemler itibariyle ve yllk olarak yaymlanmútr. 2005
yl Ocak ayndan itibaren, hareketli üç aylk dönemlerin esas alnd÷ anket
sonuçlar aylk olarak yaymlanmaya baúlanmútr.
Soru 8: 2005 ylndan itibaren açklanmaya baúlanan aylk
sonuçlar ile 2000-2004 yllar arasnda yaymlanmú olan üçer
aylk (dönemsel) sonuçlar ne úekilde karúlaútrlabilir?
2005 ylndan itibaren hareketli üçer aylk dönemler esas alnarak her ay
açklanmakta olan sonuçlar, ifade kolayl÷ açsndan ilgili üç aylk dönemin
ortasndaki ay adyla anlmakta olup, ùubat, Mays, A÷ustos ve Kasm ay
sonuçlar 2000-2004 yllar arasnda açklanmú olan dönemsel sonuçlara
karúlk gelmektedir. Dolaysyla, bu aylara ait sonuçlar, 2000 ylndan
itibaren yaynlanmakta olan dönemsel sonuçlarn ilgili dönemleri ile
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karúlaútrlabilir niteliktedir. Di÷erleri ise sadece, önceki yln ayn ay ile
karúlaútrlabilir.
Soru 9: Her ay açklanmakta olan sonuçlar, bir önceki ay verileri
ile karúlaútrmak mümkün müdür?
Hanehalk iúgücü anketi ile derlenmekte olan istihdam, iúsizlik gibi
de÷iúkenler mevsimsel faktörlerden do÷rudan etkilenmektedir. østihdam ve
iúsizlikle ilgili zaman serisi grafikler incelendi÷inde, yaz aylar ile birlikte
özellikle tarm, inúaat, turizm gibi sektörlerdeki istihdam artúlarna ba÷l
olarak toplam istihdamn (ayn zamanda istihdam ve iúgücüne katlma
oranlarnn) artt÷n, buna ba÷l olarak da iúsiz saysnda ve ayn zamanda
iúsizlik orannda bir azalma oldu÷unu görmek mümkündür. Mevsimsellik
içeren serilerin önceki ve sonraki dönem verileri ile karúlaútrlmasn
mümkün klabilmek için orjinal seriler üzerinde mevsimsel düzeltme
yaplmas
gerekmektedir.
Hanehalk
iúgücü
anketi
verilerinin
mevsimsellikten arndrlmasna yönelik çalúmalar devam etmekle birlikte,
henüz
mevsimsel
olarak
düzeltilmiú
serilerin
yaymlanmasna
baúlanmamútr. Bu nedenle, her ay açklanan sonuçlarn, bir önceki ay ile
karúlaútrlmas do÷ru de÷ildir.
Soru 10: øúgücü istatistikleri konusunda geriye dönük ne kadar
bilgi mevcuttur?
1950 ylndan itibaren uygulanan genel nüfus saymlar Türkiye’de iktisaden
faal nüfus ve ayrnts hakknda, il düzeyinde bilgi sa÷lamaktadr. Ayrca,
yukarda da bahsedildi÷i gibi 1966 ylndan itibaren zaman zaman
uygulanan hanehalk iúgücü anketleri ile Birinci Beú Yllk Plan (1963-1967)
döneminden itibaren 1987 ylna kadar, snrl da olsa iúgücü istatistikleri
konusunda bilgi derlenmiútir.
Soru 11: 2000 yl öncesindeki seri ile 2000 ylndan sonra
uygulanan anket sonuçlarnn karúlaútrlmas mümkün müdür?
Uygulanmaya baúland÷ tarihten itibaren ILO tanm ve standartlarnn esas
hanehalk
iúgücü
anketi
sonuçlarnn
zaman
içinde
alnd÷
karúlaútrlabilirli÷i konusunda tanm ve kavramlar açsndan bir sorun söz
konusu de÷ildir. Ancak, 2000 öncesi ve sonrasnda uygulama dönemlerinin
farkl olmas nedeniyle, zaman serisi itibariyle yaplacak karúlaútrmalarda
1988-1999 dönemi için yllk (aritmetik) ortalamalarn, 2000 sonras içinse
yllk tahminlerin esas alnmas daha do÷ru olacaktr. Dönemsel sonuçlarda
ise mevsimsel etkiler düúünülerek ayn dönemlerin birbiriyle karúlaútrlmas
daha anlamldr.
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Soru 12: Anketin tahmin boyutunda (sonuçlarn hangi co÷rafi
kapsamda yaymland÷) bir de÷iúiklik olmuú mudur?
1988-1999 yllar arasnda anket sonuçlar Türkiye geneli, kentsel ve krsal
yerler ayrmnda yaymlanmútr. 2000-2003 yllar arasnda üçer aylk
sonuçlar Türkiye, kentsel ve krsal yerler ayrmnda yaymlanrken; yllk
sonuçlar buna ilaveten 7 co÷rafi bölge ve 9 seçilmiú il merkezi (Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, østanbul, izmir, Samsun) için
de verilmiútir. 2004 ylndan itibaren üçer aylk tahminler yine ayn boyutta
(Türkiye, kent ve kr ayrmnda) verilmeye devam ederken, yllk tahminler
istatistiki bölge birimleri snflamas Düzey 1’e göre (12 bölge) kent/kr
ayrntsnda, Düzey 2’ye göre (26 bölge) ise toplam olarak verilmektedir.
Soru 13: Ülkemizde il düzeyinde iúgücü verilerine ulaúmak
mümkün müdür?
Hanehalk iúgücü anketi sonuçlar il düzeyinde bilgi sa÷lamamaktadr.
Örnekleme dayal araútrmalar ile, özellikle nüfusu fazla olan ülkelerde, alt
co÷rafi kapsamda bilgi üretilmesi, çok yüksek örnek hacmi, uygulama
güçlükleri ve yüksek maliyetler nedeniyle mümkün olmamaktadr. Ancak,
belirli aralklarla yaplan nüfus saymlarnda yer alan iúgücüne dair sorular
ile, o yla mahsus olmak üzere il düzeyinde istihdam edilenlerle iú
arayanlarn says ve niteliklerine iliúkin bilgiler elde edilebilmektedir.
Soru 14: Nüfus saymlar dúnda il düzeyinde iúgücü verilerine
ulaúmann baúka yolu yok mudur, di÷er ülkelerde uygulama
nasldr?
Di÷er ülkelerde il veya benzer alt co÷rafi kapsamdaki bilgiler, genellikle ilgili
kamu kurumlarnn idari kaytlarna dayal olarak derlenmektedir. Baz
ülkelerde (örne÷in, Kuzey Avrupa ülkelerinde) kayt sistemleri o denli
güçlüdür ki, yerleúim yeri düzeyinde çalúan kiúi says, çalúan fertlerin
nitelikleri, elde ettikleri gelirler vb. bilgilere idari kaytlar yoluyla
ulaúlabilmektedir. Ayn úekilde, iúsizlerin says ve niteliklerine iliúkin bilgiler
de, ülkelerin istihdam ofislerinde alt co÷rafi kapsamlar için bilgi
sa÷layabilecek úekilde tutulmaktadr. Baz ülkeler (Almanya, Fransa,
Avusturya, Belçika vb.) ise il düzeyinde iúgücü bilgilerine ulaúmak için
iúgücü anketi sonuçlar ile birlikte idari kaytlar da esas alan modelleme
çalúmalar gerçekleútirmektedir. øl düzeyinde iúgücü bilgilerini örnekleme
dayal çalúmalardan elde edebilen ülke says oldukça azdr ve bunlar da
ço÷unlukla nüfusu ve dolaysyla bölge says az olan ülkelerdir.
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Soru 15: Hanehalk iúgücü anketiyle elde edilen bilgiler AB
normlarna uygun mudur?
Uygulanmaya baúlad÷ tarihten itibaren, tanm ve kavramlar açsndan
uluslararas standartlarn takip edildi÷i hanehalk iúgücü anketleri, 2002
ylnda Türkiye’nin Avrupa Birli÷i’ne adayl÷nn kesinleúmesi ile birlikte
AB’ne uyum açsndan tekrar ele alnmútr. Bu do÷rultuda sürdürülen
çalúmalar esnasnda Avrupa Birli÷i østatistik Ofisi’nin (Eurostat) talep etti÷i
tüm de÷iúkenlerin kapsand÷ bir soru ka÷d hazrlanmú olup, 2004 ylnda
uygulanmaya baúlanan bu soru ka÷d ile Avrupa Birli÷i’nin iúgücü
istatistikleri
konusundaki
norm
ve
standartlar
tamamen
karúlanabilmektedir.
Soru 16: 2004 ylnda hanehalk iúgücü anketiyle ilgili ne tür
yenilikler yaplmútr?
2004 ylnda hanehalk iúgücü anketinde temel olarak, soru ka÷dnn
içeri÷inin geliútirilmesi ve örnek hacminin arttrlmas olmak üzere iki yenilik
yaplmútr. 2004 ylndan itibaren soru ka÷dndaki soru says AB
mevzuatnda yer alan de÷iúkenleri derleyecek úekilde arttrlarak yaklaúk iki
katna çkarlmú ve referans haftasnda iúlerinin baúnda olmayan kiúilerin
istihdamda kabul edilip edilmemeleri ile ilgili kriterler, Avrupa Birli÷i
østatistik Ofisinin (Eurostat) bu konudaki norm ve standartlar da gözönüne
alnarak, soru ka÷dnda daha net tanmlanmútr.
Buna göre, kendi hesabna ve iúveren olarak çalúanlar, referans haftasnda
çeúitli nedenlerle iúlerinin baúnda bulunmasalar dahi istihdamda kabul
edilirken, ücretli ve maaúl olarak çalúan fertler, ancak 3 ay içinde iúlerinin
baúna geri döneceklerse veya iúten uzak kaldklar süre zarfnda maaú veya
ücretlerinin en az % 50’sini almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul
edilmektedir. 2004 ylna kadar uygulanan anketlerde, ücretli veya maaúl
olarak çalúan ve iúleri ile ba÷lantlar devam eden fertler, iúten uzak kalma
süresine ve gelir elde edip etmeme kriterine baklmakszn istihdamda kabul
edilmekteydi. Referans haftasnda “bir saat” dahi olsa çalúmamú olan
yevmiyeliler ve ücretsiz aile iúçileri ise, önceki uygulamalarda oldu÷u gibi
istihdamda kabul edilmemektedir.
Ayrca 2004 ylnda hanehalk iúgücü anketinin örnek hacmi, yine AB
standartlarna uygun olarak istatistiki bölge birimleri snflamas Düzey 2’ye
göre tahmin vermek üzere arttrlmútr.
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Soru 17: Eurostat ile TÜøK’in iúgücü anketi ile ilgili kulland÷
tanm ve standartlar tümüyle ayn mdr?
Eurostat, istihdam ve iúsizli÷in ölçümü konusunda Uluslararas Çalúma
Örgütü tarafndan kabul edilmiú olan tanm, kavram ve standartlar
bütünüyle benimsemiútir. Sadece, referans haftasnda çalúmamú olan
ücretsiz aile iúçilerinin istihdamda kabul edilip edilmemeleri konusunda
Eurostat’n belirlemiú oldu÷u kriterler, ILO tanmlarndan farkllk
göstermektedir. ILO referans haftasnda iúbaúnda olmayan ücretsiz aile
iúçilerinin, iúten uzak kalma süresine baklmakszn, istihdam dúnda kabul
edilmelerini öngörürken, Eurostat iúten uzak kalma süresi 3 aydan az olan
ücretsiz aile iúçilerinin istihdamda kabul edilmelerini önermektedir. TÜøK, bu
konuda ILO kriterini uygulamakta ve referans haftasnda bir saat bile olsa
çalúmamú olan ücretsiz aile iúçilerini istihdamda kabul etmemektedir.
Bunun yansra TÜøK, istihdam edilenler ve iúsiz says ile iúgücüne katlma,
istihdam ve iúsizlik oranlarnn belirlenmesi konusunda, gerek alan
uygulamas, gerekse sonuçlarn yaymlanmas esnasnda bir üst yaú snr
tanmlamamakta, iúgücüne iliúkin tüm verileri 15 ve daha yukar yaútakileri
esas alarak hesaplanmakta ve yaymlamaktadr. Üst yaú snr konusunda
ülke uygulamalar farkl olmakla birlikte, Eurostat iúgücüne dair verileri 1564 yaú grubunu esas alarak yaymlamaktadr.
Soru 18: Eurostat’n Türkiye’ye iliúkin yaymlad÷ iúgücü verileri
ile TÜøK’in yaymlad÷ veriler, kullanlan yaú snr dúnda
tümüyle ayn mdr?
Eurostat, iúgücü anketine iliúkin yasal mevzuat çerçevesinde tüm üye ve
aday ülkelerden hanehalk iúgücü anketine iliúkin mikro verileri standart bir
yapda talep etmekte, istihdam ve iúsizli÷e dair verileri tüm ülkeler için bu
mikro veri setlerini esas alarak kendisi hesaplamaktadr. Bu uygulama, tüm
ülkeler için verilerin tamamyla ayn standartlar esas alnarak
hesaplanmasn mümkün klmakta, ancak bazen ülkelerin yaymlad÷ veriler
ile Eurostat tarafndan yaymlanan veriler arasnda farkll÷a neden
olabilmektedir. Türkiye de 2006 ylndan itibaren Eurostat’a dönemsel
olarak iúgücü anketi mikro verilerini göndermeye baúlamútr. Eurostat’n
mikro veri setini esas alarak Türkiye için hesaplamú oldu÷u toplam
istihdam rakam ve istihdam ile ilgili tüm de÷iúkenler, yaymlanan hanehalk
iúgücü anketi sonuçlar ile tamamen ayndr. Eurostat’n web sayfasnda
yaymlanan istihdama dair veriler ile TÜøK’in açklad÷ veriler arasndaki tek
fark, önceki soruda açkland÷ gibi kullanlan yaú kriterinin farkl
olmasndan ileri gelmektedir.
Ancak, Eurostat’n Türkiye’nin mikro veri seti üzerinden harmonize tanmlar
esas alarak hesaplad÷ iúsiz says ve iúsizlik oran, TÜøK tarafndan
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açklanan rakamlardan farkllk arz etmektedir. Bu durum, temelde iú arama
kriterinde farkl sürelerin esas alnmasndan kaynaklanmaktadr. TÜøK
tarafndan hanehalk iúgücü anketinde iúsizli÷in tespitinde, son 3 ay içinde
iú arama kriteri esas alnrken, Eurostat bu süreyi son 4 hafta olarak
belirlemektedir. Eurostat ve TÜøK tarafndan hesaplanan iúsiz says ve
iúsizlik oranndaki farkll÷n di÷er, ancak yukarda açklanan süre kriterine
göre etkisi çok daha snrl olan bir sebebi ise, Eurostat’n iúsizli÷in
tespitinde sadece aktif iú arama kanalna baúvuranlar esas almas, TÜøK’in
ise pasif iú arama kanallarndan herhangi birine baúvurmuú olan kiúileri de
iúsiz olarak kabul etmesidir. (øú arama kanallar için Baknz Soru 79)
Bu do÷rultuda, TÜøK tarafndan hesaplanan ve açklanan 2006 ylna iliúkin
iúsizlik oran % 9.9 iken, Eurostat’n esas ald÷ harmonize tanmlar
üzerinden Türkiye için hesaplamú oldu÷u ve kendi internet sayfasnda
yaymlad÷ iúsizlik oran % 8.4’tür.
Soru 19: Avrupa Birli÷i’ne uyum konusunda iúgücü anketinde yeni
bir düzenleme düúünülüyor mu?
2004 ylnda yaplan yeniliklerle birlikte, hanehalk iúgücü anketi AB norm ve
standartlar ile tamamen uyumlu hale gelmiútir. ùu aúamada, araútrmaya
yönelik kapsaml bir yenilik veya de÷iúiklik planlanmamaktadr. Ancak,
Eurostat’n iúgücü anketi ile derlenen de÷iúkenlerin harmonizasyonu
konusundaki yeni önerileri ile araútrmann kalitesinin artrlmasna yönelik
tavsiye kararlar takip edilerek, gerek görülen düzenlemeler araútrmaya
yanstlmaktadr. Bunun yansra, Eurostat’n iúgücü piyasasnn farkl alt
alanlarna dair ayrntl bilgi derlemek üzere her yl farkl bir konuda iúgücü
anketi ile birlikte uygulanmasn öngördü÷ü ve TÜøK’in ilk kez 2007 ylnda
uygulad÷ modüler anketlerin uygulanmasna, önümüzdeki yllarda da
devam edilecektir.
Soru 20: Türkiye’de istihdam ve iúsizlik ile ilgili olarak idari
kaytlara dayal bilgiler mevcut mudur?
østihdam konusunda, Çalúma ve Sosyal Güvenlik Bakanl÷ Çalúma Genel
Müdürlü÷ü ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan derlenen, ancak sadece
sosyal güvenlik sistemine kayd olanlar kapsayan bilgiler mevcuttur. Sosyal
Güvenlik Kurumu verileri, henüz tüm çalúanlar için ayn kapsamda ve bir
arada yaymlanmamakla birlikte, SSK ve Ba÷-Kur kapsamnda yer alan
kiúilere iliúkin bilgiler il düzeyinde verilmektedir. Kaytl iúsiz saysna iliúkin
bilgiler ise, kuruma yaplan baúvurulara dayal olarak Türkiye øú Kurumu
tarafndan derlenmekte ve yaymlanmaktadr. Bu kapsamda, kaytl iúsiz
saysna iliúkin veriler de il düzeyinde mevcuttur.
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Soru 21: Hanehalk iúgücü anketi kimlere uygulanmaktadr?
Anketin kapsam, kurumsal olmayan sivil nüfus olup, Türkiye Cumhuriyeti
snrlar içinde bulunan hanelerde yaúayan tüm fertler kapsanmaktadr.
Kurumsal yerlerde kalanlar (ikamet edenler) anket kapsamnda yer
almamaktadr.
Soru 22: Kurumsal nüfus nedir?
Günlük yaúam gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayal olarak kurulan
özel ya da tüzel kurum/kuruluúlarda ksmen ya da tamamen karúlanan,
bireysel karar ve davranúlarnda yetkili otoritenin kurallarna ksmen ya da
tamamen ba÷ml olarak hareket eden, ancak bireysel harcamalarna karar
verebilen kiúilerin yaúamlarn sürdürdükleri alanlarda yaúayan nüfusa
kurumsal nüfus denir. Bu tanma göre; okul, yurt, otel, çocuk yuvas,
huzurevi, hastane ve hapishane ile kúla ve ordu evlerinde ikamet edenler
kurumsal nüfusa dahildir ve bu kiúiler hanehalk iúgücü anketinde kapsam
dú tutulmuútur.
Soru 23: Kurumsal olmayan sivil nüfus ne demektir?
Kurumsal yerlerde de÷il, hanelerde ikamet eden nüfustur. Bir baúka
deyiúle, okul, yurt, otel, çocuk yuvas, huzurevi, özel nitelikteki hastahane,
hapishane, kúla ya da orduevinde ikamet edenler dúnda kalan nüfustur.
Soru 24:
Çalúma ça÷ndaki nüfus ne demektir, neye göre
belirlenmektedir?
Türkiye için, çalúma ça÷ndaki nüfus kurumsal olmayan sivil nüfus
içerisindeki 15 ve daha yukar yaútaki nüfus olarak tanmlanmútr. Yaú
kriteri ülke koúullarna göre belirlenmekte ve temelde zorunlu e÷itimin
tamamlanma yaú esas alnmaktadr. Ülkelerin genelinde 15 ve yukar
yaútaki nüfus çalúma ça÷ndaki nüfus olarak kabul edilmekle birlikte, 16 ve
daha yukar yaútaki nüfusu, çalúma ça÷ndaki nüfus olarak alan baz ülkeler
de vardr (øngiltere, øspanya, øzlanda, Norveç gibi).
Soru 25: Hanehalk ile ne ifade edilmek istenmektedir?
Aralarnda akrabalk ba÷ bulunsun ya da bulunmasn ayn konutta veya
ayn konutun bir bölümünde yaúayan, kazanç ve masraflarn ayrmayan,
hanehalk hizmet ve yönetimine iútirak eden bir veya birden fazla kiúiden
oluúan topluluktur.
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Soru 26: Hanehalk iúgücü anketinin örnekleme birimi nedir?
Hanehalk iúgücü anketinde örnekleme birimi “adres”tir. Dolaysyla, anketör
kendisine verilen adrese gitti÷inde, anketi o hanede yaúayanlar ile
gerçekleútirmektedir.
Soru 27: Anket uygulanacak olan adresler nasl seçilmektedir?
Hanehalk iúgücü anketinin örneklem plan 2004-2008 dönemini kapsayan 5
yllk bir master plan çerçevesinde tasarlanmútr. Bu plan kapsamnda,
2000 yl Genel Nüfus Saymnda kullanlan numarataj cetvelleri esas
alnarak tüm Türkiye her biri yaklaúk 100 haneden oluúan bloklara
bölünmüú ve her blo÷a bir numara verilmiútir. Mevcut durumda, hanehalk
iúgücü anketi örnek hanelerini belirleyebilmek için ylda 4 kez listeleme
(blok tarama) çalúmas yaplmakta ve seçilen bloklarda yer alan tüm
haneler anketörler tarafndan ziyaret edilerek, hanehalk reisinin ad, soyad
ve hane büyüklü÷ü gibi temel bilgileri alnmaktadr. Her ay uygulanacak
olan iúgücü anketi örnek haneleri de yaplan bu listeleme çalúmas esas
alnarak seçilmektedir.
Soru 28: Anketin örnek büyüklü÷ü nedir?
Hanehalk iúgücü anketi için her ay yaklaúk 13 000 hane ziyaret edilmekte
ve bu hanelerde bulunan tüm fertler ile anket uygulanmaktadr. Anket
uygulanan toplam fert says dönemsel (üç aylk) olarak yaklaúk 123 000,
15 ve daha yukar yaútaki fert says ise yaklaúk 90 000’dir.
Soru 29: Anket uygulanacak fertler için bir yaú snr var mdr?
Hanehalk iúgücü anketinde hanede bulunan tüm fertlerin demografik
özelliklerine iliúkin bilgiler ile 6 ve daha yukar yaútakilerin e÷itim durumu
bilgileri alnmaktadr. Ancak, iúgücüne yönelik bilgiler 15 ve daha yukar
yaútakiler için derlenmektedir.
Soru
30:
Hanehalk
derlenmektedir?

iúgücü

anketinde

bilgiler

nasl

Hanehalk iúgücü anketi, 1995 ylndan itibaren bilgisayar destekli kiúisel
görüúme yöntemi ile uygulanmaktadr. Bu yöntem gere÷i, anketörler
haneleri ziyaretleri esnasnda, taúnabilir bilgisayarlarnda kaytl olan veri
giriú programn kullanarak, sorular hanede bulunan fertlere yöneltmekte
ve aldklar cevab do÷rudan bilgisayara kaydetmektedir. Bu yöntem ile soru
ka÷dnn akú gere÷i sorulmas gereken sorulara do÷rudan geçiú olana÷
sa÷lanmakta, sorulararas tutarszlklar görüúme srasnda giderilmektedir.
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Soru 31: Anket için seçilen hanelerin anket öncesinde kendileriyle
böyle bir çalúma yaplaca÷ndan haberleri oluyor mu? Nasl?
Her anket uygulamas öncesi örne÷e çkan hane adreslerine TÜøK
tarafndan, anketin yaplma amacn ve yasal dayana÷n bildiren ve
kendileri ile hanehalk iúgücü anketini gerçekleútirmek üzere bir anketörün
gelece÷ini haber veren bir mektup gönderilmektedir. Gönderilen bu
mektuplar, ziyaret srasnda anketörlerin kendilerini tantmak ve çalúmann
amacn açklamak için harcadklar süreyi azaltmaktadr.
Soru 32: Anketin alan organizasyonu nasl gerçekleúmekte, her ay
anket ne kadar sürede tamamlanmaktadr?
Hanehalk iúgücü anketi örnek adresleri, ilgili ayn referans dönemi (her
ayn Pazartesi ile baúlayan, Pazar ile biten ilk haftas) öncesinde,
Merkezdeki ilgili birim tarafndan Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir.
Bölge Müdürlüklerindeki iúgücü sorumlular örnek adresleri anketörler
arasnda paylaútrlmakta ve Merkez dúndaki yerleúim yerlerinin (Bölge
Müdürlü÷ü sorumluluk alannda bulunan di÷er il, ilçe ve köyler) hangi
tarihlerde ziyaret edilece÷ine dair bir plan hazrlamaktadr. Anketin alan
uygulamas referans haftasnn bitimini takip eden Pazartesi günü
baúlamakta ve iki ile üç hafta arasnda tamamlanmaktadr. Anket, örnek
hacmi düúük olan yerlerde daha ksa sürede tamamlanabilirken, özellikle
büyük úehirlerde gerek örnek hacminin yüksek olmas, gerekse evde
görüúülecek kiúi bulunamayan hanelerin birden çok ziyaret edilmesi
nedeniyle daha uzun sürmektedir.
Soru 33: Anket tüm illerde uygulanmakta mdr?
Hanehalk iúgücü anketi örnek tasarm il düzeyinde tahmin vermeye uygun
olmamakla birlikte, anket Türkiye genelinde tüm illerden seçilen yerleúim
yerlerinde uygulanacak úekilde tasarlanmútr. øllerden seçilen yerleúim
yerleri (ilçe, köy, mahalle) ve yerleúim yerlerindeki hane saylar aydan aya
de÷iúebilmektedir.
Soru 34: Anketin veri kalitesini sa÷lamaya yönelik ne gibi
çalúmalar yaplmaktadr?
Anketin alanda bilgisayar destekli kiúisel görüúme yöntemi ile uygulanyor
olmas, anketör ve cevaplaycdan kaynakl hatalar minimize etmektedir. Bu
yöntem sayesinde, veri giriúi esnasnda mantksal hatalar düzeltilebilmekte,
böylece veri alandan, ka÷t ortamyla karúlaútrld÷nda daha sa÷lkl
derlenmektedir.
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Aylk veri derleme çalúmas tamamlandktan sonra, tüm veriler yaklaúk 250
adet kontrol unsuru içeren standart bir programdan geçirilerek, TÜøK Bölge
Müdürlüklerinde kontrol edilmekte ve tespit edilen hususlar do÷rudan
hanelerle
temasa
geçilerek
eksiklikler
giderilmektedir.
Bölge
Müdürlüklerince kontrol edilen veri seti en geç ilgili ayn son günü
Ankara’daki Merkeze gönderilmekte ve Merkezde ilgili birim tarafndan
birleútirilen Türkiye verisi üzerinden ayn standart yap kullanlarak nihai
analizler gerçekleútirilmektedir. Merkezde yaplan kontrollerde tespit edilen
aykr durumlar, ilgili Bölge Müdürlükleriyle irtibata geçilerek açkl÷a
kavuúturulduktan sonra veri son úeklini almaktadr. Tablolama çalúmalar
bu veri seti üzerinde yaplmaktadr.
Soru 35: Ankette derlenen verilerin do÷rulu÷unu kontrol etmeye
yönelik bir çalúma yaplyor mu?
Merkezde kurulmuú olan Kalite Denetim Merkezi tarafndan, her ay
hanehalk iúgücü anketi uygulanan haneler içinden seçilen bir alt örnek ile
kalite kontrol çalúmas gerçekleútirilmektedir. Bu çalúma kapsamnda her
bir anketörün uygulamú oldu÷u anketlerin belirli bir yüzdesi seçilmekte ve
seçilen bu haneler telefonla aranarak, anketin baz kritik sorularna verilmiú
yantlarn do÷rulu÷u yeniden sorgulanmaktadr.
Soru 36: Alandan derlenen ve analizi tamamlanan veriler,
yaymlanmadan önce hangi süreçlerden geçiriliyor?
Hanehalk iúgücü anketinin alan uygulanmas tamamlandktan sonra,
yukarda da bahsedildi÷i gibi gerek Bölge Müdürlüklerinde gerekse
Merkezde veriler analiz edilmekte ve yaln (a÷rlksz) analiz tablolar
alnmaktadr. Nihai aya iliúkin analiz ve de÷erlendirme çalúmalar
tamamlandktan sonra ilgili üç ayn verisi bir araya getirilmekte ve üç aya
iliúkin veriler, ilgili döneme ait nüfus projeksiyonlar (dönem ortas) dikkate
alnarak a÷rlklandrlmaktadr.
Soru 37: A÷rlklandrma ne demektir ve nasl yaplmaktadr?
Örnekleme yöntemi ile gerçekleútirilen tüm araútrma sonuçlarnn ülke
genelini temsil edebilmesi için a÷rlklandrlmas zorunludur. Tespit edilecek
nihai a÷rlk birçok etmenin birleúiminden oluúmaktadr. Bunlar arasnda
tasarm a÷rlklar, cevapszlk düzeltmeleri, dúsal da÷lm kontrolleri ile
nihai katlama faktörü saylabilir. Do÷ru tahminlere ulaúmak, a÷rlklandrma
iúleminin aúama aúama ve dikkatli bir úekilde gerçekleútirilmesine ba÷ldr.
Bu aúamalardan tasarm a÷rlklarnn verilmesi, cevapszlk düzeltmesi ve
dúsal da÷lm kontrolleri yaln veri üzerinde yaplmakta, örnek çerçevesinde
kapsanan nüfus ile projekte nüfus oranlamas sonucu hesaplanan nihai
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katlama faktörü kullanlarak, yaln sonuçlar projekte edilen nüfusa
geniúletilmektedir. Hanehalk iúgücü anketinde yukarda saylan
a÷rlklandrmalarn tümü kullanlmaktadr. ølgili üç aylk döneme ait
a÷rlklar belirlenirken, dönem ortasna iliúkin nüfus projeksiyonlar esas
alnmaktadr. Örne÷in; Mart dönemi olarak isimlendirilen sonuçlar, ùubat,
Mart ve Nisan aylarn kapsamakta ve Mart dönemine iliúkin sonuçlar 15
Mart tarihindeki nüfus projeksiyonu esas alnarak a÷rlklandrlmaktadr.
Soru 38: Veriler ait olduklar aydan ne kadar zaman sonra
yaymlanabilmektedir?
Verilerin a÷rlklandrma iúlemi tamamlandktan sonra, nihai analiz tablolar
alnmakta ve aylk sonuçlar, önceki yln ayn ay ile karúlaútrlmak suretiyle
cari döneme iliúkin de÷erlendirmeler yaplmaktadr. Her döneme iliúkin
anket sonuçlar, ilgili üç ayn bitimini takip eden 45. gün (her ayn 15’inde,
15’inin haftasonuna gelmesi durumunda takip eden ilk iú günü) haber
bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadr.
Soru 39: Hanehalk iúgücü anketinde görev alan personele ne tür
e÷itimler verilmektedir?
Araútrmada veri kalitesini sa÷lamann en önemli unsurlarndan biri
çalúmada görev alan personelin e÷itimidir. Bu amaçla, her yl iúgücü
sorumlular
ile
düzenli
e÷itim
ve
de÷erlendirme
toplantlar
gerçekleútirilmekte ve iúgücü sorumlular, bölgelerinde görev alan
anketörlere düzenli olarak e÷itim vermektedir. Yl içinde alanda karúlaúlan
de÷iúik hususlarla ilgili genel talimatlar tüm iúgücü sorumlularna eú zamanl
olarak e-posta aracl÷yla ulaútrlmakta ve anketör el kitaplar, yl içinde eposta ile iletilen bu açklama ve örnekleri de içerecek úekilde her yl revize
edilmektedir.
Soru 40: Hanehalk iúgücü anketinden elde edilen sonuçlar, di÷er
veri kaynaklar (di÷er araútrmalar, idari kaytlar vb.) ile
karúlaútrlabilir mi? Nasl?
Hanehalk iúgücü anketi sonuçlarnn karúlaútrlabilece÷i veri kaynaklar
istihdam de÷iúkeni açsndan, TÜøK tarafndan uygulanmakta olan iúyeri ve
hanehalk anketleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileridir. Ancak, bu
karúlaútrmalarda dikkat edilmesi gereken temel husus, hanehalk iúgücü
anketinde kayt dú olarak istihdam edilen fertlere iliúkin bilgileri de elde
etmek mümkün iken, iúyeri bazl anketlerin büyük ölçüde, idari kaytlarn ise
tamamen kaytl istihdam kapsyor olmasdr. Bu nedenle, iúgücü anketi
verilerini iúyeri anketleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ile
karúlaútrabilmek için, iúgücü anketinden de yanlzca kaytl istihdama dair
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TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 1

İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
verilerin esas alnmas gerekmektedir. Bu úekilde yaplan kyaslamalarda,
iúgücü anketlerinden derlenen kaytl istihdama dair verilerin idari kaytlarla
büyük ölçüde eúleúti÷i, iúyeri anketlerinde de kapsamdan kaynaklanan
farkllklar dúnda sonuçlarn örtüútü÷ü görülmektedir. øúsizlik ile ilgili
olarak, iúgücü anketi sonuçlarnn karúlaútrlabilece÷i mevcut tek kaynak
Türkiye øú Kurumu (øùKUR) tarafndan, Kuruma yaplan baúvurular
kapsayan, kaytl iúsizlik rakamlardr. Ancak, Türkiye’de iúsizlik sigortas
kapsamnn yeterince geniú olmamas, iúgücü talebinin øùKUR kanalyla
karúlanmas yönünde bir yasal düzenlemenin mevcut olmamas, øùKUR’a
kayt yaptran kiúi saysnn oldukça düúük olmas, iúgücü anketinden elde
edilen iúsiz says ile kaytl iúsiz verilerinin karúlaútrlabilirli÷ini ortadan
kaldrmaktadr. 2006 yl itibariyle, iúgücü anketi ile derlenen iúsiz says,
kaytl iúsiz saysnn neredeyse üç kat kadardr.
Ayrca, 2007 ylndan itibaren kamu istihdamna iliúkin rakamlar Maliye
Bakanl÷ tarafndan derlenen veriler (Hazine Müsteúarl÷ ve øçiúleri
Bakanl÷ Mahalli ødareler Genel Müdürlü÷ü verileri de kullanlarak) esas
alnarak, hanehalk iúgücü anketi haber bültenlerinde ylda 4 kez
yaymlanmaktadr.
Soru 41: Hanehalk iúgücü anketi ile ilgili verilere ne úekilde
ulaúlabilir?
Hanehalk iúgücü anketi sonuçlar üçer aylk dönemler esas almak suretiyle
her ay açklanmaktadr. Haber bültenlerinin, hangi tarihte yaymlanaca÷na
iliúkin Ulusal Veri Yaymlama Takvimi her yln baúnda TÜøK web sayfasnda
yaymlanmaktadr. (http://www.tuik.gov.tr/takvim/tkvim.zul#tb1)
Basl olarak da÷tm yaplan haber bültenleri Türkçe ve øngilizce olarak
internette de yer almaktadr. Haber bültenlerinin yansra, anketin ayrntl
sonuçlarn içeren iki ayr yllk yayn kitab çkarlmaktadr. Bu yaynlardan
birinde, anketin dönemsel ve yllk sonuçlarna iliúkin ayrntl ve en çok
talep edilen tablolar yer almakta, di÷er yayn istatistiki bölge birimleri
snflamas Düzey 1 ve Düzey 2’ye göre tablolar içermektedir. Bu yaynlar
istendi÷inde CD olarak da kullancya sunulabilmektedir.
Basl yaynlarn yansra, hanehalk iúgücü anketi sonuçlarna TÜøK web
sayfasnda yer alan statik (excel) tablolar ve dinamik veri taban aracl÷yla
da ulaúmak mümkündür. TÜøK web sayfasnda yer alan “østihdam, øúsizlik
ve Ücret” ana baúl÷ndan seçilen “øúgücü østatistikleri” baúl÷ altnda yer
alan veri sayfasnda (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do), 1988
ylndan günümüze kadar hanehalk iúgücü anketinin tüm dönemlerine
iliúkin sonuçlar yer almaktadr. Araútrmann zaman serisi sonuçlar, 19881999 ve 2000 sonras dönemler için ayr baúlklar altnda ancak ayn tablo
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dizaynnda yer almaktadr. Ayn yerden 2004 yl ve sonrasna iliúkin
istatistiki bölge birimleri snflamas Düzey 1 ve Düzey 2’ye göre hazrlanan
tablolara da eriúim sa÷lamak mümkündür. Bu sayfa altnda yer alan söz
konusu tablolarn her birine iliúkin metaveri açklamalar da mevcuttur.
Veritabanlar baúl÷ndan eriúilen hanehalk iúgücü anketi dinamik veri
tabannda ise (http://www.tuik.gov.tr/isgucu/Basla1.do), yine
1988’den günümüze kadar tüm dönemlere iliúkin sonuçlar yer almaktadr.
Kurumsal olmayan sivil nüfus, iúgücü, istihdam, iúsiz, iúgücüne dahil
olmayan ve özet tablolar baúlklar altnda ayr baúlklar olarak yer alan
1988-1999 ve 2000 sonras dönemler için, Türkiye, kent, kr, cinsiyet ve yaú
grubu (15+ ve 15-24) ayrntsnda, gerek zaman serisi, gerekse seçilen yl
için, belirlenen de÷iúkenlere göre (tek veya iki de÷iúken seçilebilir) çeúitli
tablolarn alnmas mümkündür. Seçilen tablolara iliúkin raporlar, html,
excel veya pdf olarak alnabilmektedir.
Soru 42: Hanehalk iúgücü anketine
araútrmaclara verilmekte midir?

iliúkin

mikro

veriler

Hanehalk iúgücü anketi mikro verilerine duyulan ihtiyaç ve bu konudaki
talebin giderek artmasna paralel olarak, 2004 ylndan itibaren iúgücü
anketinin yllk mikro verileri, kiúisel bilgilerin gizlili÷i ve araútrmann tahmin
boyutu dikkate alnarak CD ortamnda araútrmaclarn istifadesine
sunulmuútur. Söz konusu CD’ler TÜøK Merkez ve Bölge Müdürlüklerinden
temin edilebilmektedir.
Soru 43: Anket sonuçlarndan ankete katlanlar haberdar
ediliyor mu?
Hanehalk iúgücü anketi kapsamnda yer alan hanehalklarna, görüúme
bitiminde anket sonuçlarnn kendilerine gönderilmesini isteyip,
istemediklerine dair bir soru yöneltilmekte ve talep eden hanehalklarna
anket sonuçlarna iliúkin haber bülteni e-posta ile gönderilmektedir.
Soru 44: Hanehalk iúgücü anketinin temel kavramlarndan biri
olan iúgücü nasl tanmlanmaktadr?
øúgücü, bir ülkede çalúma ça÷nda yani 15 ve üzeri yaúta olan, istihdam
edilenler ile iúsizlerin toplamn ifade etmektedir. Mevcut dönemde istihdam
edilenlerin yansra, istihdam edilmek arzusunda olan iúsizler de iúgücü
içinde de÷erlendirilmektedir. øúgücünün ölçümü konusundaki uluslararas
standartlar ILO tarafndan belirlenmiútir.
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Soru 45: øúgücünün ölçümünde kullanlan istihdam ve iúsizlik
kriterleri nasl belirlenmektedir?
østihdam ve iúsizli÷in ölçümünde kullanlan kriterler ile iúgücü istatistiklerine
iliúkin di÷er tanm ve kavramlar, Uluslararas Çalúma Örgütü tarafndan,
tüm ülke temsilcilerinin de katlmyla gerçekleútirilen Uluslararas Çalúma
østatistikçileri Konferanslarnda (ICLS) tartúlarak belirlenmiútir.
Soru 46: Referans haftas (dönemi) ne demektir?
Hanehalk iúgücü anketinin referans haftas ankette kiúilerin çalúp
çalúmadklarna iliúkin sorular sorulurken esas alnan zaman dilimi olan, bir
haftalk süredir. Bu hafta, her ayn, Pazartesi ile baúlayp Pazar ile biten ilk
haftas olarak belirlenmiútir. Ankette kiúilerin istihdamda olup olmadklar
belirlenirken referans haftasndaki durumlar esas alnmaktadr.
Soru 47: Hanehalk iúgücü anketi tanmlarna göre kimler
istihdamdadr?
østihdamda olanlar; “referans haftasnda iúbaúnda olanlar” ve “referans
haftasnda iúbaúnda olmasa bile, bir iúi olanlar” olmak üzere iki gruba
ayrlrlar.
Soru 48: Referans haftasnda iú baúnda olanlarn istihdamda
kabul edilme kriteri nedir?
Referans haftasnda bir ücret veya elde edece÷i kâr karúl÷, ücretli-maaúl,
yevmiyeli, kendi hesabna, iúveren ya da ücretsiz aile iúçisi olarak bir saat
bile olsa herhangi bir iúte çalúmú olanlar, istihdamda kabul edilmektedir.
Bir iú ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacyla belirli bir
menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol paras, cep harçl÷,
bahúiú vb.) karúl÷nda çalúanlar da istihdamda kabul edilmektedir.
Soru 49: Referans haftasnda sadece bir saat çalúan bir kiúinin
istihdamda kabul edilmesi ne derece do÷rudur?
“Bir saat kriteri” Uluslararas Çalúma Örgütü’nce ölçülebilirlik ve uluslararas
karúlaútrlabilirli÷i sa÷lamak açsndan belirlenmiú bir ölçüttür. Ayrca,
istihdamn ölçümünün ulusal hesaplar sistemi ile paralellik arz etmesi de
önemli ve gözetilmesi gereken bir konudur. Ulusal hesaplar sistemi, bir
ülkede yaratlan tüm katma de÷erin ölçülmesini amaçlad÷ için, istihdamn
ölçülmesinde de bu katma de÷erin yaratlmas sürecinde (mal ve
hizmetlerin üretim aúamasnda) çalúan herkesin istihdam kapsamnda
de÷erlendirilmesini zorunlu klar. Bu do÷rultuda, bir mal veya hizmetin
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üretim sürecinde bulunan herkesin ilgili dönemde istihdamda kabul edilmesi
gerekir. Ayrca ulusal hesaplar sisteminde istihdam edilenler toplam say
olarak de÷il, fiili çalúma süreleriyle a÷rlklandrlarak (tam zamanl
çalúmaya eúde÷er çalúan says hesaplanarak) sisteme dahil edilmektedir.
(Türkiye için saat kriterinin toplam istihdama etkisi Soru 66’da saysal
olarak verilmiútir.)
Soru 50: Referans haftasnda iú baúnda olmayanlar hangi
koúullarda istihdamda kabul edilmektedir?
Referans haftasnda iúbaúnda olmayanlarn istihdamda kabul edilip
edilmeyecekleri kiúinin “iúteki durumuna” göre belirlenmektedir. øúteki
durum temelde kiúinin, kendi iúinde mi çalút÷n, bir kiúi, kurum veya
devlete ba÷l olarak m çalút÷n (ücretli, maaúl veya yevmiyeli olarak)
belirlemeye yöneliktir. Bu kapsamda istihdamda olan kiúiler, uluslararas
snflamalar (Uluslararas øúteki Durum Snflamasna (ICSE,1993)) gere÷i
iúteki durumlarna göre úu úekilde gruplandrlmaktadr.
1.
2.
3.
4.

Ücretli, maaúl veya yevmiyeli
Kendi hesabna çalúan
øúveren
Ücretsiz aile iúçisi

Referans haftasnda iúbaúnda olmayanlarn iúteki durumlarna göre
istihdamda kabul edilip edilmeyeceklerine iliúkin farkl kriterlerler aúa÷daki
sorularla açklanmaktadr.
Soru 51: Ücretli veya maaúl olarak çalúan, ancak referans
haftasnda çeúitli nedenlerle iúinin baúnda bulunmayan kiúiler
istihdamda m kabul edilmektedir?
Ücretli veya maaúl çalúanlar, yevmiyeli çalúanlardan ayran en temel
özellik, ücretli veya maaúl çalúanlarn iúlerinin süreklili÷inin olmasdr.
Ücretli ve maaúl çalúanlarda iúveren ile çalúan arasnda kesin ve önceden
belirlenmiú yazl veya sözlü bir anlaúma vardr. Yevmiyeli iúler ise, iú
buldukça çalúlan, günübirlik, mevsimlik iúler úeklinde tanmlanmaktadr.
E÷er ücretli veya maaúl olarak çalúan bir ferdin, iúinden ayrlmas ile iúbaú
yapacak olmas arasnda geçen toplam süre (iúten uzak kalma süresi) “3
aydan az” ise veya iúten uzak kalma süresi 3 aydan fazla olmasna ra÷men,
kiúi ücretinin “% 50 ve daha fazlasn” almaya devam ediyorsa, bu kiúiler
referans haftasnda çeúitli nedenlerle (hastalk, izin vb.) çalúmamú olsalar
dahi istihdamda kabul edilmektedir.
16
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Soru 52: Ücretli olarak çalúan, iki ay önce do÷um yapmú ve halen
yasal do÷um iznini kullanmakta olan kiúi istihdamda m kabul
edilmektedir?
Do÷um öncesi veya sonrasnda yasal do÷um iznini kullanmakta olan kiúiler,
ücret/maaúlarn almaya devam ettikleri sürece, iúten uzak kalma sürelerine
baklmakszn “bir iúi oldu÷u halde referans haftasnda iúbaúnda
olmayanlar” kapsamnda de÷erlendirilmektedir. Yürürlükte olan kanunlara
göre, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamnda çalúanlar do÷um öncesinde 8,
sonrasnda 8 olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkna sahiptir (istisnai
durumlar hariç). Dolaysyla iki ay önce do÷um yapmú ve anket esnasnda
yasal do÷um iznini kullanmakta olanlar istihdamda yer almaktadr.
Soru 53: Çalút÷ iúyerinden iki ay ücretsiz izin almú olan bir kiúi
istihdamda m kabul edilmektedir?
Bir kiúi ücret/maaú almyor olsa bile, iúinin baúna dönece÷i kesin ise,
toplam iúten uzak kalma süresi 3 aydan az oldu÷u zaman istihdamda kabul
edilmektedir. Ancak, üç aydan uzun süreli ücretsiz izin almú olan bir kiúi,
belirlenen kriterlerden ikisine de uymad÷ için istihdamda de÷ildir.
Soru 54: Alan uygulamas esnasnda anketörlerin, bu úekilde iúinin
baúnda olmayan ücretli veya maaúl fertler söz konusu
oldu÷unda, bu ferdin istihdamda olup olmad÷na karar vermesi
biraz zor ve karmaúk de÷il mi?
Daha önce de bahsedildi÷i gibi hanehalk iúgücü anketi, bilgisayar destekli
kiúisel görüúme yöntemi ile uygulanmaktadr. Gerek soru ka÷d gerekse
buna uygun geliútirilen mevcut veri giriú program, sorulara verilecek
cevaplara göre uygun akú otomatik olarak sa÷lamakta, anketörlerin bu
konuda karar vermesi gerekmemektedir. Bu konuda soru ka÷dnn ve
programn akú aúa÷da úema ile gösterilmiútir.
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Geçici olarak iúten uzak olan kiúi iúvereninden
ücretinin % 50 ve daha fazlasn
almaya devam ediyorsa

øSTøHDAM
Evet

Hayr
Geçici olarak iúten uzak olan kiúinin 3 ay içinde
iúe geri dönme garantisi varsa

Evet

Hayr
øùSøZ VEYA øKTøSADEN
FAAL OLMAYAN

1. øúinin baúnda olmayan ücretli veya maaúl fertler

Soru 55: øú buldukça yevmiyeli olarak çalúan, ancak referans
haftasnda hiç çalúmamú olan bir ferdin istihdam durumu nasl
de÷erlendirilmektedir?
Ücretli veya maaúllardan yani düzenli bir iúi olanlardan farkl olarak, iúteki
durumu yevmiyeli olan bir fert, referans haftasnda çalúmamú ise
istihdamda kabul edilmemektedir. Yevmiyeli çalúan fertler, ücretlerini
çalúmalarna ba÷l olarak almaktadrlar (saatlik, günlük veya haftalk),
dolaysyla çalúmadklar süreçte ücret elde etmeleri mümkün de÷ildir.
Ayrca, yevmiyeli olarak çalúan fertler, tamamladklar her iúin ardndan
yeni bir iú aramak durumunda kalmaktadrlar. Bu nedenle çalúmadklar
dönemde bu kiúilerin iúleri ile ba÷lantlarnn sürdü÷ü de düúünülemez.
Soru 56: Mevsimlik iúlerde ücret karúl÷ çalúan fertlerin durumu
nasl de÷erlendirilmektedir?
Mevsimlik çalúanlar, çalúmadklar dönemde ücretlerini almaya devam
etmedikleri için, sezon dú zamanlarda bu iúleri ile ba÷lantlarnn sürdü÷ü
düúünülemez. Bu nedenle, referans haftasnda çalúmayan mevsimlik iúçiler
istihdamda kabul edilmemektedir. Bu kiúiler, iú arama durumu ile ilgili
sorulara verdikleri cevaplara göre iúsiz veya iúgücü dúnda
de÷erlendirilmektedir.
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Soru 57: Mevsimlik çalúanlar hangi durumda iúgücüne dahil
olmayanlar kapsamnda de÷erlendirilmektedir?
Yukarda da belirtildi÷i gibi, mevsimlik çalúan (ve referans haftasnda
çalúmamú olan) kiúiler anket sorularna verdikleri cevaplara göre iúsiz veya
iúgücüne dahil olmayanlar kategorilerinden birinde yer alrlar. Dolaysyla,
iúsiz saysnn içinde de mevsimlik çalúmakla birlikte, iú aramakta olan
(iúsizlik kriterlerine uyan) kiúiler bulunmaktadr. øúgücüne dahil olmayanlar
kategorisi içinde bir alt grup olarak yer alan “mevsimlik çalúanlar” ise, iú
aramayan ve kendilerine neden iú aramadklar soruldu÷unda, “mevsimlik
çalút÷ ve sezonu bekledi÷i için” iú aramad÷n belirten kiúilerdir.
Hanehalk iúgücü anketi, uygulama dönemleri (her ayn referans haftas)
itibariyle bilgi derlenen bir çalúmadr ve özellikle düzenli nitelikte bir iúi
olmayan fertlerin iúgücü durumlar yl boyunca de÷iúebilmektedir.
Araútrmada öncelikle kiúilerin çalúp, çalúmadklar ö÷renilmektedir.
Mevsimlik çalúanlar anketin referans haftasnda çalútklar taktirde,
istihdam
kapsamnda
de÷erlendirilmektedir.
Referans
haftasnda
çalúmayan bir ferde ise ikinci aúamada, iú aramayla ilgili sorular
yöneltilmekte ve iúsizlik kriterlerine uyan fertler iúsiz olarak
snflandrlmaktadr. Referans döneminde istihdamda olmayan, iú de
aramayan fertlere ise niçin iú aramadklarna iliúkin bir soru yöneltilmekte,
ancak bu soruyu “mevsimlik çalút÷m için iú aramyorum” úeklinde
cevaplandran fertler, iúgücüne dahil olmayanlar baúl÷ altnda
snflandrlmaktadr. Yani, yln belli dönemlerinde çalúmakla birlikte
referans haftasnda çalúmamú olan bu kiúiler, ancak iú aramadklar
taktirde iúgücüne dahil olmayanlar kapsamnda de÷erlendirilmektedir.
Soru 58: Mevsimlik çalúanlarn iúgücü durumu nasl tespit
edilmektedir?
øúgücü anketinde mevsimlik çalúanlar, mevsimlik çalúmas nedeniyle iú
aramayan ve iú baú yapmaya hazr olmayan kiúiler úeklinde
tanmlanmaktadr. Örne÷in; tarmda ücretsiz aile iúçisi úeklinde çalúan
fertler, sezon dú zamanlarda, referans haftas içinde çalúmadklar taktirde
istihdamda de÷erlendirilmemektedir. Ancak, bu úekilde çalúan fertler sezon
dúnda ço÷unlukla baúka bir iú arayúnda olmayp, sezonla birlikte çalúmay
beklemektedirler. Bu úekilde mevsimlik çalúan bir fert sezon dú
zamanlarda iú arad÷n ifade etti÷i taktirde, mevsimlik çalúan
olarak de÷il, iúsiz kategorisinde de÷erlendirilmektedir. Mevsimlik
çalúanlara bir di÷er örnek inúaat iúçileridir. Bu fertler inúaat sezonu
süresince çalúmakta, sezon kapand÷nda ise ço÷unlukla baúka bir iú arayú
içinde olmamaktadrlar. Ancak bir inúaat iúçisi, inúaat sektörü faal olmad÷
süreçte, baúka herhangi bir iúte çalúmak istedi÷ini ifade etti÷i durumda
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“iúsiz” olarak snflandrlmaktadr. Bu açdan bakld÷nda, mevsimlik
çalúanlar, yln belli bir bölümünde çalúan ve geri kalan bölümünde
çalúma niyetinde olmayp, çalút÷ süreçte kazand÷ parayla geçinen kiúiler
olarak düúünmek de mümkündür.
Soru 59: øúgücü anketinin uygulanmas srasnda sorularn iúleyiúi
ve bireyin iúgücü durumu nasl belirlenmektedir?
øúgücü anketinin temel mant÷ gere÷i, 15 ve daha yukar yaútaki fertlerin
öncelikle çalúp/çalúmadklar sorulmaktadr. Hiçbir úekilde çalúmad÷
belirlenen bir ferde, bu kez iúsizlikle ilgili sorular yöneltilmekte; kiúi iú de
aramad÷n ifade ediyorsa, neden iú aramad÷ sorulmak kaydyla, verdi÷i
cevaba göre iúgücüne dahil olmayanlar içinde uygun baúlk altnda
snflanmaktadr. Bu noktadan hareketle, iú arad÷n ve iki hafta içinde
iúbaú yapmaya hazr oldu÷unu söyleyen bir fert, durumu ne olursa olsun,
her halükarda iúsiz olarak snflandrlmaktadr.

Referans haftas içinde ayni (mal úeklinde)
yada nakdi (para) gelir elde etmek
amacyla bir iúte çalútnz m?

øSTøHDAM
Evet

Hayr
Referans haftas içinde ev kadn, ö÷renci
veya emekli bile olsanz gelir elde etmek
amacyla veya ücretsiz aile iúçisi olarak bir
saat bile olsa bir iúte çalútnz m?

øSTøHDAM
Evet

Hayr
Referans haftas içinde geçici olarak
baúnda bulunmad÷nz bir iúyeriniz veya
çalúmad÷nz bir iúiniz var m?

øSTøHDAM
Evet

Hayr
Son 3 ay içinde iú aramak için bir giriúimde
bulundunuz mu?

Evet

Mümkün olsa 2 hafta içinde
iúbaú yapar msnz?

Hayr

Hayr

øùGÜCÜNE DAHøL OLMAYAN

2. øúgücü sorularnn iúleyiúi
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Hanehalk iúgücü anketinin bilgisayar destekli kiúisel görüúme yöntemi ile
uygulanyor olmas nedeniyle soru akú, ilgili sorulara verilen cevaplara
göre otomatik olarak sa÷lanmaktadr. Dolaysyla, ifade edildi÷inde karúk
gibi görünen bu durum, veri giriú programnda sa÷lanan soru akúyla
kendili÷inden iúlemektedir. ùema 2’de, araútrmada iúgücü sorularnn
iúleyiúi ve kiúilerin iúgücü durumuna göre ne úekilde snflandrld÷ daha iyi
açklanmaktadr.
Soru 60: Bir iúi oldu÷u halde referans haftasnda iú baúnda
olmayan kendi hesabna veya iúveren olarak çalúanlarn durumu
nasl de÷erlendirilmektedir?
Temel olarak, kendi hesabna veya iúveren olarak çalúan fertlerin, referans
haftasnda iúbaúnda bulunmadklar taktirde istihdamda kabul edilmelerine
yönelik kriterler, ücretli çalúanlara kyasla çok daha kapsaycdr. Kendi
hesabna veya iúveren olarak çalúmakta olan bir fert, referans haftasnda
fiilen çalúmamú olsa bile, iúi ile ba÷lants devam etti÷i sürece
istihdamdadr. Bu durumu örneklerle netleútirmek gerekirse, turistik bir
beldede hediyelik eúya dükkan olan, ancak kú sezonunda müúteri
olmamas nedeniyle, referans haftasnda dükkann hiç açmayan bir fert
istihdamdadr. Çünkü, dükkan mevcudiyetini korumakta, iúyerine ait çeúitli
faturalar ile vergi vb. ödemeler devam etmektedir. Bu ferdin, referans
haftasnda baúnda bulunmasa bile, süreklilik taúyan bir iúi vardr ve bu
yüzden istihdamdadr. Ayn durum, kendi hesabna (veya iúveren) çiftçilik
yapanlar için de geçerlidir. Tarlasn ekmiú, hasat mevsiminin gelmesini
bekleyen bir fert sezon dúnda, örne÷in kú mevsiminde örne÷e çkt÷nda,
iúi ile ba÷lants devam etti÷i, sadece mevsimsel koúullar ve iúin niteli÷i
gere÷i referans haftasnda çalúmamú oldu÷u için, istihdamda kabul
edilmektedir. Farkl bir yaklaúmla, çiftçilerin sadece yaz döneminde çiftçi
olduklar, kún bu niteliklerinin ortadan kayboldu÷u söylenemez. Tarmsal
faaliyetle u÷raúan kiúiler, yln belli aylarnda çalúmyor olsalar bile, tarmsal
faaliyet süreklidir ve bu kiúiler çalúmadklar dönemde de istihdamdadr.
Kendi hesabna veya iúveren olarak çalúanlarn “bir iúi oldu÷u halde
referans
haftasnda
iúbaúnda
olmayanlar”
kategorisinde
de÷erlendirilebilmesi için, aúa÷daki koúullardan en az birinin karúlanmas
gerekmektedir.
x
x
x

øúyeri açmak için resmi bir giriúimde bulunmuú, di÷er hazrlklarn
tamamlamaya çalúlmas,
øúin sürdürülebilmesi için gerekli olan makine ve ekipmana kayda
de÷er bir miktarda yatrm yaplmú olmas,
øúin sürdürüldü÷ü ofis, ma÷aza, tarla gibi mekanlarn
mevcudiyetini koruyor olmas,
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x

øúyerinin mevcudiyetini sürdürdü÷üne dair birtakm iúaretlerin var
olmas (çeúitli yerlerde yazl reklamlarnn yer almas, broúürlerinin
da÷tlmas vb.)

Yukarda belirtilen koúullardan herhangi biri karúlanmyorsa, kendi
hesabna veya iúveren olarak çalúan fert istihdamda kabul edilmemektedir.
Soru 61: Bir iúi oldu÷u halde referans haftasnda iú baúnda
olmayan
ücretsiz
aile
iúçilerinin
durumu
nasl
de÷erlendirilmektedir?
Referans haftas içinde çalúmamú olan ücretsiz aile iúçileri Uluslararas
Çalúma Örgütü tanmlarna göre istihdamda kabul edilmemektedir. Bu
durumda olan ücretsiz aile iúçileri, sorulara verdikleri cevaplara göre iúsiz
veya iúgücüne dahil olmayan kategorilerinden birinde snflandrlmaktadr.
Örne÷in; hanehalkna ait bir iúletmede (tarla, iúyeri vb.) ücretsiz aile iúçisi
olarak çalúan bir fert, referans haftas içinde “bir saat bile olsa” bu
iúletmede çalúmamú ise istihdamda kabul edilmemektedir. Farkl bir
ifadeyle, ücretsiz aile iúçisi olarak çalúan fertler, ancak referans haftasnda
fiilen çalútklar taktirde istihdam kapsamnda de÷erlendirilmektedir.
Soru 62: Ev kadnlar
edilmemektedir?

hangi

durumlarda

iúgücüne

dahil

Ev iúleriyle meúgul baúl÷ altnda snflanan kadnlar, çalúmayan, iú
aramayan ve iú aramama nedeni soruldu÷unda da “ev iúleriyle meúgul
oldu÷u için” iú aramad÷n belirtenlerdir. Düzenli bir iúi olmayan, ço÷unlukla
evde ev iúleriyle ve çocuk bakmyla ilgilenen tüm fertler, ankette do÷rudan
“ev iúleriyle meúgul” baúl÷ altnda snflandrlmamaktadr. Yukarda da
belirtildi÷i gibi, araútrmada tüm fertlerin çalúp çalúmadklar ayrntl
olarak sorulmakta, hatta düzenli nitelik arz etmeyen, ço÷unlukla evde ve
snrl sürelerle yaplan ve çalúma durumuna iliúkin ilk soruya (Referans

haftas içinde ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir elde etmek amacyla bir
iúte çalútnz m?) cevap verirken atlanabilecek baz iúlerin hatrlatlabilmesi
için “Referans haftas içinde ev kadn, ö÷renci veya emekli bile olsanz gelir
elde etmek amacyla veya ücretsiz aile iúçisi olarak bir saat bile olsa bir iúte
çalútnz m?” úeklinde bir soru daha sorulmaktadr. E÷er bu soruya da
“hayr” yant verilmiú ise, bu kiúiler istihdama dahil edilmemekte ve iúsiz
koúullarn da sa÷lamyor ise iúgücü dúnda saylmaktadr.
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Soru 63: Ev iúleriyle meúgul olan bir ev kadn, ayn zamanda
kendi evinde gelir getirici bir iú yapyorsa (örne÷in; örgü, dantel
örüp veya mant, börek vb. yapp satyorsa ya da kendi evinde
ücret karúl÷ çocuk bakyorsa vb.) bu kiúinin iúgücü durumu nasl
de÷erlendirilmektedir?
Bu soruya cevap vermeden önce, iúgücü anketi sorularnn sralamasndan
ve akúndan ayrntl olarak bahsetmek yerinde olacaktr. øúgücü anketinde,
fertlerin demografik özelliklerine iliúkin bilgiler alndktan sonra, ilk olarak
fertlerin çalúp çalúmadklarna yönelik sorular sorulmakta ve durumu ne
olursa olsun (emekli, ev kadn, ö÷renci vb.) bir fert yukarda tanmlanan
istihdamda olma kriterlerine uygunsa, istihdamda kabul edilmektedir.
Çalúmad÷ tespit edilen fertler için bir sonraki aúamada, iú arayp
aramadklarna iliúkin sorular yöneltilmekte, iú aramad÷ tespit edilen kiúiler
ise iú aramama nedenlerine göre iúgücüne dahil olmayanlar grubu altnda
snflandrlmaktadr (Baknz ùema 2).
Bir baúka ifadeyle, iúgücü anketinde yer alan sorular neticesinde, kurumsal
olmayan çalúma ça÷ndaki nüfusun; istihdam, iúsiz ve iúgücüne dahil
olmayanlar olarak üç gruba ayrld÷n düúünecek olursak, istihdamda olma
durumunun di÷er iki grup karúsnda her zaman için önceli÷i söz konusudur.
Bir fert hem çalúp, hem iú aryorsa istihdamdadr, ayn úekilde yukardaki
soruya da cevaben, ev kadn olan bir fert referans haftasnda çalút÷
taktirde istihdamda kabul edilmektedir.
øúsizli÷in de iúgücüne dahil olmama karúsnda bir önceli÷i söz konusudur.
Örne÷in; emekli olan bir fert iú aryorsa ve iúbaú yapmaya da hazrsa iúsiz
olarak snflandrlmaktadr.
øúgücü çats, ùema 3’de gösterilmiútir.
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Çalúma ça÷ndaki nüfus
(15+ yaú)

Çalúan
(istihdamda olan)

Çalúmayan
(istihdamda olmayan)

øúsiz
(øú arayan ve iúbaú
yapmaya hazr olan)

øú aramayan

øúgücüne dahil olmayan
(faal olmayan nüfus)

øúgücü (faal nüfus)

3. øúgücü çats
Soru 64: Üniversite ö÷rencisi olan fert ayn zamanda bir iúte
çalúyorsa nasl snflandrlmaktadr (ö÷renci mi, çalúan m)?
Yukarda verilen açklamalar do÷rultusunda, istihdamn her zaman için di÷er
faaliyetlere önceli÷i söz konusu oldu÷undan; çalúan, örne÷in ücret
karúl÷nda özel ders veren bir üniversite ö÷rencisi istihdamda kabul
edilmektedir.
Soru 65: Ö÷renimine devam ederken, bir taraftan da kendine
uygun bir iúte çalúmak isteyen ve iú arayan bir üniversite
ö÷rencisi nasl snflandrlmaktadr (ö÷renci mi, iúsiz mi)?
Bir iúi olmad÷ için iú arayan ve iúbaú yapmaya hazr olan bir üniversite
ö÷rencisi iúsiz olarak snflanmakta, yani iúsiz saysna dahil edilmektedir.
Soru 66: Üniversiteyi bitirmiú ve kendi mesle÷inde bir iú arayan,
ancak bu süreçte kendi harçl÷n çkarmak üzere herhangi bir iúte
çalúan ferdin durumu nasl de÷erlendirilmektedir?
øúin niteli÷i, süresi, elde edilen ücret dikkate alnmakszn, referans
haftasnda bir saat çalúmú olmas kiúinin istihdamda kabul edilmesi için
yeterlidir. Bir kiúinin iúsiz olarak kabul edilebilmesinin ilk koúulu, referans
haftasnda herhangi bir iúte, bir saat olsun çalúmamú olmasdr.
Dolaysyla, bir taraftan kendisine uygun iú ararken, di÷er taraftan
çalúmakta olan bu fert istihdamda kabul edilmektedir. Bu kiúilerin, baúka
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bir iú arayp, aramadklar (eksik istihdam durumlar) ayrca incelenmektedir
(Baknz Soru 75).
Soru 67: østihdamn ölçümünde kullanlan referans haftasnda bir
saatlik çalúma kriterinin toplam istihdama etkisi ne kadardr?
østihdamn ölçümünde kullanlan bir saatlik çalúma kriterinin toplam
istihdam üzerindeki etkisi son derece snrldr. 2006 yl veri seti esas
alnarak, istihdam edilenlerin fiili çalúma süreleri incelendi÷inde, referans
haftasnda sadece bir saat çalúanlarn toplam istihdam içindeki oran binde
2’dir. 10 saatten az çalúanlarn oran % 1, 16 saatten az çalúanlarn oran
ise % 3.4’dür. Bir baúka ifadeyle, iúgücü anketinde haftada bir saat
çalúanlar yerine en az 15 saat çalúanlarn istihdamda kabul edilmesi
halinde toplam istihdam % 3.4 orannda azalacaktr.
Soru 68: Bir iúyerinde meslek ö÷renmek amacyla çalúan çrak ve
stajyerler de istihdam kapsamnda m de÷erlendirilmektedir?
Bir iú ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacyla bir iúyerinde
çalúan ve bir mal veya hizmetin üretim sürecinde yer alan çrak ve
stajyerler, çalúmalar karúl÷nda belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir,
sosyal güvence, yol paras, cep harçl÷, bahúiú vb.) elde ediyorlarsa
istihdamda kabul edilmektedir. Bir iúyerinde çalúyor olmak, çraklk
e÷itimine devam etmek için bir ön koúuldur ve çraklk e÷itimine devam
etmekte olan fertler, haftann belli günleri e÷itimlerine devam ederken, baz
günler iúyerine gittikleri için istihdamda kabul edilmektedirler.
Soru 69: Emekli olduktan sonra çalúmaya devam eden fertler
istihdamda m kabul edilmektedir?
Yukarda açklanan istihdamn önceli÷i mant÷yla, bir fert emekli olduktan
sonra ister eski iúinde, ister baúka bir iúte çalúsn istihdamda kabul
edilmektedir. Bu kriter, durumu ne olursa olsun herkes için geçerlidir.
Soru 70: Sadece kendi tüketimini karúlamaya yönelik olarak
tarmsal faaliyet yapan bir kiúi istihdamda mdr?
Kiúi tarmsal faaliyetini sadece kendi tüketimine yönelik olarak
gerçekleútiriyor olsa dahi, tarmsal üretimi, hane tüketimi içinde önemli bir
paya sahipse, bu kiúi istihdamda saylmaktadr. Ancak hanenin geçimine
etki etmeyecek bir üretim söz konusu ise, örne÷in; kiúi evinin önündeki
bahçede hobi amaçl domates vb. üretiyor veya sahip oldu÷u 1-2 tavuktan
yumurta elde ediyor ise, ilgili fert bu faaliyetinden dolay istihdamda
saylmamaktadr.
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Soru 71: Gönüllü yaplan faaliyetlere katlan bir kiúi istihdamda
kabul edilmekte midir?
Herhangi bir gelir elde etmeksizin, gönüllü olarak çeúitli yardm
faaliyetlerinde bulunan kiúiler (yaúllara yardm, kimsesiz çocuklara yardm,
e÷itime destek kampanya ve faaliyetlerine katlm vb.) istihdamda kabul
edilmemektedir. Ancak, sivil toplum kuruluúlar, dernek veya sosyal yardm
kurumlarnda ücret karúl÷ çalúmakta olan kiúiler istihdamda saylmaktadr.
Soru 72: Hanehalk iúgücü anketi sonuçlarna göre açklanan kayt
dú istihdam rakam neyi ifade etmektedir?
Referans haftasnda çalút÷ esas iúlerinden dolay herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluúuna (mevcut durumda Sosyal Güvenlik Kurumu çats
altnda birleúmiú olan SSK, Emekli Sand÷ ve Ba÷-Kur) kaytl olmayanlar,
kayt dú istihdam kapsamnda de÷erlendirilmektedir.
Soru 73: Esas iú ne demektir?
Kiúinin tek iúi varsa esas iúi de o’dur. Ancak, baz kiúiler ayn anda birden
fazla iúte çalúabilmekte, yani ek bir iú yapabilmektedir. Örne÷in; memur,
iúçi gibi düzenli bir iú sahibi olanlarn bile mesai saatlerinden arta kalan
zamanlarda ikinci bir iúte çalútklar skça görülen bir durumdur. Kiúinin
birden fazla iúi varsa, referans haftas içinde hangi iúine daha fazla zaman
ayrmú ise, o iú “esas iú” olarak kabul edilmektedir.
Soru 74: østihdam oran nedir ve nasl hesaplanmaktadr?
østihdam oran, kurumsal olmayan çalúma ça÷ndaki nüfusun yüzde kaçnn
istihdam edildi÷ini ifade etmektedir.
øEO =

øES
KON

x 100

formülü ile hesaplanmaktadr.
øEO = istihdam (edilenlerin) oran
øES = istihdam edilenlerin says
KON = kurumsal olmayan çalúma ça÷ndaki (15+) nüfus
Soru 75: Eksik istihdam ne demektir?
Hanehalk iúgücü anketinde eksik istihdam iki ayr grupta ölçülmekte ve bu
iki grubun toplam eksik istihdam oluúturmaktadr.
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Görülebilir

eksik istihdam: Referans döneminde ekonomik
nedenlerle 40 saatten daha az süre çalúp mevcut iúinde ya da
ikinci bir iúte daha fazla süre çalúmaya müsait olan kiúilerdir.
Ekonomik nedenler úunlardr:

i)

x
x
x
x
ii)

Teknik veya ekonomik nedenlerle geçici iú yavaúlatlmas veya
durdurulmas,
øú olmad÷ndan,
Tam gün iú bulamad÷ndan,
øú son hafta içinde baúlad ve/ veya bitti.

Di÷er nedenlerle eksik istihdam: Görülebilir eksik istihdam dúnda

kalanlardan mevcut iúinden elde etti÷i gelirin azl÷ ya da kendi
mesle÷inde istihdam edilmedi÷i gibi nedenlerle mevcut iúini
de÷iútirmek istedi÷i ya da ikinci bir iú arad÷n bildiren kiúilerdir.

Soru 76: Eksik istihdam oran nasl hesaplanmaktadr?
Eksik istihdam oran, eksik istihdamdakilerin toplam iúgücü içindeki orandr.
EøO =

EøO
EøS
øG

EøS
øG

x 100

= eksik istihdamn oran
= eksik istihdamdakilerin says
= iúgücü

formülü ile hesaplanmaktadr.
Soru 77: Eksik istihdamda olanlar neden iúsiz saysna dahil
edilemez?
østihdamn ölçüm kriterleri Ulusal Hesaplar Sistemi ile de paralelik taúr.
Ulusal Hesaplar Sisteminde, toplam katma de÷erin oluúum aúamasnda yer
alan herkesin istihdamda da yer almas gerekir.
Eksik istihdamn ilk boyutunu oluúturan ekonomik nedenlerle 40 saatten az
çalúp, daha uzun süre çalúmaya müsait oldu÷unu söyleyenlerin toplam
eksik istihdam içindeki oran 2006 yl verilerine göre % 15.3’tür. Eksik
istihdamn % 84.7’sini gelir azl÷ ya da esas mesle÷inde çalúmama gibi
nedenlerle mevcut iúini de÷iútirmek isteyen veya ikinci bir iú arad÷n
bildiren kiúiler oluúturmaktadr. Gelir azl÷ her bir kiúiye göre de÷iúiklik
gösteren bir durumdur. Ayrca, gelir azl÷ nedeniyle mevcut iúini
de÷iútirmek isteyen ya da ikinci bir iú arad÷n bildiren kiúilerin haftalk
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ortalama fiili çalúma süreleri 2006 yl sonuçlarna göre 48.7 saattir ve
üretim sürecinde haftada ortalama 48.7 saatlik çalúma ile yer alan bu
kiúilerin iúsiz olarak de÷erlendirilmesi mümkün de÷ildir.
Eksik istihdamn türlerine göre çalúma saatleri Tablo 1’de yer almaktadr.
1. Haftalk fiili çalúma süresine göre eksik istihdamda olanlar,
2006
(Bin kiúi)
Eksik istihdam türü

Fiili çalúma
süresi (saat)
Toplam
1-16
17-35
36-39
40
41-49
50-59
60-71
72+

Haftalk ortalama
fiili çalúma saati

Eksik
istihdam

Ekonomik
nedenlerle
40 saatten az
çalúan

890
164
161
20
40
133
109
160
103

136
90
40
6
0
0
0
0
0

714
70
115
14
36
125
104
151
99

40
4
6
0
4
8
5
9
4

42.8

10.6

48.7

47.6

Gelir azl÷ Esas mesle÷inde
nedeni ile çalúmad÷ için
iú arayan
iú arayan

Kaynak: øúgücü østatistikleri, TÜøK, 2006
Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.

Soru 78: Hanehalk iúgücü anketi kapsamnda kimler iúsiz olarak
tanmlanmaktadr?
ILO kriterlerine göre bir kiúinin iúsiz olarak tanmlanabilmesi için, bu kiúinin
durumu aúa÷da sralanan üç koúulu birlikte sa÷lamaldr. Çalúabilir ça÷daki
kurumsal olmayan nüfusa dahil olan kiúilerden (15 ve daha yukar yaú);
a) Referans döneminde bir iúi olmayan
b) Bir iú arayan ve bu konuda bir giriúimde bulunmuú olan,
c) øú buldu÷u taktirde iúbaú yapabilecek durumda olanlardr iúsiz olarak
tanmlanr.
Ayrca, bir iú aramayan, ancak “bir iú bulmuú, baúlamak için bekleyen ve iki
hafta içinde iúbaú yapabilecek durumda olan kiúiler de iúsiz kabul
edilmektedir.
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Soru 79: øúsiz saysnn belirlenmesinde temel kriterlerden biri
olan, iú arama kanaln kullanmak ne demektir?
øú arama kanallar, iú bulmak için baúvurulan yöntemlerin tümünü ifade
etmektedir. øú arayan kiúiler, geleneksel baz yöntemlerle (eú, dost
vastasyla, eleman arayan iúyerlerine do÷rudan baúvurarak vb.) iú
arayabilecekleri gibi, daha modern iú arama yöntemleri de kullanabilirler
(internet, øùKUR veya özel istihdam bürolarna baúvuru vb.). Hanehalk
iúgücü anketinde, olas iú arama kanallarnn tümü listelenmekte ve kiúilerin
bu yöntemleri kullanp kullanmadklar tek tek sorulmaktadr.
Aktif iú arama kanallar
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Do÷rudan bir iúverene baúvurdunuz mu?
Size iú bulmalar için eúe, dosta ricada bulundunuz mu?
Türkiye øú Kurumuna (øùKUR) baúvurdunuz mu?
Özel istihdam ofislerine baúvurdunuz mu?
Gazete ve dergilerdeki iú ilanlarna baktnz m?
Gazeteye ilan verdiniz veya cevaplandrdnz m?
ønternet aracl÷yla iú aradnz m?
Sözlü ya da yazl iú snavna/mülakata girdiniz mi?
Kendi iúyerinizi kurmak amacyla mekan veya araç gereç temin
etmek için giriúimde bulundunuz mu?
Kendi iúyerinizi kurmak amacyla kredi, lisans vb. temin etmek için
giriúimde bulundunuz mu?

Pasif iú arama kanallar
x
x
x
x

øùKUR'dan baúvurunuza cevap beklediniz mi?
øú baúvurunuzun sonucunu beklediniz mi?
Kamunun açt÷ iú snavna girdiyseniz sonucunu beklediniz mi?
øú bulmak amacyla yukarda belirtilenlerin dúnda herhangi bir
giriúimde bulundunuz mu?

Soru 80: Herhangi bir iú arama kanalnn kullanlmú olmas
iúsizli÷in tespitinde neden bu derece önemle üstünde durulan bir
konudur?
Çalúma ça÷nda olup bir iúi olmayan kiúiler, iú aramadklar sürece iúsiz
olarak nitelenemezler. Çünkü, iúsizlik kiúi açsndan üretim sürecine
katlamama, iúgücü piyasas açsndan da “iú yoklu÷u” demektir. Mevcut
çalúma úartlarn be÷enmedi÷i için ya da aile gelir veya serveti ile hayatn
sürdürmeyi düúündü÷ü için iú aramayan kiúilerin bu durumu iú yoklu÷u
biçiminde yorumlanamaz.
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Bir kiúinin iúsiz olup olmad÷n belirlerken, ilk yöneltilen soru “kiúinin iú
arayp, aramad÷”dr. “Evet” veya “hayr” úeklinde yant verilmesi gereken
bu soru, aslnda gerçek anlamda iú aramayan pek çok kiúi tarafndan çeúitli
nedenlerle “evet” úeklinde cevaplanabilmektedir. Ancak, sadece zihninde iú
arayan, bu konuda herhangi bir giriúimi, çabas olmayan bir kiúinin iúsiz
oldu÷unu söyleyebilmek metodolojik açdan oldu÷u kadar, mantksal açdan
ve pratikte de mümkün de÷ildir. øú bulma arzusunda olan bir kiúinin, en
azndan çevresine bu konudaki niyetini ifade etmiú olmas (Size iú bulmalar
için eúe, dosta ricada bulundunuz mu?) veya gazete ilanlarn takip ediyor
olmas gerekir. Bu nedenle, iú arama kanallarna iliúkin sorular, kiúinin iú
arama arzusunun eyleme dönüúüp dönüúmedi÷ini, bir baúka ifadeyle kiúinin
gerçekten iú arayp aramad÷n belirlemeye yöneliktir.
Soru 81: øúsizlik oran nasl hesaplanmaktadr?
øúsizlik oran, toplam iúsiz saysnn iúgücü içindeki orandr.
øO =

øS
øG

x 100

øO = iúsizlik oran
øS = iúsiz says
øG = iúgücü
formülü ile hesaplanmaktadr.
Soru 82: ILO tanmndan farkl, ülkeye özgü bir iúsizlik tanm
yaplabilir mi?
Her ülkenin, kendi geliútirece÷i tanmlar do÷rultusunda birtakm istatistiksel
hesaplamalar yapabilmesi mümkündür. Ancak, resmi istatistikleri di÷er
verilerden ayran en önemli özelliklerden birisi karúlaútrlabilirliktir. Bu
yüzden uluslararas tanmlara uygun olmayan hesaplamalar kabul
görmemekte ve bu úekilde üretilen veriler ülke karúlaútrmalarnda
kullanlamamaktadr. Saysal göstergeler ancak karúlaútrlabilir oldu÷u
durumda bir anlam ifade edece÷inden, ülkeye özgü tanmlar yaplarak
üretilecek veriler, sadece uluslararas karúlaútrlabilirli÷i ortadan
kaldrmayacak, ayn zamanda ülke için de her durumda kullanlabilir
olmayacaktr. Bu nedenle, temel konularda gerçekleútirilecek her araútrma
için metodolojik esaslar uluslararas düzeyde belirlenmektedir. Ülkelerin
metrik sisteme geçiú gerekçeleri, resmi istatistiklerde de tek bir uluslararas
standardn kullanlmasn zorunlu klmaktadr. Mevcut durumda, TÜøK
tarafndan uluslararas standartlar esas alnarak üretilen istihdam ve iúsizlik
verileri ILO, OECD, EUROSTAT, IMF, Dünya Bankas gibi uluslararas
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kuruluúlarca kullanlmakta
yaymlanmaktadr.

ve

di÷er

ülke

verileri

ile

birlikte

Ancak, TÜøK kullanclarn yeni bir snflama (tanmlama) yapmalarna ve
iúgücü piyasasnda farkl konumlarda bulunan kiúileri o tanma uygun
biçimde biraraya getirerek olas saysal de÷erleri ve oranlarn elde
etmelerine imkan sa÷layacak detayda bilgileri de düzenli olarak
yaymlamaktadr. Örne÷in, bir ksm araútrmaclarn potansiyel iúsiz olarak
da tanmladklar “iú bulma ümidi olmad÷ için iú aramayp, çalúmaya hazr
olanlarn” says iúgücü haber bültenlerinde düzenli olarak yer almaktadr.
Araútrmaclarn bu verileri esas alarak, farkl hesaplamalar yapmalar
mümkündür. Ancak, bu úekilde yaplan hesaplamalarla ulaúlan rakam veya
oranlar uluslararas karúlaútrlabilir veri niteli÷inde de÷ildir.
Ülkemizin iúgücü piyasas geliúmiú ülkelerinkinden farkllklar taúmaktadr.
Bu farkllklarn ortaya konmas bakmndan hanehalk iúgücü anketi son
derece yararl alt bilgi setleri sunmaktadr. Örne÷in; çalúabilecek durumda
olup iú aramayanlarn, yaú, e÷itim ve cinsiyet da÷lm, bu kesimin zaman
içinde nasl bir de÷iúim gösterdi÷i, iúgücü piyasasn iyi analiz edebilmek için
son derece de÷erli bir bilgidir. Ayn úekilde iúgücüne katlm orannn düúük
olmas ve giderek düúmesi ülkemizin iúgücü piyasasnn geliúim seyrini
ortaya koymas bakmndan önemli göstergelerdir. Bu konuda yaplan
eleútirilerin bir ksm, ülkemizin iúgücü piyasas sorunlarnn, hanehalk
iúgücü
araútrmasnn
bir
eksikli÷iymiú
gibi
görülmesinden
kaynaklanmaktadr.
Soru 83: øúgücü istatistikleri dönemsel olarak karúlaútrld÷nda,
iúgücüne katlma oran, ev kadnlarnn says gibi de÷iúkenlerde
farkllklar oldu÷u görülmektedir. Bunun sebebi nedir?
Hanehalk iúgücü anketinde 15 ve daha yukar yaútaki fertlerin iúgücü
durumlar yl toplamnda veya genel itibariyle de÷il, “referans haftas” esas
alnarak sorulmakta ve kiúilerin iúgücü durumu zaman içerisinde çeúitli
sebeplerle de÷iúkenlik gösterebilmektedir. Yaymlanan sonuçlarn dönemler
itibariyle farkllk göstermesinin en önemli nedeni, iúgücü piyasasnn
“mevsimsellik” özelli÷idir. Ülkemizin iúgücü piyasasnda mevsimsel etkiler,
toplam istihdamn % 30’a yakn oranda tarm sektöründe yo÷unlaúmú
olmas nedeniyle daha da güçlüdür. Tarmsal faaliyetin yo÷un oldu÷u
dönemlerde, ücretsiz aile iúçisi olarak çalúanlarn, kú aylarnda iúgücüne
dahil olmayanlar kategorisinde (ço÷unlukla ev iúleriyle meúgul, mevsimlik
çalúan olarak) yer almas nedeniyle, iúgücüne katlma oran dönemler
itibariyle farkllk arz etmektedir. østihdam ile iúgücüne dahil olmayanlar
arasndaki ters yönlü iliúki aúa÷daki grafikte görülmektedir. Mevsimsel
etkiler inúaat, turizm gibi sektörlerde de söz konudur.
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1. Dönemlere göre iúgücü de÷iúkenleri
(Bin kiúi)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

I

II

III

IV

2003

østihdam

I

II

III

IV

I

2004

II

III

2005

Tarm istihdam

IV

I

II

III

2006

IV

I

II
2007

øúgücüne dahil olmayan

Soru 84: Türkiye’de iúgücüne katlm oran geliúmiú ülkelerle
karúlaútrld÷nda niçin düúüktür?
Ülkemizde iúgücüne katlmn düúük olmasnn iki temel nedeni vardr.
Birincisi; genel olarak nüfusun e÷itim düzeyinin düúük olmasdr. E÷itim
düzeyi arttkça iúgücüne katlm oran da artmaktadr. Özellikle tarm dú
sektörler açsndan e÷itim daha büyük önem taúmaktadr. Bütün
ekonomilerde, yapsal de÷iúimle birlikte e÷itimin, istihdam ve iúgücüne
katlmdaki rolü artmaktadr. Nitekim ülkemizde de e÷itim düzeyi
yükseldikçe, iúgücüne katlm oranlar artmaktadr. 2006 yl verilerine göre
iúgücüne katlm oran, okur yazar olmayanlarda % 20.3 lise alt
e÷itimlilerde % 46.9, lise ve dengi okul mezunlarnda % 57, yüksekokul ve
fakülte mezunlarnda ise % 78.5’tir.
øúgücüne katlmn düúük olmasnn ikinci nedeni, kadnlarn iúgücüne
katlmnn çok düúük olmasdr. Türkiye’de 2006 yl için % 71.5 olan
erkeklerin iúgücüne katlm oran, Avrupa Birli÷i ortalamasna oldukça
yakndr. Bununla birlikte kadnlarn iúgücüne katlm düzeyi oldukça
düúüktür (% 24.9). Kadnlarn iúgücüne katlm orannn bu denli düúük
olmas, toplam iúgücüne katlm orann da aúa÷ çekmektedir (% 48).
OECD ülkelerinde kadn ve erkeklerin iúgücüne katlm oranlar Tablo 2’de
verilmiútir.
Yukarda ele alnan iúgücüne katlmn düúük olmasnn iki temel nedenini
biraya getiren ve önemini güçlendiren husus, kadnlarn e÷itim düzeyinin
erkeklere göre daha düúük olmas ve düúük e÷itimli kadnlarn iúgücü
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piyasas dúnda kalyor olmalardr. Türkiye genelinde 15 ve daha yukar
yaútaki nüfusa bakld÷nda erkeklerde okur-yazarlk oran % 96 iken, bu
oran kadnlarda % 80.4’tür. Bu farkllaúma e÷itim düzeyi yükseldikçe
artmaktadr. Okur-yazar olmayan kadnlarn iúgücüne katlm oran % 16.2,
lise alt e÷itimlilerin % 21.8, lise ve dengi okul mezunlarnn % 31.4 iken
yüksek ö÷renim mezunu kadnlarn iúgücüne katlm oran % 69.8’dir.
E÷itim seviyelerinin düúüklü÷ünün haricinde kadnlarn iúgücüne katlmn
kstlayan ailevi ve geleneksel faktörler ile bölgesel faktörler de söz
konusudur.
2. Ülkelere göre iúgücüne katlm oran, 2005
(%)

Türkiye
Yunanistan
øtalya
Fransa
øspanya
ørlanda
Avusturya
Almanya
øngiltere
Hollanda
Finlandiya
A.B.D
Avusturalya
Kanada
Portekiz
øsveç
Japonya
Norveç
Yeni Zelanda
Danimarka
øsviçre

Toplam

Erkek

Kadn

48.0
63.3
63.3
69.3
70.0
71.5
72.3
74.4
74.6
75.4
75.5
75.8
77.3
77.8
77.9
78.4
78.6
79.1
79.4
80.3
86.8

71.5
75.4
75.8
74.1
81.3
82.0
78.9
81.4
80.7
83.9
77.7
81.7
85.0
82.7
84.3
80.7
91.8
82.6
86.8
84.4
95.7

24.9
51.0
50.7
64.5
58.4
60.9
65.7
67.4
68.5
66.5
73.3
69.9
69.6
72.8
71.7
76.0
65.3
75.4
72.3
76.2
77.8

Kaynak: Labour Force Statistics, OECD, 1985-2005
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Soru 85: Türkiye’de iúgücüne katlma oran neden gittikçe
azalyor?
Ülkemizde iúgücüne katlm zaman içerisinde azalmaktadr. Bunun temel
sebebi tarm sektöründe ortaya çkan istihdam daralmasdr. 1988 ylnda
iúgücüne katlm oran % 57.5, ayn ylda tarm sektörünün toplam
istihdamdan ald÷ pay % 46.5’tir. 2006 ylna gelindi÷inde iúgücüne katlm
oran sürekli bir düúüú e÷ilimi göstererek % 48’e gerilerken, tarm
sektörünün toplam istihdamdan ald÷ pay % 27.3’e düúmüútür (Tablo 3).
1988-2006 aras dönemde toplam istihdam % 25.8 artarken, tarm
istihdam % 26.2 orannda azalmútr. Ayn süreçte, tarm sektöründe
istihdam edilen kadnlarn saysndaki azalú ise % 29.9’dur.
3. Yllar itibariyle iúgücüne katlm oran
ve istihdamda tarm sektörünün pay
(% )

øúgücüne
katlm oran

Tarm
sektörünün
toplam
istihdam
içindeki pay

1988

57.5

46.5

1989

58.1

47.4

1990

56.6

46.9

1991

57.0

47.8

1992

56.0

44.8

1993

52.2

42.5

1994

54.6

44.0

1995

54.1

44.1

1996

53.7

43.7

1997

52.6

41.7

1998

52.8

41.5

1999

52.7

40.2

2000

49.9

36.0

2001

49.8

37.6

2002

49.6

34.9

2003

48.3

33.9

2004

48.7

34.0

2005

48.3

29.5

2006

48.0

27.3

Yl

Kaynak: øúgücü østatistikleri, TÜøK
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Tarm sektöründe istihdamda yer alan nüfusun belirli bir ksm tarm dú
alanlar söz konusu oldu÷unda iúgücü piyasasnn dúna çkmaktadr. Bu
durum, e÷itim düzeyi düúük kadnlar ve belirli bir yaún üzerindeki erkekler
için oldukça yaygndr. Köyündeyken, tarmla iútigal eden bu nüfus, özellikle
de kadnlar kente göçle birlikte, kentlerdeki iúlerin gerektirdi÷i e÷itim ve
deneyime sahip olmadklar için, iú arama sürecine hiç girmeden hzlca
iúgücü piyasas dúna çkmaktadr. 1988-2006 döneminde çalúabilir ça÷daki
kadn nüfus % 52.6 orannda artarken, iúgücüne dahil olmayan kadnlarn
oran % 74.4 artmútr. Bu veriler, iúgücüne katlmn niçin giderek
düútü÷ünü net biçimde ortaya koymaktadr.
Soru 86: Türkiye’de genç iúsizlik sorununun boyutlar di÷er
ülkelerle karúlaútrld÷nda ne düzeydedir?
4. Ülkelere göre iúsizlik oran, 2005
(%)
15-24 yaú
15-64 yaú
iúsizlik oran iúsizlik oran
Danimarka
ørlanda
Japonya
øsviçre
Yeni Zelanda
Hollanda
Avusturya
Avusturalya
A.B.D
øngiltere (1)
Norveç
Kanada
Almanya
Portekiz
Türkiye
øspanya (1)
Finlandiya
øsveç (1)
Fransa
øtalya
Yunanistan

(1)

7.9
8.3
8.6
8.8
9.4
9.6
10.3
10.8
11.3
11.8
12.0
12.4
15.2
16.1
19.3
19.7
20.0
22.3
22.8
24.0
25.3

4.9
4.3
4.6
4.5
3.8
5.2
5.2
5.2
5.1
4.6
4.7
6.8
11.3
8.1
10.5
9.2
8.5
7.8
9.9
7.8
9.8

Kaynak: Labour Force Statistics, OECD, 1985-2005
(1) 16 ve daha yukar yaútaki nüfus kapsanmaktadr.
TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 1

35

İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
Genç iúsizler olarak tanmlanan 15-24 yaú grubundaki nüfusta iúsizlik oran,
2005 yl hanehalk iúgücü anketi sonuçlarna göre Türkiye için % 19.3’tür.
Tablo 4’de görülece÷i gibi bu oran di÷er tüm OECD ülkelerinde de, o
ülkelerin genel iúsizlik oranlarnn oldukça üzerindedir. Genç iúsizlik orannn
yüksek olmasnn en önemli nedeni, iúgücü piyasasna yeni giriú yapan
gençlerin ilk iúe giriú sürecinde yaúanan zorluklardr. Bunun en önemli
nedeni, genç iúsizlerin sahip olduklar vasflar (alnan formal e÷itim, bilgi ve
beceri düzeyi, tecrübe vb.) ile iúgücü piyasasnn talep etti÷i özellikler
arasndaki uyumsuzluktur. Bu durum, genç iúsizlerin iú arama sürecini biraz
uzatmaktadr.
Soru 87: Hanehalk iúgücü anketleri ile çocuk istihdamna dair
bilgi elde etmek mümkün müdür?
“Çocuk iúçili÷inin en kötü úekilleri” ve “çocuk haklar” ile ilgili uluslararas
anlaúmalara göre, 18 yaún altndaki tüm bireyler “çocuk” olarak
tanmlanmaktadr. Hanehalk iúgücü anketinde, iúgücüne dair sorular 15 ve
daha yukar yaútaki fertlere soruldu÷undan, iúgücü anketi ile çocuk
istihdamna iliúkin bilgi derlenmesi mümkün de÷ildir. Bununla birlikte,
Türkiye østatistik Kurumu çocuk istihdamna dair bilgi elde etmeye yönelik
olarak, bugüne dek üç ayr araútrma gerçekleútirmiútir. Uluslararas
Çalúma Örgütü’nün mali ve teknik katklarnn da oldu÷u çocuk iúgücü
araútrmalarnn ilki Ekim 1994, ikincisi Ekim 1999, sonuncusu ise 2006
ylnda (IV. Dönem) uygulanmútr. Araútrma sonuçlar, 6-17 yaú grubunda
olup, istihdam edilen çocuklarn hangi sektörlerde ve hangi çalúma
koúullarnda çalút÷n, sosyal, demografik ve ekonomik özelliklerini ortaya
koymaktr.
Bu
bilgilere,
TÜøK
web
sayfasnda
yer
alan
(http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do) østihdam, øúsizlik ve Ücret østatistikleri
ana baúl÷ altndaki, Çocuk øúgücü østatistikleri baúl÷ndan ulaúlabilir.
Soru 88: Hanehalk iúgücü anketi ile iúgücü piyasasna iliúkin
baúka ne tür çalúmalar yaplmaktadr?
øúgücü piyasasnn farkl sorunlarn daha ayrntl incelemeye yönelik olarak
zaman zaman iúgücü anketleri ile birlikte, ilave sorular eklemek kaydyla
modüler anketler uygulanmaktadr. Eurostat, iúgücü piyasasnn farkl alt
alanlarna dair ayrntl bilgi derlemek üzere her yl önceden belirlenen bir
konuda (özürlü fertlerin istihdam, yaúam boyu ö÷renme, ö÷renim
hayatndan iúgücü piyasasna geçiú vb.) iúgücü anketi ile birlikte modüler
anketlerin uygulanmasn öngörmektedir. 2007 yl için belirlenmiú olan “øú
Kazalar ve øúe Ba÷l Sa÷lk Sorunlar” konulu modüler anket iúgücü anketi
ile birlikte uygulanmútr.
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Ek
EK 1. Yllar itibariyle iúgücü de÷iúkenleri, Türkiye

Yl

Kurumsal
olmayan
sivil nüfus

15 ve
daha
yukar
yaútaki
nüfus

øúgücü

Eksik
østihdam istihdam

øúsiz

øúgücüne
katlma
oran

øúsizlik
oran

Eksik
østihdam istihdam
oran
oran

%

(Bin kiúi)

1988

53 284

33 746

19 391

17 755

1 281

1 638

57.5

8.4

52.6

6.6

1989

54 047

34 315

19 931

18 222

1 389

1 709

58.1

8.6

53.1

7.0

1990

55 294

35 601

20 150

18 539

1 309

1 612

56.6

8.0

52.1

6.5

1991

56 407

36 869

21 010

19 288

1 513

1 723

57.0

8.2

52.3

7.2

1992

57 521

37 984

21 264

19 459

1 748

1 805

56.0

8.5

51.2

8.2

1993

58 478

38 957

20 314

18 500

1 568

1 815

52.2

9.0

47.5

7.7

1994

59 455

40 038

21 877

20 006

1 856

1 871

54.6

8.6

50.0

8.5

1995

60 585

41 176

22 286

20 586

1 568

1 700

54.1

7.6

50.0

7.0

1996

61 724

42 243

22 697

21 194

1 539

1 503

53.7

6.6

50.2

6.8

1997

62 871

43 299

22 755

21 204

1 398

1 552

52.6

6.8

49.0

6.2

1998

64 008

44 295

23 385

21 779

1 449

1 607

52.8

6.9

49.2

6.2

1999

65 139

45 311

23 878

22 048

2 164

1 830

52.7

7.7

48.7

9.1

2000

66 187

46 211

23 078

21 581

1 591

1 497

49.9

6.5

46.7

6.9

2001

67 296

47 158

23 491

21 524

1 404

1 967

49.8

8.4

45.6

6.0

2002

68 393

48 041

23 818

21 354

1 297

2 464

49.6

10.3

44.4

5.4

2003

69 479

48 912

23 640

21 147

1 143

2 493

48.3

10.5

43.2

4.8

2004

70 556

49 906

24 289

21 791

995

2 498

48.7

10.3

43.7

4.1

2005

71 611

50 826

24 565

22 046

817

2 520

48.3

10.3

43.4

3.3

2006

72 606

51 668

24 776

22 330

890

2 447

48.0

9.9

43.2

3.6

Kaynak: øúgücü østatistikleri, TÜøK
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Ek
EK 2. AB iúgücü anketlerinde ülkelere göre kapsam, sklk ve
cevaplama oranlar, 2004

Ülke
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kbrs
Rum Yönetimi
Hrvatistan
Hollanda
øngiltere
ørlanda
øspanya
øsveç
øsviçre
øtalya
øzlanda
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yunanistan

øúgücü durumu
için görüúülen
nüfus
15+
15+
15 +
15+
15+
15-74
15-74
15-74
15+
15+
15+
15+
16+
15+
16+
15-74
15+
15+
16-74
15-74
15+
15-74
15-74
15+
16-74
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+

Sonuçlarn
yaymlanma
skl÷
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Yllk
Üç aylk
Aylk
Üç aylk

Cevaplama
oran
(%)
96-97
80.2
76.0
84.0
79.8
64.8
72.7
84.1
81.9

Görüúülen 15-74
yaú aras fert
says
(üç aylk
ortalama)
248 100
36 500
22 400
28 900
49 200
10 800
3 600
36 400
63 000

Üç aylk

98.4

7 700

Alt
Üç
Üç
Üç
Üç

aylk
aylk
aylk
aylk
aylk
Aylk
Yllk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Yllk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Üç aylk
Aylk
Üç aylk

84.6
64.0
73.6
Uygulanmyor
91.0
83.5
79.7
89.5
81.3
84.4
88.9
33.4
87.8
78.4
89.0
80.2
89.3
95.0
92.5
86.1
85.2
90.4

7
87
91
64
134
49
48
134
3
4
9
4
63
4
21
44
38
54
22
15
82
62

300
300
000
100
300
200
900
400
100
900
500
000
700
100
400
200
300
600
500
600
035
200

Kaynak: Labour Force Survey in the EU, Candidate and EFTA Countries, Main
Characteristics of the National Surveys, Eurostat, 2005
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