İŞGÜCÜ
İSTATİSTİKLERİ,
2015
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan İşgücü
İstatistikleri Türkiye ve Batı Akdeniz Bölgesi olarak
incelenmiş, bu rapor hazırlanmıştır.

Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme
Vakfı ( BAGEV )
Elmalı Mah. Cumhuriyet
Cad. Borsa İşh. Kat:3
07040 Muratpaşa /
ANTALYA
0242 244 26 70
23.03.2016

BATI AKDENİZ’DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9,6
Batı Akdeniz genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre 16
bin kişi artarak 118 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 9,6 seviyesinde
gerçekleşti.
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre 204 bin kişi artarak 3 milyon 57 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde
0,2 puanlık artışla yüzde 9,2 kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 12,6 oldu.
Aynı yılda; Batı Akdeniz Bölgesi’nde tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,3 puanlık artışla
yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde 2015 yılında; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artışla yüzde
12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 18,5
olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.
İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 24,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olurken,
bunu yüzde 17,5 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise
yüzde 3,9 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.
BATI AKDENİZ’DE İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50,2 OLDU
Batı Akdeniz genelinde istihdam edilenlerin sayısı 2015 yılında, geçen yıla göre 14 bin kişi azalarak 1
milyon 108 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 50,2 oldu.
Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı 2015 yılında, geçen yıla göre 688 bin kişi artarak 26
milyon 621 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 46 oldu. Erkeklerde istihdam oranı
0,2 puanlık artışla yüzde 65, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 27,5 olarak gerçekleşti.
En yüksek istihdam oranı yüzde 53,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti.
Bunu yüzde 52 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı ise yüzde
28,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.
BATI AKDENİZ’DE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 55,5
BATI AKDENİZ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 2. BÖLGE
Batı Akdeniz genelinde işgücü 2015 yılında bir önceki yıla göre 2 bin kişi artarak 1 milyon 226 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 55,5 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde işgücü 2015 yılında bir önceki yıla göre 892 bin kişi artarak 29 milyon 678 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 51,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne
katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 71,6, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 31,5 olarak
gerçekleşti.
En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 57,4 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde
gerçekleşti. Bunu yüzde 55,5 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesi izledi. En düşük işgücüne
katılma oranı ise yüzde 38,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve yüzde 42,8 ile TR63 (Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgelerinde oldu.

İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI BÖLGELERE GÖRE ÖNEMLİ FARKLILIKLAR GÖSTERDİ
Batı Akdeniz Bölgesi genelinde bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 33 bin kişi azaldı. Tarım dışı
sektörlerde çalışan sayısı ise 20 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %25,1’i tarım, %14,9’u sanayi,
%60,’ı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün
istihdam edilenler içindeki payı 2,6 puan azalırken, hizmet sektörünün 2,3 puan, sanayi sektörünün
payı 0,3 puan arttı.
Türkiye genelinde 2015 yılında, tarım sektöründe çalışan sayısı 13 bin kişi, tarım dışı sektörlerde
çalışan sayısı ise 675 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,6’sı tarım, yüzde 27,2’si sanayi, yüzde
52,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün
istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, sanayi sektörünün
payı 0,7 puan azaldı.
İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 59,5 ile TRA2 (Ağrı,
Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu. Tarım sektörünün payının en düşük olduğu bölge ise yüzde 0,7 ile
TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu.
Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek olduğu bölge yüzde 39,4 ile TR41
(Bursa, Eskişehir, Bilecik) Bölgesi oldu. Bunu yüzde 39,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve yüzde
36,2 ile TR10 (İstanbul) bölgeleri izledi. Sanayi sektörünün payının en düşük olduğu bölge ise yüzde 11
ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Bölgesi oldu.
İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 71,9 ile TR51
(Ankara) Bölgesi iken, hizmet sektörünün payının en düşük olduğu bölge yüzde 28,3 ile TRA2 (Ağrı,
Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.

