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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan hanehalkı 
işgücü araştırmaları kapsamın-

da, ilk kez meslek gruplarına göre 
işsizlik sonuçlarına da yer verildi. 
Mühendislik ve işleri 22 meslek grubu 
içerisinde işsizlik sıralamasında oni-
kinciliğe yerleşirken, bilgisayar alanı 
en yüksek işsizlik oranına sahip 4. 
meslek alanı oldu. 

TÜİK tarafından 2 Mart 2010 tarihinde 
açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştır-

İşsizlik sıralamasında mühendislik ve işleri, 22 meslek grubu 
içerisinde 12. oldu…

TÜİK İLK KEZ MESLEKLERE 
GÖRE İŞSİZLİK AÇIKLADI

dınların işgücüne dahil olma oranı 1.5 
puan artış kaydetti ve yüzde 26 oldu. 

İstihdamda 1 Adım 
İleri, 10 Adım Geri

Geçen yıl istihdam edilenlerin sayısı-
nın 83 bin kişi artarak, 21 milyon 277 
bine ulaştığı açıklandı. Ancak Türkiye 
genelinde işsiz sayısı 1 yıl içerisinde 
860 bin kişi artarak, 3 milyon 471 
bine yükseldi. Böylece işsizlik oranı 

ması 2009’a göre geçen yıl 914 bin 
kişi çalışma çağındaki nüfusa dahil 
oldu. Böylece çalışma çağındaki 
nüfus 51 milyon 686 bine yükseldi. 
Ancak TÜİK’in açıklamasına göre 
işgücüne katılma oranı bir önceki yıla 
göre yalnızca 1 puan artış göstererek 
yüzde 47.9 oldu. Kriz yılı olan 2009’da 
kadınların işgücüne dahil olma oranı 
erkeklerden daha fazla artış gösterdi. 
Erkeklerin işgücüne katılma oranı 0.4 
puan artışla yüzde 70.5 olurken, ka-
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da 3 puan artış göstererek yüzde 14 
seviyesine kadar çıktı. 

Kriz Tersine Göçe 
Zorluyor

Küresel ekonomik kriz ve sanayi ala-
nında yaşanan küçülmeye koşut ola-
rak işsizlik oranındaki artışın önemli 
bir bölümü kentlerden kaynaklandı. 
Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3.8 
puanlık artışla yüzde 16.6’ya kadar 
varırken, kırsal yerlerde de işsizlik 
oranı 1.7 puan artışla yüzde 8.9 

oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise bir 
önceki yıla göre 2009’da 3.8 puanlık 
artışla yüzde 17.4’e ulaştı. Bu oran 
erkeklerde yüzde 16, kadınlarda ise 
yüzde 21.9 oldu. 

2009 Yılı İşsizlik 
Artışı Sanayi Kaynaklı

TÜİK’in verilerine göre tarım sektörün-
de çalışanların sayısı 238 bin artarken, 
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 155 
bin kişi azaldı. 2009 yılında istihdam 
edilenlerin yüzde 24.7’si tarım alanın-

da, yüzde 19.4’ü ise sanayide, yüzde 
5.9’u inşaatte, yüzde 50’si ise hizmetler 
sektöründe çalışıyor. Ekonomik krizin 
yarattığı küçülme etkisi nedeniyle 
sanayi sektöründe yaşanan daralma 
bu alanda çalışan sayısında da önemli 
ölçüde azalmaya neden oldu. Sanayi 
sektöründe çalışanların payı bir önceki 
yıla göre 2009 yılında 1.6 puan azalış 
gösterirken, tarım sektöründe çalışan-
ların payı 1 puan, hizmetler sektöründe 
çalışanların payı ise yarım puan artış 
kaydetti. 

En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, 2009 
(Bin kişi, 15+ yaş) 

Eğitim durumu ve 
mezun olunan alan 
(FOET, 1999)

15 ve daha 
yukarı yaştaki 

nüfus
İşgücü İşsiz İstihdam

İşsizlik oranı 
(%)

İstihdam oranı 
(%)

İşgücüne dahil 
olmayanlar

Meslek lisesi, 
yüksekokul veya fakülte

8.696 6.299 852 5.447 13,5 62,6 2.397

Öğretmen eğitimi ve 
eğitim bilimleri 

1.385 881 108 773 12,2 55,8 504

Sanat 368 223 54 169 24,1 46,1 144

Beşeri bilimler 651 454 50 403 11,1 61,9 197

Sosyal bilimler ve 
davranış bilimleri 

465 352 41 310 11,8 66,8 113

Gazetecilik ve 
enformasyon 

23 17 3 14 19,1 60,3 6

İş ve yönetim 1.931 1.405 235 117 16,7 60,6 526

Hukuk 96 74 3 71 4,3 74,0 22

Yaşam bilimleri 44 34 4 30 12,4 68,1 10

Fizik bilimleri 175 126 19 107 14,7 61,3 49

Matematik ve istatistik 76 59 7 52 12,0 67,8 18

Bilgisayar 178 124 25 98 20,6 55,0 55

Mühendislik ve işleri 1.316 1.076 138 938 12,8 71,3 241

İmalat ve işleme 618 439 68 371 15,4 60,1 179

Mimarlık ve inşaat 309 246 30 216 12,1 70,0 63

Tarım, ormancılık ve 
balıkçılık 

157 116 18 98 15,3 62,8 41

Veterinerlik 35 32 2 30 6,8 84,1 3

Sağlık 463 373 15 359 4,0 77,5 90

Sosyal hizmetler 24 11 3 7 31,3 30,7 13

Kişisel hizmetler 216 145 24 121 16,6 56,0 71

Ulaştırma hizmetleri ve 
çevre koruma 

20 17 4 13 21,1 67,6 3

Güvenlik hizmetleri 146 96 2 94 1,6 64,6 50

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları
Not 1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
        2) İki bin kişiden az gözlem değerlerinde örnek büyüklüğü güvenilir tahminler için yeterli değildir.
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Çalışanların Yarısı 
Sosyal Güvenceden 
Yoksun

TÜİK’in araştırmasıyla ülkemizde 
çalışanların yüzde 43.8 ile yaklaşık 
yarısının kayıtdışı olarak, herhangi bir 
sosyal güvence olanağından yoksun 
çalıştırıldığı belirlendi. 

İstanbul İşten 
Çıkarmaların Başkenti

Hanehalkı işgücü anketine göre iş-
gücüne katılma oranının en yüksek 
olduğu bölge yüzde 60.7 ile Doğu 
Karadeniz olurken, kadınlarda iş-
gücüne katılma oranının en yüksek 
olduğu bölge de, işsizlik oranının 
en düşük olduğu bölge de Doğu 
Karadeniz oldu. Erkeklerde işgücüne 
katılımının en yüksek olduğu bölge ise 
Akdeniz olurken, bu bölge yüzde 17.5 
ile işsizlik oranının en yüksek olduğu 
bölgeyi oluşturdu. Erkeklerde işsizlik 
oranının en yüksek olduğu bölge Gü-
neydoğu Anadolu olarak açıklanırken, 
kadınlarda işsizlik oranının en yüksek 
olduğu bölge İstanbul oldu. Ancak 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 72 bin 
kişi ile en yüksek istihdam artışının 
gerçekleştiği bölge olurken, İstanbul 
en fazla istihdam azalışının yaşandığı 
bölge olarak ekonomik krizin etkisinin 
en fazla görüldüğü bölge oldu. İstan-
bul bölgesinde toplam istihdamın 197 
bin kişi azaldığı ve bu azalışın yüzde 

82.2’sinin sanayi istihdamındaki aza-
lıştan kaynaklandığı açıklandı. 

Yüksek Eğitim, Yüksek 
İşsizlik Oranı

İlk kez bu yıl Hanehalkı İşgücü Araş-
tırması kapsamında en son mezun 
olunan okul ve mezun olunan alana 
göre işgücü ve işsizlik verileri açıklan-
dı. Toplam 25 milyon 748 bin kişilik 
işgücüne dahil olan okuma-yazma 
bilmeyenler arasında işsizlik oranı-
nın yüzde 8 olduğu, işsizlik oranının 
okuma-yazma bilen fakat bir okul bitir-
meyenler arasında yüzde 15.3, ilkokul 
mezunları arasında yüzde 12.2, ilköğ-
retim, ortaokul ve orta dengi meslek 
okullarından mezun olanlarda yüzde 
17.6 ve genel liselerden mezun olan-
larda ise yüzde 18 olduğu açıklandı. 
Meslek lisesi, yüksekokul veya fakülte 
mezunu olup işgücüne dahil olanlar 
arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 13.5 
olarak açıklandı. 

İşsizlikte Bilgisayar 
Alanı Dereceye 
Koşuyor

Araştırmada meslek lisesi, yüksekokul 
veya fakülte mezunu olup işgücüne 
dahil olan 6 milyon 299 bin kişiden 
852 binin işsiz olduğu tespit edildi. 
Meslek lisesi, yüksekokul ya da üni-
versite mezunlarında ortalama yüzde 
13.5 olan işsizlik oranına, meslek grup-

larına göre bakıldığında ise en yüksek 
işsizlik oranı yüzde 31.3 ile sosyal hiz-
metler alanında görülüyor. En yüksek 
işsizliğin olduğu ikinci meslek alanını 
yüzde 24.1 ile sanat, üçüncü meslek 
alanını da yüzde 21.1 ile ulaştırma hiz-
metleri ve çevre koruma oluştururken, 
bilgisayar alanının yüzde 20.6 ile en 
yüksek işsizlik oranına sahip 4. mes-
lek grubunu oluşturması dikkat çekti. 
Araştırmaya göre bilgisayar alanında 
eğitim görenlerin 55 binin işgücüne 
dahil olmadığı; işgücüne dahil olan 
124 bin kişiden 25 binin iş bulamadığı 
belirlendi. Bilgisayar alanında eğitim 
görenlerin ancak yüzde 55’i istihdam 
olanağı elde edebiliyor.

Mühendisler İşsizlik 
Sıralamasında 
Onikinci

Mühendislik ve işleri alanında ise 
işsizlik oranının yüzde 12.8 olduğu 
açıklandı. Mühendislik ve işleri alanı, 
işsizlik oranı açısından 22 meslek 
grubu içerisinde 12. sırada yer aldı. 
Mühendislik ve işleri alanında eğitim 
gören 1 milyon 316 bin kişiden 1 mil-
yon 76 bini işgücüne dahil olurken, 
138 bin kişinin iş bulamadığı, istihdam 
oranının yüzde 71.3 olduğu görülüyor. 
Bu veriler mühendislerin de ülkemizde 
ciddi bir işsizlik açmazıyla karşı karşıya 
olduğunu, özellikle bilgisayar alanında 
istihdam sıkıntısının büyük olduğunu 
gösterdi.<

 
TÜRKİYE  

 
KENT  

 
KIR

2008  2009 2008  2009  2008  2009
Kurumsal olmayan nüfus (000) 69 724 70 542 48 349 48 747 21 375 21 795
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000) 50 772 51 686 35 697 36 197 15 075 15 489
İşgücü (000) 23 805 24 748 16 063 16 585 7 742 8 163
 İstihdam (000) 21 194 21 277 14 010 13 839 7 184 7 438
 İşsiz (000) 2 611 3 471 2 053 2 746 558 724
İşgücüne katılma oranı (%) 46,9 47,9 45,0 45,8 51,4 52,7
İstihdam oranı (%) 41,7 41,2 39,2 38,2 47,7 48,0
İşsizlik oranı (%) 11,0 14,0 12,8 16,6 7,2 8,9
 Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,6 17,4 13,1 17,0 15,4 19,1
 Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 20,5 25,3 22,6 28,2 15,5 18,9
İşgücüne dahil olmayanlar (000) 26 967 26 938 19 634 19 611 7 332 7 326

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus 

Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.




