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TEPAV stihdam zleme Bülteninde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye  Kurumu 
KUR) A ustos 2014 verilerinin de erlendirilerek sigortal  ücretli istihdam , kad n 

istihdam , i yeri, esnaf, çiftçi ve kamu çal an  say nda bir önceki aya ve geçen y la göre en 
fazla art  gösteren iller ve sektörler incelenmi tir. 

ekil 1. Aylara Göre Çal an Say  (Ekim 2008=100 olarak endekslenmi tir.) 

 

Sigortal  ücretli (4/a), kendi hesab na çal an esnaf (4/b), çiftçi (4/b) ve kamu çal an  (4/c) 
say lar  Ekim 2008'de 100 kabul edildi inde, söz konusu de er A ustos 2014'te sigortal  
ücretlilerde (4/a) 144,9, kendi hesab na çal an esnaflarda (4/b) 103,8, çiftçilerde (4/b) 81,4 ve 
kamu çal anlar nda (4/c) ise 130,7 olmu tur. 
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Sigortal  ücretli çal an say nda geçen y la göre 81 ilin 69'unda artarken 12'sinde azalm r. 
Geçen y la göre sigortal  ücretli istihdam  en fazla Erzincan'da gerilemi tir. Erzincan' n 
ard ndan sigortal  ücretli çal an say  en fazla azalan illerin ba nda Giresun, Van, A  ve 
Kars gelmektedir.  

En fazla art  ise 221 bin ile stanbul'da ya anm r. stanbul'u 58 bin art la Ankara, 44 bin 
art la Antalya ve 34 bin art la zmir takip etmektedir. Oransal olarak sigortal  ücretli 
istihdam  geçen y la göre yüzde 16 ile en fazla Yalova'da artm r. Yalova'y  Bayburt, 
Batman, K kkale ve Mardin takip etmi tir. Sakarya ise oransal olarak en fazla art  gösteren 
15.il olmu tur. 
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ekil 2: (4/b) Esnaf say n illere göre de imi (A ustos; 2014 - 2013) 

 
 

Esnaf say  azalan iller haritada k rm  ile gösterilmi tir. Bu illerin ba nda esnaf say  
geçen y la göre yüzde 4,2 azaltan Siirt gelmektedir. Siirt'i Zonguldak, Artvin, Kars, Denizli ve 
Bilecik takip etmektedir.   

Geçen y la göre esnaf say nda de im ya anmayan iller ise Elaz  ve Çank  olmu tur. 

 

Kaynak: TEPAV stihdam zleme Bülteni, Say :33 


