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Abstract
Unemployment is one of the major macroeconomic problems of countries. The goal of
achieving full employment among economic policy objectives is important. Unemployment
occurs due to reasons such as high inflation, inadequate investment, rapid population growth,
disparities between regions, urbanization, inadequate income, weak education policies,
shortage of employment opportunities, and imbalances in income distribution.
The problem of unemployment is a problem that has been on the agenda of our country since
the 1950s. The place of this problem is very important for economic and social development
of our country. The level of unemployment has increased with rapid population growth and
urbanization, reaching quite high values in the 1970s. In addition, the economic crises of the
2000s and especially the 2008 global crisis, also caused the unemployment problem to
become more serious.
In order to decrease the unemployment rate, it is important to know the number of open jobs
(open employment from the Turkish Employment Agency and employers who are transferred
from the employers) and to examine them in terms of profession, sector, skills required and
education level.
As a result of the literature review conducted in this subject, various studies were investigated
in which the occupational outlook was examined in Turkey, the "future professions" were
searched and the employment problems of the university graduates were searched for in order
to be useful in choosing a career. The main source of information at this stage was T.C.
Ministry of Labor and Social Security General Directorate of the Turkish Employment
Agency Turkey Generic 2015 and 2016 Labor Market Research Final Report. In the final
report of the Turkish Labor Market Survey, information such as vacancies, difficulties in
obtaining professions, trends in future employment trends, as well as open job rates in
provinces were given.
Within the scope of this study, the most up-to-date provincial employment and vocational
education board reports will be examined and a more comprehensive data set will be created
on province basis and provinces will be classified according to this demand structure. The
meaning of demand structure concept is with which profession group, sector and education
the demand is related. In addition, the relationship between various important variables
related to the subject (eg sectors and required skills, reasons for difficulty in obtaining staff
according to occupational groups) will be examined in category basis. The main multivariate
analysis techniques to be used in the study are Two-Stage Clustering Analysis and
Homogeneity Analysis. The findings obtained as a result of the analyzes carried out, will be
interpreted comparatively.
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Türkiye’de İşgücü Talebi Yapısına Göre İllerin Sınıflandırılması
Özet
İşsizlik, ülkelerin önemli makroekonomik sorunlarından biridir. Ekonomi politikaları amaçları
arasında tam istihdamın sağlanması hedefi önemli bir yere sahiptir. İşsizlik; yüksek enflasyon,
yetersiz yatırım, hızlı nüfus artışı, bölgeler arası gelişmişlik farkları, kentleşme, yetersiz gelir,
eğitim politikalarının zayıflığı, istihdam olanaklarının kısa sürede arttırılamaması, gelir
dağılımındaki dengesizlikler gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
İşsizlik sorunu 1950'li yıllardan beri ülkemizin gündeminde olan bir sorundur. Bu sorunun
iktisadi ve sosyal gelişmede yeri oldukça önemlidir. İşsizlik düzeyi, hızlı nüfus artışı ve
şehirleşme etkisiyle artarak 1970'li yıllarda oldukça yüksek değerlere ulaşmıştır. Ayrıca
2000'li yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve özellikle son global kriz olan 2008 krizi de
işsizlik sorununun ağırlaşmasında neden olmuştur.
İşsizlik oranının düşürülmesi için açık iş sayıları (Türkiye İş Kurumu’na işverenlerden intikal
eden işçi istemi) ve açık işlerin meslek, sektör, gerektirdiği beceri, eğitim düzeyi açılarından
irdelenmesi önem kazanmaktadır.
Bu konuda yürütülen literatür taraması sonucunda Türkiye’de mesleki görünümün
incelendiği, meslek seçimi konusunda yararlı olmak adına “geleceğin meslekleri”nin
araştırıldığı ve üniversite mezunlarının istihdam sorunlarının araştırıldığı çeşitli çalışmalara
rastlanmıştır. Bu aşamada başlıca bilgi kaynağının ise T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli 2015 ve 2016 Yılları İşgücü
Piyasası Araştırması Sonuç Raporları olduğu söylenebilir. Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması
sonuç raporunda açık işler, temininde güçlük çekilen meslekler, gelecek dönem istihdam
eğilimleri gibi konularda bilgilere yer verilmiş olup bunların yanısıra il bazında açık iş
oranları verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında en güncel il istihdam ve mesleki eğitim kurul raporları incelenerek il
bazında daha kapsamlı bir veri seti oluşturulacak, şehirler işgücü talebine ve bu talebin
yapısına göre sınıflandırılacaktır. Talebin yapısı kavramı ile kastedilen, ilgili talebin özellikle
hangi meslek grubu, sektör ve eğitime yönelik olduğudur. Ayrıca konu ile ilgili çeşitli önemli
değişkenler arasındaki ilişki yapısı (örneğin sektörler ve gereken beceriler, meslek gruplarına
göre eleman temininde güçlük çekme nedenleri) kategoriler bazında irdelenecektir. Çalışma
kapsamında kullanılacak başlıca çok değişkenli analiz teknikleri İki Aşamalı Kümeleme
Analizi ve Homojenlik Analizi’dir. Uygulanan analizler sonucunda ulaşılan bulgular
karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır.
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