


 “Piyasa” kavramı, işgücü piyasası söz konusu 

olduğunda emek arz ve talebinin karşılaştığı ve emeğin 

fiyatı olan ücretin belirlendiği ortamı ifade etmektedir.



Hanehalkları

Hizmetlerini bu piyasada satarak gelir elde eder.  

Bireylerin yaşamları süresince giriştikleri eğitim ve 

öğretim faaliyetleri esas itibariyle onların emek 

piyasasındaki performanslarını arttıran becerilerle 

donatmak üzere tasarlanmıştır. 
Firmalar

İşgücü piyasası, sermaye ve ürün piyasası ile 

birlikte firma için faaliyet gösterilmesi zorunluluğu    

olan üç piyasadan birisidir.

Devlet

Düzenlemeleri yapar.



*Emek arzını etkileyen ücret dışı faktörler
• Diğer ücret oranları

• Ücret dışı gelir

• İşlerin ücret dışı yönleri

• İşçi sayısının artması

*Emek talebini etkileyen ücret dışı faktörler
• Ürün talebindeki değişmeler

• İşveren sayısı

• Diğer üretim faktörlerinin fiyatı

• Verimlilik değişimi

Arz ve Talebi Etkileyen Ücret Dışı 

Unsurlar



İşgücü piyasasını diğer piyasalardan ayıran bazı 

özellikler bulunmaktadır.

* İşgücü piyasasını diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli 

özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir 

ilişkiyi ifade etmesidir.

* İşgücü piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi 

açısından bir bilgi eksikliği söz konusudur. 

* İşgücü piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik

gösterir. Bireyler, motivasyonları, belirli işlere yatkınlıkları, 

yetenekleri ve risk alma istekleri bakımından birbirlerinden 

farklıdır. 



İşgücü Piyasası Akım Diyagramı



 İşgücü piyasasına ilişkin başlıca problemler

• İŞSİZLİK

• Eksik istihdam

• Kayıtdışı ve enformel çalışma

• Düşük işgücüne katılım 

• Genç ve Kadın işsizliği

• Verimliliği düşük işgücü

• İstihdam yaratmayan büyüme

• Nerden bakıldığına bağlı olarak

 Düşük ücret

 Yüksek işgücü maliyetleri

 ……..

 ……..



Geçici İşsizlik
• Ya yeni bir işe geçiş süreci ya da piyasadaki açık işler konusundaki 

bilgi eksikliği

Yapısal İşsizlik
• Bir piyasada talep edilen ve arz edilen beceriler arasında bir 

uyumsuzluk olması durumunda ortaya çıkan işsizlik

Konjonktürel İşsizlik
• Ekonomik faaliyetlerin dönemsel dalgalanmalar göstermesinin

bir sonucudur

Mevsimlik İşsizlik
• Mevsim değişmeleri sonucu üretimde meydana gelen aksamalar ya da 

bazı mal ve hizmetleri talebinde ortaya çıkan düşüşler



 Pasif Politikalar
• İşsizlik sigortası

• İşsizlik Yardımları

 Aktif Politikalar
• Bilgilendirme ve işe Yerleştirme

• İstihdam ve Eğitim Programları

• İstihdam Sübvansiyonları

• İşYaratma Programları

• Girişimciliğin Teşvik Edilmesi



 ABD 
Son yarım yüzyılın en düşük işsizlik oranına ulaşmış durumda. 

Ekonomi 2018’de yaklaşık %3 büyüdü

 AB
İşler pek yolunda görünmüyor. Ekonomi 2018’de yaklaşık %2 büyüdü. Fena 
değil ama…

Brexit belirsizliği devam ediyor. 

Almanya:  Resesyon sinyalleri var

Fransa : Sarı yelekliler…  

İtalya:  Ekonomi son çeyrekte küçüldü

 Çin
Sanayi üretimi ve ihracat artışı yavaşlıyor

Bankacılık sektörü tam bir muamma…
ABD ile ticaret savaşı



Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı 
yeni raporunda önümüzdeki iki yıl için 
yaptığı küresel ekonomik büyüme 
tahminlerini revize ederek düşürdü.

 IMF Başkanı Christine Lagarde: 
‘’Küresel büyümede sert yavaşlama 

riskinin giderek artıyor’’

 IMF Başkan Yardımcısı David Lipton:  
‘’Küresel ekonomik yavaşlamanın 

beklenenden daha erken gelmesini 
öngörüyoruz’’



 * Dünya Bankası’na  Göre 

 Türkiye ekonomisi 2019'da alışılagelmişten daha yüksek seviyede belirsizlikle karşı karşıya; 

büyüme tahmini yüzde 1.6

 Yeni Ekonomik Program (YEP) makro ekonomik istikrarın kademeli olarak tekrar sağlanması 

için iyi bir temel oluşturuyor.

 Enflasyon hedefin üzerinde kaldığı sürece ve beklentiler yüksek seyrederken para politikası 

sıkı kalmaya devam etmeli.

 Finans sektöründen gelecek, borçlarda kademeli olarak azalmayı sağlayacak adımlar para 

politikasına eşlik etmeli.

 Borçların azaltılması sürecini destekleyecek kritik unsur şirket borçlarını yapılandıracak güçlü 

bir çerçevedir.

 Şirket borçlarını yapılandıracak çerçeve ekonomide sert bir iniş mi yoksa düzenli bir yeniden 

dengelenme mi olacağını belirleyecektir.

 YEP'in üzerine inşa edilecek yeni politikalar ekonomide düzenli bir yeniden dengelenme 

sağlayabilir





Bölgesel istihdam teşvikleri

2019 yılında 12 ay devam edecek asgari ücret desteği 

51 ilde 6 puanlık SGK teşviki 

İlk kez işe alınacaklara ilişkin vergi ve SGK destekleri

Makine ve teçhizat alımlarında KDV muafiyeti

Elektrik ve doğalgaza %10 indirim



 1-) ABD
 2-) RUSYA
 3-) ÇİN
 4-) ALMANYA
 5-) İNGİLTERE
 6-) FRANSA
 7-) JAPONYA
 8-) İSRAİL
 9-) SUUDİ ARABİSTAN
 10-) GÜNEY KORE
 11-) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 12-) KANADA
 13-) İRAN
 14-) İSVİÇRE
 15-) AVUSTURALYA

16-) TÜRKİYE

 17-) HİNDİSTAN
 18-) İTALYA
 19-) IRAK
 20-) SİNGAPUR
 21-) İSVEÇ
 22-) PAKİSTAN
 23-) İSPANYA
 24-) KATAR
 25-) BELÇİKA
 26-) HOLLANDA
 27-) NORVEÇ
 28-) DANİMARKA
 29-) MISIR
 30-) BREZİLYA



 İl nüfusu: 2.936.803 (2017 Aralık)
Türkiye nüfusunun yaklaşık %3,5’i

 Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi sıralaması

1.İstanbul
2.Ankara
3.İzmir
4.Bursa

 Okur-yazar nüfusu sıralaması

1.İstanbul
2.Ankara
3.Bursa

İl işsizlik oranı: %9.2



BURSA

 Türkiye katma değerinin yaklaşık %9'unu tek başına
sağlamaktadır.

 Türkiye GSYH ’sının yaklaşık %5’ini üretmektedir.

 Dış ticaret hacmi 2017 verilerine göre yaklaşık 20 milyar dolar.
• İhracat 10.537 milyar dolar

• İthalat 9.121 milyar dolar

 İstihdam ettiği çalışan sayısı açısından ülke genelinde yaklaşık
%5’lik bir dilime sahiptir.

 Çalışan kişi sayısı ve işyeri sayısı bakımından illerin büyüklük
sıralaması:

1.İstanbul
2.Ankara
3.İzmir
4.Bursa (20+ işyeri için toplam çalışan sayısı: 328 bin kişi )



. Türkiye GSYH ’sının yaklaşık %5’i Bursa’da yaratılıyor.

 Tarımın %2.8’i

 Hizmetlerin %3.5’i

 Sanayinin %6’sı

 Bursa İlinde Kişi başına GSYH 11.980 $, Türkiye için bu değer 10.602 $ (2017 yılı)



Bursa ihracatın ithalattan fazla olduğu ender 
illerden biridir
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İşYerlerinin Sektörel

Dağılımı



 328 bin çalışanın;

238 bin 341’i erkek
89 bin 670’i ise kadın

 Erkeklerin yüzde 70’ i, kadınların ise yüzde 64’ ü
“İmalat Sektöründe” istihdam edilmektedir.

 İl geneline bakıldığında her işyerinde ortalama
olarak 67 kişi istihdam edilmektedir.

 Ortalama çalışan sayısı en fazla “İmalat
Sektöründe” olup bu sektördeki işyerlerinde
ortalama 101’ dir.





Sektörlere Göre Açık İş Sayısı, Açık İş Oranı ve Açık İşi 

Olan İşyeri Oranı



Açık İşlerde Cinsiyet Tercihi



Açık İşlerin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı



Cinsiyete Göre Açık İşlerde Talep Edilen Becerilerin 

Öncelik Sıralaması



İŞ VERENİN TEMİNİNDE GÜÇLÜK 
ÇEKTİĞİ MESLEKLER İÇİN BURSA İLİ 

DEĞERLENDİRMESİ



• Türkiye genelinde 32 bin 229 işyerinde eleman
temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir.

• Bursa ilinde ise 20+ istihdamlı 2 bin 120 işyeri
temininde güçlük çekilen meslek olduğunu ifade
etmiştir.

• Bursa ilinin eleman temininde ülke geneline göre
daha fazla güçlük çektiği görülmektedir.

• Söz konusu oran Türkiye geneli için %31 iken
Bursa için %46 olarak hesaplanmıştır.



Sektörlere Göre Temininde Güçlük Çekilen Kişi Sayısı



Temininde Güçlük Çekilen Kişilerin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı



TGÇM Nedenlerinin Dağılımı



 Bursa’da kayıtlı Suriyeli sayısı 165 bin kişinin üzerindedir.

 Bursa en fazla Suriyelilerin yaşadığı 7. il.

 İl nüfusunun % 5,14’ü Suriyelilerden oluşmaktadır. 

 Türkiye’de kayıt altına alınan her 100 Suriye’liden 4’ü Bursa’da 
yaşamaktadır. 

 Yavaş olmakla birlikte Bursa’daki Suriyeli sayısı artma 
eğilimindedir. 

 Bursaya yerleşen Suriyelilerin çoğunlu yaklaşık %70’i Halep 
bölgesinden gelmiştir 

 Resmi rakamlara göre %70’i Bursa’nın merkez ilçelerinden 
Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde yaşamaktadır



 Çalışan Suriyelilerin % 90’ı kayıtdışı olarak 

çalışmaktadır.

 SGK’dan çalışma izni alarak çalışmakta olan 

Suriyeli sayısı oldukça az, 2000 kişiyi geçmiyor.

 Çalışan Suriyelilerin % 50’si imalat sektöründe, 

imalat sektöründe çalışanların da % 90’ı tekstil ve 

hazır giyim sektöründe çalışmaktadır. 

 Çalışan Suriye’lilerin % 12’si kendi işinde ticaret 

yapmaktadır.

 % 10’u inşaat sektöründe beden işçisi olarak 

çalışmaktadır.

 % 8’i tarım işyerlerinde geçici işçi olarak 

çalışmaktadır.



• Çalışma hayatı ile doğrudan ilgili kamu kurumları SGK ve 

İŞKUR; kayıtdışı çalışan Suriyelilerin, işgücü piyasasında 

yarattıkları haksız rekabet bir yana, özellikle iş kazasına maruz 

kalmaları halinde karşılaşılan problemler dolayısıyla kesinlikle 

kayıt altına alınarak çalışmalarını düşünmektedirler. 

• Bu Kurumlara göre; Suriyeliler, Türk vatandaşlarının yapmak 

istemediği işlerde çalıştıkları için işsizliği artırıcı etkileri ileri 

sürüldüğü kadar fazla değildir. Çünkü,  Milenyum kuşağının 

yapmak istemedikleri işlerde çalışmaktadırlar. 

• Katma değeri yüksek ürünler üreten sektörler (otomotiv ana ve 

yan sanayi başta olmak üzere) vasıf yetersizliği, dil problemi, 

geri dönecekleri ve boşa yatırım olacağı düşüncesi ile Suriyeli 

çalıştırma eğiliminde değildirler. 





*İşsizlik türleri içerisinde mücadele edilmesi en zor olan işsizlik türü, talep ve arz edilen beceriler 

arasında uyumsuzluk olarak karşımıza çıkan yapısal işsizliktir

*İşsizlik sorununa ilişkin işgücü piyasası politikaları çerçevesinde Aktif Politikaların yapısal işsizlik 

karşısındaki en önemli uygulamalarından biri istihdam ve eğitim programlarıdır  

*Bursa iline ilişkin olarak Açık İşler analiz edildiğinde talep edilen becerilerin öncelik sıralamasında 

“yeterli mesleki bilgi ve tecrübe” en önemli neden olarak ilk sırada yer almakta 

*Bunun yanında TGÇM değerlendirildiğinde, “gerekli mesleki beceriye sahip eleman 

bulunamaması” en önemli neden olarak ortaya çıkmakta

*.



Bu anlamda, nitelikli ara eleman
ihtiyacının açık bir şekilde ortada olduğu
Bursa işgücü piyasası için Mahir Eller
Projesi bu ihtiyaca cevap verebilecek
yerinde bir projedir.

TEŞEKKÜRLER


