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2014 yılı Haziran döneminde; 

 İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye 

yükselmiştir. 

 İşsizlik oranı  % 9,1, 

 Tarım dışı işsizlik oranı % 11,1, 

 Genç işsizlik oranı % 16,7,  

 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı % 9,3 olmuştur. 

 İstihdam edilenler 26 milyon 586 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde tarım 

sektöründe çalışanlar 5 milyon 937 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışanlar 20 milyon 

650 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.  

 İstihdam edilenlerin % 22,3’ü tarım, % 20,1’i sanayi, % 7,4’ü inşaat, % 50,3’ü de 

hizmetler sektöründe yer almıştır. 

 İşgücüne katılma oranı % 51,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 Kayıt dışı çalışanların oranı % 36,4 olurken, bu oran tarım sektöründe % 83,6, tarım 

dışı sektörlerde % 22,8 olmuştur. 

 İstihdam oranı % 46,7 olmuştur. 

 

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

www.basiad.com



Tablo 1. Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Haziran 2014

Göstergeler Toplam Erkek Kadın

15 ve daha yukarı yaştakler

Nüfus (Bin kişi) 59.946 28.126 28.820

İşgücü (Bin kişi) 29.240 20.324 8.917

İstihdam (Bin kişi) 26.586 18.640 7.946

     Tarım 5.937 3.132 2.805

     Tarım dışı işsizlik oranı 20.650 15.509 5.141

İşsiz (Bin kişi) 2.654 1.683 971

İşgücüne dahi l olmayanlar (Bin kişi) 27.706 7.802 19.904

İşgücüne katılma oranı (%) 51,3 72,3 30,9

İstihdam oranı (%) 46,7 66,3 27,6

İşsizlik oranı (%) 9,1 8,3 10,9

Tarım dışı işsizlik oranı 11,1 9,5 15,7

Genç nüfusta işsizlik oranı (1) 16,7 16,1 17,9

15-64 Yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 56,0 77,6 34,3

İstihdam oranı (%) 50,8 71,1 30,4

İşsizlik oranı (%) 9,3 8,4 11,1

Tarım dışı işsizlik oranı 11,2 9,5 15,8

Kaynak: TÜİK.

(1): 15-24 yaş grubundaki nüfustur.

Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

 Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 115 bin kişi 

artarken, işsizlik oranı 0,4 puan artarak % 9,9 olmuştur.   

2014 yılı Haziran döneminde işsiz sayısı, 2 milyon 654 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı % 9,1 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde işsizlik oranı erkeklerde % 8,3, kadınlarda % 

10,9 olmuştur (Tablo 1, Grafik 1). 

 

Tarım dışı işsizlik oranı % 11,1 olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı % 

16,7, 15-64 yaş işsizlik oranı ise % 9,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ise % 9,9 olmuştur.  
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Kaynak: TÜİK.
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Grafik 1. İşsizlik Oranları  

  

2014 yılı Haziran döneminde 15 ve daha yukarı yaş istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 586 

bin kişi,  istihdam oranı % 46,7 olmuştur. Bu oran erkeklerde % 66,3, kadınlarda % 27,6 

olarak gerçekleşmiştir.  

Tarım sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 937 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 

ise 20 milyon 650 bin kişidir.  İnşaat sektöründe çalışanların sayısı 1 milyon 958 bin kişiye, 

sanayi sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 332 bin kişiye, hizmetler sektöründe 

çalışanların sayısı da 13 milyon 360 bin kişiye yükselmiştir. 2014 Haziran döneminde istihdam 

edilenlerin % 22,3’ü tarım, % 20,1’i sanayi, % 7,4’ü inşaat, % 50,3’ü ise hizmetler sektöründe 

istihdam edilmiştir (Grafik 2). 

Erkek istihdamın % 16,8’i tarım, % 22,2’si sanayi % 10,1’i inşaat ve % 50,9’u hizmetler 

sektöründe yer alırken, kadın istihdamın % 35,3’ü tarım, % 15,0’ı sanayi, % 1,0’ı inşaat ve % 

48,7’si hizmetler sektöründe yer almıştır.  
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Grafik 2. İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK. 

İşteki duruma göre istihdam edilenlerin % 65,4’ü ücretli veya yevmiyeli, % 4,4’ü işveren, % 

17,2’si kendi hesabına çalışan, % 13,0’ı de ücretsiz aile işçisidir.  

2014 yılı Haziran döneminde 56 milyon 946 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 29 

milyon 240 bin kişisi işgücüne dahil olurken, 27 milyon 706 bin kişisi işgücü dışında kalmış, 

işgücüne katılma oranı % 51,3 olmuştur.  İşgücüne dahil olmayan nüfusun; % 41,1’ini ev 

işleriyle uğraşanlar, %  15,1’ini eğitim öğretim görenler, % 14,1’ini çalışamaz haldekiler, % 

13,6’sını emekliler, % 9,1’ini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, % 0,3’ünü mevsimlik 

çalışanlar ve % 6,8’ini de bunların dışındaki nedenlerle çalışmayanlar oluşturmaktadır.  

2014 yılı Haziran döneminde iş aramayıp çalışmaya hazır olan 2 milyon 514 bin kişi 

bulunmaktadır. Bu kişilerle birlikte geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 168 bin kişiye ulaşırken, 

geniş tanımlı işsizlik oranı % 17,7 olmuştur.  
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2014 yılı Haziran döneminde bir önceki döneme göre mevsim etkilerinden arındırılmış 

verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 96 bin kişi azalarak 25 milyon 859 bin kişiye 

gerilerken, istihdam oranı 0,2 puan azalarak % 45,4 olmuştur. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık düşüş ile % 50,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde ise en fazla artış 62 bin kişi ile 

hizmet sektöründe olmuştur.   
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