TOKAT İLİ
İSTİHDAM
EYLEM PLANI

2018 - 2023
www.oka.org.tr

TOKAT İLİ
İstihdam Eylem Planı
(2018-2023)

Akademik Moderatör
Dr. Öğretim Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN
Koordinatör Kurum
Tokat İŞKUR

TOKAT İLİ
İSTİHDAM EYLEM PLANI

ÖNSÖZ

K

üresel ekonomide değişim ve dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, ülkemizde yapılan
yatırımların 2023 vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için kamu sektörü, özel sektör,
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak akıl bilinciyle hareket
etmesi son derece değerlidir.
Bu kapsamda, Tokat ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim ve toplumsal dönüşüm sürecine
uyum gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda
başlatılan 2018-2023 Tokat İli Sektörel Eylem Planları çalışması tamamlanmıştır. Çalışma
kapsamında, başkanlığımda toplanan yönetim heyetince belirlenen 10 adet sektörel
konu başlığında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademik
personel moderatörlüğünde ve raportörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlarından ve bütün
paydaşlarından destek alınarak katılımcı bir anlayışla raporlar hazırlanmıştır. Çalışmalarda
ilgili sektördeki uluslararası eğilimler dikkate alınarak ülkemizin ulusal ölçekli planlarına,
akademik çalışmalarına değin geniş yelpazeli bir bilgi dağarcığından istifade edilerek Tokat
için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur. Böylece her sektörel eylem planında yıllara
sair, hangi kurumların beraber çalışarak hangi faaliyetleri gerçekleştireceği konusunda
detaylı bir yol haritası belirlenmiştir. İlgili kurumlarımız, bu eylem planları içerisinde ilimizin
sektörel bazda gereksinimlerine göre, Tokat’ta farklılık yaratacak 5 yıllık proje ve faaliyetlerini
tasarlama imkânı bulacaktır.
Sektörel eylem planlarının ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici olmasını
temenni ederken, bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve OKA yetkililerine teşekkür
ederim. Sektörel eylem planlarının ilimize hayırlı olmasını dilerim.
Dr. Ömer Toraman
Tokat Valisi
OKA Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetici Özeti
2017 yılında Tokat Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sayın Dr. Ömer TORAMAN’ın talimatları doğrultusunda hazırlıkları başlatılan Tokat İli Sektörel
Eylem Planları ile ulaşılmak istenen hedef başta 2023 vizyonu ve Onuncu Kalkınma Planı (20142018) hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak Tokat
ili için bir yol haritası sunmaktadır. Bu çalışmada Tokat ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine
uyum göstermesi için ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken çalışmalar planlanmıştır.
Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program,
Bakanlık Stratejik Planları ile Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölge Planı Tokat ilinin ihtiyaç ve
öncelikleri dikkate alınarak incelenerek aşağıda listesi sunulan 10 adet eylem planı oluşturulacaktır.
Eylem planlarında yer alan faaliyetler birden fazla kurumun sorumluluk alanına giren ve kurumlar
arası etkin koordinasyon gerektirecek şekilde tasarlanacaktır. Eylem planlarındaki eylemler,
eylemden sorumlu kuruluşlar tarafından eylemle ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde uygulamaya
geçirilecektir.
TOKAT İL STRATEJİK GELİŞİM PLANI EYLEM PLANLARI LİSTESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALTYAPI ve ULAŞTIRMA EYLEM PLANI
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI
ORMAN ve SU İŞLERİ EYLEM PLANI
EĞİTİM EYLEM PLANI
İSTİHDAM EYLEM PLANI
GÜVENLİK VE YEREL KAMU HİZMETLERİ EYLEM PLANI
KÜLTÜR ve TURİZM EYLEM PLANI
SAĞLIK EYLEM PLANI
SANAYİ ve TİCARET EYLEM PLANI
TARIM ve KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI
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ϭ͘ Raporun Amacı ve Kapsamı
İşgücü piyasa analizleri işgücü piyasasında, hem ülke genelinde hem de yerel düzeyde; işgücü
piyasalarına katılımı, katılanların beceri setini, firmaların bugünŬƺ ďĞĐĞƌŝ ƐĞƚŝ ƚĂůĞƉůĞƌŝŶŝ ǀĞ
eğitim ihtiyaçlarının niteliğini ortaya koymayı amaçlayan bir analiz çerçeve ŽůĂƌĂŬ
hazırlanmaktadır. Böylece sayıƐĂů ǀĞ ŶŝƚĞůŝŬƐĞů ŐƂƐƚĞƌŐĞůĞƌůĞ͖ ŵĞvcut işgücü piyasası eğilimleri,
ŝşgücü piyasasındĂŬŝ ƚĞŵĞů ƐŽƌƵŶůĂƌ͕ Őeleceğe ilişkin güvenilir projeksiyonlar
Žůuşturulabilmektedir. Yerel düzeydeki işgücü piyasa analizleri ile bölgesel farklılıklar
izlenmekte, yerel yönetişim mekanizmalarına işlerlik kazandırılmakta, kısa vadede işgücünün
şirketlerle eşleştirilmesi sağlanmakta, orta vadede işgücüne talep edilen niƚĞůŝŬůĞƌ
kazandırılmakta, işgücünün beceri setine ilişkin değişen ihtiyaçlar önceden tespit edilmekte,
uygulanan işgücü politikalarının etkileri izlenmektedir. 
dŽŬĂƚŝůŝϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planıraporunun amacı; işgücü piyasasında öncelikli
alanların ve tedbirlerin belirlenmesi, bölgenin ihtiyacına yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi
için yol haritasının oluşturulması, işçiͲişveren ihtiyaçlarının uygun şekilde yönlendirilmesi,
paydaşlara yerel istihdam ile ilgili bilgi sağlanması ve yerel istihdamın artırılması için bölgeye
özgü hedeflerin belirlenmesi için eylem planlarını üst plan ve strateji belgeleri ışığında
oluşturmaktır.Bu amaç doğrultusunda ilin istihdam başlığında beş gelişme ekseninde toplam ϱϲ
Adet Eylem planı belirlenmiştŝƌ͘
Eylem planlarının hayata geçirilmesi ildeki paydaşların ortak bir sinerji ile çalışmaları ile
mümkün olacaktır. Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarında tüm paydaşlara görev ve
sorumluluklar düşmektedir. Kurumlar arasında işbirliği imkânlarını pekiştiƌĞĐĞŬ ǀĞ ǇĞŶŝůŝŬĕŝ
uygulamalara fırsat oluşturacak eylem planları ilin kaynak kullanımında verimlilik
artırılabilecektir. Bölgedeki istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi
faaliyetlerine yardımcı olunması kapsamında oluşturulan rapŽƌ ŝůĞ ĞǇůĞŵůĞƌŝŶ farklı kamu
kurumları tarafından uygulanan faaliyetlerin birlikte programlanmasına, uygulanmasına ve
izlenmesine katkı sağlanabilecektir. 

Ϯ͘ ZĂƉŽƌƵŶ,ĞĚĞĨŝ
dŽŬĂƚŝůŝϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planı raporu ile

2018 - 2023

•

İldeki istihdamın korunmasının sağlanması

•

İlde yeni istihdam alanlarının oluşturulması

•

Mesleki ve teknik eğitimde planlama ve rehberlik hizmetlerinin artırılması

•

DĞƐůĞŬŝve teknik eğitimin içeriği ve sektörler ile uyumunun sağlanması

•

Kırsal istihdamın artırılması

•

İşgücünün ŶŝƚĞůŝŬůŝŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

•

Gelir getirici nitelikteki tarımsal ekonomik faaliyetlerin tanıtılması

•

KƌƚĂǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞĚĞŝůĚĞŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂĐĂŬŵĞƐůĞŬůĞƌŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

•

İstihdam Yoğun Yeni Yatırımların Çekilmesi

•

Girişimciliğin özendirilmesi

•

İş sağlığı ve güvenliğinin tüm sektörlerde öncelikli başlık haline getirilmesi

www.oka.org.tr
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•

İşletmelerin kurumsallaşmalarının sağlanması

•

Çalışan memnuniyetinin artırılması

•

Dezavantajlı grupların istihdamının artırılması 

•

Sosyal yardım alanların da işe yerleştirilmelerinin sağlanması hĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

ϯ͘ ^ĞŬƚƂƌƺŶDĞǀĐƵƚƵƌƵŵƵ
İstihdam, “üretim faktörleri olan emek, sermaye, girişimci ve doğal kaynakların optimal
kullanılarak üretim sürecine katılmasını” ifade etmektedir. Bu üretim faktörlerinin tam
kapasitede çalışmadığı, teknolojik gelişmelere uyum sağlayamama sonucu azami şekilde
değerlendirilemediği ve böylece ekonomide ortaya konan mal ve hizmet miktarlarının
kapasitesinin altında gerçekleştiği durumda eksik istihdam ortaya çıkmaktadır. Tüm ülkeler için
sayılan sebeplerden ötürü istihdam ve işsizlik öncelikli bir konu haline gelmektedir. Ayrıca,
teknolojik gelişmenin sürekli sermaye kullanımlı, emek tasarruflu olması nedeniyle bu öncelik ve
önem daha da artmaktadır.
ϯ͘ϭ͘ Global Gelişmeler
2016 yılının ikinci yarısından itibaren ƚŽƉĂƌůĂŶŵĂŬƚĂ ŽůĂŶ ŬƺƌĞƐĞů ŝŬƚŝƐĂĚŝ ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌ͕ ƂǌĞůůŝŬůĞ
gelişmiş ülkelerdeki artan büyümeyle yukarı yönlü ivme kazanmıştır. Küresel büyümenin
ekonomiler arasında görece dahaĚĞŶŐĞůŝďŝƌŐƂƌƺŶƺŵƐĞƌŐŝůĞĚŝği, yatırım, isƚŝŚĚĂŵǀĞƚŝĐĂƌĞƚŝŶ
arttığı göƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Dünya ülkelerinin işgücü piyasasındaki gelişmelerine bakıldığında,
işgücüne katılma oranı yükselmekte, istihdam oranı artış trendine girmekte, işsizlik oranı
düşmektedir.
dĂďůŽϭ͘Dünyada Kurumsal Olmayan Nüfusun İşgücü Durumu (15+ yaş)
můŬĞůĞƌ

İşgücüne
Katılım Oranı
;ϮϴͿ
ϱϳ͕ϵ
K
ϱϵ͕ϵ

ϲϮ͕ϲ
'ϳ
ϲϬ͕ϯ
dZ
ϱϭ͕ϯ
Kaynak: Dünya Bankası

ϮϬϭϱ
İstihdam
Oranı
ϲϱ͕ϱ
ϲϲ͕Ϯ
ϲϴ͕ϳ
ϲϵ͕ϭ
ϱϬ͕ϭ

İşsizlik Oranı
ϵ͕ϰ
ϳ͕ϵ
ϱ͕ϯ
ϲ͕ϴ
ϭϬ͕Ϯ

İşgücüne
Katılım Oranı
ϱϴ͕Ϯ
ϲϬ͕Ϯ
ϲϮ͕ϴ
ϲϬ͕ϲ
ϱϮ

ϮϬϭϲ
İstihdam
Oranı
ϲϲ͕ϱ
ϲϲ͕ϵ
ϲϵ͕ϯ
ϲϵ͕ϴ
ϱϬ͕ϲ

İşsizlik Oranı
ϴ͕ϱ
ϳ͕ϴ
ϰ͕ϵ
ϲ͕ϱ
ϭϬ͕ϴ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĐŽŶŽŵŝĐ ŽͲŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ–KͿBölgesindeki istihdam oranı 2017 yılı Haziran ayı itibariyle % 67,2 olarak
gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 559 milyon kişi olarak gerçekleşmiş ve bu oran 2008
yılına göre 26 milyon kişi artmıştır. 
Euro bölgesinde ise aynı dönemde istihdam oranı % 66,2 olarak gerçekleşmiştir. Estonya’da
%73, Slovenya’da %68,7 olan bu oran Yunanistan’da %53,6, İspanya’da %53,6 ve Türkiye’de
%50,9 olarak gerçekleşmiştir. OECD ve diğer bazı ülke bölgelerin 2017 yılı Haziran ayı itibari ile
istihdam oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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dĂďůŽϮ͘Bazı Ülke ve Bölgelerdeki İşsizlik Oranları
můŬĞͬƂůŐĞ
İşsizlik Oranı (%)
K
ϲ
ƵƌŽƂůŐĞƐŝ
ϳ͕ϵ
İngiltere
ϰ͕ϱ
:ĂƉŽŶǇĂ
Ϯ͕ϵ
Amerika Birleşik Devletleri
ϰ͕ϳ
<ŽƌĞ
ϯ͕ϴ
DĞŬƐŝŬĂ
ϯ͕ϱ
zĞŶŝĞůĂŶĚĂ
ϰ͕ϵ
dƺƌŬŝǇĞ
ϭϭ͕ϲ
<ĂǇŶĂŬ͗K͕ϮϬϭϳDĂƌƚǀĞƌŝůĞƌŝ

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede, 2016 yılı 15Ͳ74 yaş arası ortalama işsizlik oranı %8,6 olarak
gerçekleşmiştir. Avrupa genelinde 33 ülke arasında işsizlik oranı en yüksek ülke Makedonya
;йϮϯ͕ϳͿ͕işsizlik oranı en düşük ülke ise İzlanda (%3,0) olarak belirlemiştir. Türkiye ise %10,9 ile
Avrupa ülkeleri arasında işsizlik oranı en yüksek 8. ülke olmuştur.


Şekil ϭ. Avrupa Ülkelerinde İşsizlik Oranları, 15Ͳ74 yaş (%), 2016
<ĂǇnak: TÜİK, 25/2017

Avrupa Birliğine üye 28 ülkede 2016 yılına ilişkin ortalama istihdam oranı 15 ve daha yukarı yaş
nüfusta %52,8 olarak gerçekleşmiştir. 33 Avrupa ülkesi arasında bu oran %81,3 (İzlanda) ile
%39,9 (Yunanistan) arasında değişmiştir. Türkiyeise, %46,3 ile istihdam oranı en düşük 5. ülke
olmuştur.

2018 - 2023

www.oka.org.tr

10

TOKAT İLİ
İSTİHDAM EYLEM PLANI


Şekil Ϯ. Avrupa Ülkelerinde İstihdam Oranları, 15+ yaş (%), 2016
Kaynak: TÜİK, 25/2017

Dünya genelinde 2016 yılı itibariyle çalışan 3,5 milyar insanın 1,3 milyarını yani yaklaşık % 40’ını
kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de bu oran % 29 düzeyindedir. Türkiye’de kadınların işgücüne
katılımının düşük olmasına bağlı olarak Türkiye’de bağımlılık oranı da yüksektir. Yani, Türkiye’de
29 milyon kişi çalışarak 79 milyon kişiyi geçindirmektedir. Bu durumda her çalışan kendisiyle
birlikte 2,7 kişiye bakmaktadır. Bu değer dünya ortalaması için 2,1 düzeyindedir ve Türkiye’de
zenginleşebilmek için daha fazla kadının işgücüne katılmasına ve çalışmasına zemin hazırlamak
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϯ͘Ϯ͘ Türkiye’de Gelişmeler
Türkiye'de işgücüne katılım oranı hala gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Türkiye’de
ortalama yaş yükseldikçe, kadınların iş hayatına katılımı arttıkça, çok uzak olmayan bir dönemde
işgücüne katılım oranını % 70’lere ulaşacaktır. Bu dönemin aynı zamanda Sanayi 4.0
uygulamalarının, yani neredeyse insansız üretim sistemlerinin yaygınlaşmaya başlayacağı
döneme karşılık gelecek olması ise konunun önemini daha da artıracaktır. Türkiye bu bağlamda
ŶƺĨƵƐͲeğitimͲişgücüͲyatırımͲƺƌĞƚŝŵ ǌŝŶcirinde entegre stratejiler hazırlamak ve uygulamaya
koymak zorundadır. Aksi halde, karşılaşılacak sosyal ve siyasi sorunların boyutlarını çok büyük
ŽůĂďŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus 2017 yılı Ekim ayı itibariyle yaklaşık olarak 60 milyonduƌ͘
Tablo 3’te de yer aldığı gibi bu nüfusun 31,9 milyonu çalışmak isterken, bunlardan 28,6 milyonu
iş bulabilme şansına sahip olmuş, 3,2 milyonu yani % 10,3’ü işsiz kalmıştır. Türkiye'de % 33,9 ile
kayıtdışı istihdam yüksek düzeyini 2017 yılında da sürdürmüştür. Günümüzde teknik imkanların
ve dolayısıyla, işgücü ve gelir/harcamaları kontrol edebilecek sistemlerin artmasına rağmen bu
konuda istenen noktaya gelinememiştir. Ancak; 2000 yılında % 50 olan kayıt dışı istihdam
oranının 2017 yılında % 33’lere düşürülmesi de önemli bir gelişmedir. Bununla birlikte son üç
yılda kayıt dışı istihdam ile ilgili bir mesafe alınamamış olması üzerinde çalışılması gereken bir
durum olarak ortaya çıkmaktadır. 
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dĂďůŽϯ. Türkiye’de İşgücü Durumu (Bin Kişi)
z/>

ϭϱǀĞ
mǌĞƌŝ
Yaştaki
EƺĨƵƐ

İşgücü 
Arzı

İstihdam
ĚŝůĞŶůĞƌ

İşsizler

Kayıt 
Dışı 
İstihdam

İşgücüne
Katılım
Oranı

İstihdam 
Oranı

İşsizlik
Oranı

Tarım 
Dışı 
İşsizlik 
Oranı

'ĞŶĕ
EƺĨƵƐƚĂ
İşsizlik
Oranı

ϮϬϬϬ

ϰϲ͘Ϯϭϭ

Ϯϯ͘Ϭϳϴ

Ϯϭ͘ϱϴϭ

ϭ͘ϰϵϳ

ϱϬ͕ϲ

ϰϵ͕ϵ

ϰϲ͕ϳ

ϲ͕ϱ

ϵ͕ϯ

ϭϯ͕ϭ

ϮϬϬϱ

ϰϴ͘ϯϱϲ

Ϯϭ͘ϲϵϭ

ϭϵ͘ϲϯϯ

Ϯ͘Ϭϱϴ

ϰϴ͕Ϯ

ϰϰ͕ϵ

ϰϬ͕ϲ

ϵ͕ϱ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϳ͕ϱ

ϮϬϬϲ

ϰϵ͘Ϯϳϱ

Ϯϭ͘ϵϭϯ

ϭϵ͘ϵϯϯ

ϭ͘ϵϴϬ

ϰϳ͕Ϭ

ϰϰ͕ϱ

ϰϬ͕ϱ

ϵ͕Ϭ

ϭϭ͕ϭ

ϭϲ͕ϱ

ϮϬϬϳ

ϱϬ͘ϭϳϳ

ϮϮ͘Ϯϱϯ

ϮϬ͘ϮϬϵ

Ϯ͘Ϭϰϰ

ϰϱ͕ϰ

ϰϰ͕ϯ

ϰϬ͕ϯ

ϵ͕Ϯ

ϭϭ͕Ϯ

ϭϳ͕ϯ

ϮϬϬϴ

ϱϬ͘ϵϴϮ

ϮϮ͘ϴϵϵ

ϮϬ͘ϲϬϰ

Ϯ͘Ϯϵϱ

ϰϯ͕ϱ

ϰϰ͕ϵ

ϰϬ͕ϰ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϮ͕ϯ

ϭϴ͕ϲ

ϮϬϬϵ

ϱϭ͘ϴϯϯ

Ϯϯ͘ϳϭϬ

ϮϬ͘ϲϭϱ

ϯ͘Ϭϵϱ

ϰϯ͕ϴ

ϰϱ͕ϳ

ϯϵ͕ϴ

ϭϯ͕ϭ

ϭϲ͕Ϭ

ϮϮ͕ϵ

ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ

ϱϮ͘ϵϬϰ
ϱϯ͘ϵϴϱ

Ϯϰ͘ϱϵϰ
Ϯϱ͘ϱϵϰ

Ϯϭ͘ϴϱϴ
Ϯϯ͘Ϯϲϲ

Ϯ͘ϳϯϳ
Ϯ͘ϯϮϴ

ϰϯ͕ϯ
ϰϮ͕ϭ

ϰϲ͕ϱ
ϰϳ͕ϰ

ϰϭ͕ϯ
ϰϯ͕ϭ

ϭϭ͕ϭ
ϵ͕ϭ

ϭϯ͕ϳ
ϭϭ͕ϯ

ϭϵ͕ϵ
ϭϲ͕ϴ

ϮϬϭϮ

ϱϰ͘ϵϲϭ

Ϯϲ͘ϭϰϭ

Ϯϯ͘ϵϯϳ

Ϯ͘ϮϬϰ

ϯϵ͕Ϭ

ϰϳ͕ϲ

ϰϯ͕ϲ

ϴ͕ϰ

ϭϬ͕ϯ

ϭϱ͕ϴ

ϮϬϭϯ

ϱϱ͘ϵϴϯ

Ϯϳ͘Ϭϰϳ

Ϯϰ͘ϲϬϭ

Ϯ͘ϰϰϱ

ϯϲ͕ϳ

ϰϴ͕ϯ

ϰϯ͕ϵ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕ϵ

ϭϳ͕ϭ

ϮϬϭϰ

ϱϲ͘ϵϴϲ

Ϯϴ͘ϳϴϲ

Ϯϱ͘ϵϯϯ

Ϯ͘ϴϱϯ

ϯϱ͕Ϭ

ϱϬ͕ϱ

ϰϱ͕ϱ

ϵ͕ϵ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϳ͕ϵ

ϮϬϭϱ

ϱϳ͘ϴϱϰ

Ϯϵ͘ϲϳϴ

Ϯϲ͘ϲϮϭ

ϯ͘Ϭϱϳ

ϯϯ͕ϲ

ϱϭ͕ϯ

ϰϲ͕Ϭ

ϭϬ͕ϯ

ϭϮ͕ϰ

ϭϴ͕ϱ

ϮϬϭϲ

ϱϴ͘ϳϮϬ

ϯϬ͘ϱϯϱ

Ϯϳ͘ϮϬϱ

ϯ͘ϯϯϬ

ϯϯ͕ϱ

ϱϮ͕Ϭ

ϰϲ͕ϯ

ϭϬ͕ϵ

ϭϯ͕Ϭ

ϭϵ͕ϲ

ϮϬϭϳͬϭϬ

ϲϬ͘ϭϰϴ

ϯϭ͘ϵϯϮ

Ϯϴ͘ϲϰϱ

ϯ͘Ϯϴϳ

ϯϯ͕ϵ

ϱϯ͕ϭ

ϰϳ͕ϲ

ϭϬ͕ϯ

ϭϮ͕ϯ

ϭϵ͕ϯ

Kaynak: TÜİK

Türkiye’de 2017 yılında istihdamın sektöreldağılımları Tablo 4’te yer almaktadır. Tabloya göre,
2016 yılı Ekim ayı sonunda 5,3 milyon kişi olan tarımda çalışan sayısı 2017 yılı Ekim ayı sonu
itibariyle yaklaşık 229 bin kişi artarak 5,5 milyona yükselmiştir. Tarım sektörünün yılın ilk
üççeyreği ƐŽnunda %3,3 oranında büyüdüğü dikkate alındığında istihdam artışı anlamlı
ŐƂƌƺŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
dĂďůŽϰ. Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı

Yıl
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲͬϭϬ
ϮϬϭϳͬϭϬ

Kaynak: TÜİK

Tarım
ϰ͘ϲϮϭ
ϰ͘ϳϱϮ
ϱ͘Ϭϴϰ
ϱ͘ϰϭϮ
ϱ͘ϯϬϭ
ϱ͘ϮϬϰ
ϱ͘ϰϳϬ
ϱ͘ϰϴϯ
ϱ͘ϯϬϱ
ϱ͘ϯϬϱ
ϱ͘ϱϯϰ

Bin Kişi
^ĂŶĂǇŝ İnşaat
ϰ͘ϱϯϳ
ϭ͘Ϯϯϵ
ϰ͘ϭϳϵ
ϭ͘ϯϬϱ
ϰ͘ϲϭϱ
ϭ͘ϰϯϰ
ϰ͘ϴϰϮ
ϭ͘ϲϴϬ
ϰ͘ϵϬϯ
ϭ͘ϳϭϳ
ϱ͘ϭϬϭ
ϭ͘ϳϲϴ
ϱ͘ϯϭϱ
ϭ͘ϵϭϮ
ϱ͘ϯϯϮ
ϭ͘ϵϭϰ
ϱ͘Ϯϵϲ
ϭ͘ϵϴϳ
ϱ͘ϮϴϮ
Ϯ͘Ϭϳϭ
ϱ͘ϰϳϬ
Ϯ͘ϭϴϲ

,ŝǌŵĞƚůĞƌ
ϭϬ͘ϮϬϴ
ϭϬ͘ϯϴϬ
ϭϬ͘ϳϮϱ
ϭϭ͘ϯϯϮ
ϭϯ͘Ϭϭϲ
ϭϮ͘ϱϮϵ
ϭϯ͘Ϯϯϱ
ϭϯ͘ϴϵϭ
ϭϰ͘ϲϭϳ
ϭϰ͘ϲϬϵ
ϭϱ͘ϰϱϱ

Tarım
ϮϮ͕ϰ
Ϯϯ͕ϭ
Ϯϯ͕ϯ
Ϯϯ͕ϯ
ϮϮ͕ϭ
Ϯϭ͕Ϯ
Ϯϭ͕ϭ
ϮϬ͕ϲ
ϭϵ͕ϱ
ϭϵ͕ϱ
ϭϵ͕ϯ

Toplam İçindeki Pay (%)
^ĂŶĂǇŝ İnşaat ,ŝǌŵĞƚůĞƌ
ϮϮ͕Ϭ
ϲ͕Ϭ
ϰϵ͕ϱ
ϮϬ͕ϯ
ϲ͕ϯ
ϱϬ͕ϰ
Ϯϭ͕ϭ
ϲ͕ϲ
ϰϵ͕ϭ
ϮϬ͕ϴ
ϳ͕Ϯ
ϰϴ͕ϳ
ϮϬ͕ϱ
ϳ͕Ϯ
ϱϬ͕Ϯ
ϮϬ͕ϳ
ϳ͕Ϯ
ϱϬ͕ϵ
ϮϬ͕ϱ
ϳ͕ϰ
ϱϭ͕Ϭ
ϮϬ͕Ϭ
ϳ͕Ϯ
ϱϮ͕Ϯ
ϭϵ͕ϱ
ϳ͕ϯ
ϱϯ͕ϳ
ϭϵ͕ϰ
ϳ͕ϲ
ϱϯ͕ϲ
ϭϵ͕ϭ
ϳ͕ϲ
ϱϰ͕Ϭ

İŞKUR’un en temel görevlerinden biri; İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek,
analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü
ŝŚƚŝǇĂĕ analizlerini yapmak, yaptırmaktır. Bu görev kapsamında işgücü piyasasının nabzını
tutmak için ‘’2017 yılı İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) Sonuç Raporu’’ hazırlamıştır͘ Ƶ ƌĂƉŽƌ
kapsamında Türkiye genelinde İşgücü Piyasası Araştırması kapsamına giren 90 bin 749 işyeri 3
EŝƐĂŶͲ5 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilmiştir. 
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Bu çalışma ile elde edilen bilgiler Türkiye geneli için derlenmiştir. Örneklem, ham veri sonuçları
Őenelleştirildiğinde 1 milyon 111 bin 226 işyeri için veri açıklanmıştır. İPA 2017 raporuna göre
sektörlere ve cinsiyete göre çalışan sayısı Tablo 5’te yer almaktadır. 
dĂďůŽϱ. Sektörlere ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
^ĞŬƚƂƌůĞƌ

ƌŬĞŬ

Kadın

dŽƉůĂŵ

İmalat

Ϯ͘ϰϬϲ͘ϲϰϲ

ϲϵϬ͘ϭϱϰ

ϯ͘Ϭϵϲ͘ϳϵϵ

dŽƉƚĂŶǀĞWĞƌĂŬĞŶĚĞdŝĐĂƌĞƚ

ϭ͘ϲϬϵ͘ϵϱϴ

ϱϭϯ͘ϭϳϳ

Ϯ͘ϭϮϯ͘ϭϯϱ

İnşaat

ϴϵϲ͘ϮϰϬ

ϭϬϱ͘ϳϮϰ

ϭ͘ϬϬϭ͘ϵϲϰ

Ulaştırma ve Depolama

ϱϵϮ͘ϰϴϯ

ϴϵ͘ϳϲϱ

ϲϴϮ͘Ϯϰϴ

<ŽŶĂŬůĂŵĂǀĞzŝǇĞĐĞŬ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ

ϰϵϯ͘ϵϵϭ

ϭϴϳ͘Ϯϭϭ

ϲϴϭ͘ϮϬϮ

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

ϰϴϬ͘ϮϬϱ

ϮϬϬ͘ϰϳϭ

ϲϴϬ͘ϲϳϲ

DĞƐůĞŬŝ͕ŝůŝŵƐĞůǀĞdĞŬŶŝŬ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌ

ϯϳϮ͘ϵϬϯ

Ϯϭϴ͘ϯϬϰ

ϱϵϭ͘ϮϬϳ

Eğitim

ϭϭϯ͘ϳϰϬ

ϭϰϲ͘ϰϱϵ

ϮϲϬ͘ϭϵϵ

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

ϵϭ͘ϵϴϳ

ϭϲϰ͘Ϯϵϱ

Ϯϱϲ͘Ϯϴϯ

Diğer Hizmet &ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ

ϭϯϳ͘ϴϴϰ

ϲϴ͘ϱϳϳ

ϮϬϲ͘ϰϲϭ

&ŝŶĂŶƐǀĞ^ŝŐŽƌƚĂ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ

ϵϮ͘ϯϯϲ

ϴϯ͘ϳϰϱ

ϭϳϲ͘Ϭϴϭ

Bilgi ve İletişim

ϭϭϮ͘ϯϯϱ

ϱϴ͘ϬϭϮ

ϭϳϬ͘ϯϰϳ

'ĂǇƌŝŵĞŶŬƵů&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ

ϲϰ͘ϯϳϰ

ϮϬ͘ϮϱϮ

ϴϰ͘ϲϮϱ

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

ϳϬ͘ϲϱϮ

ϱ͘Ϯϰϲ

ϳϱ͘ϴϵϴ

ůĞŬƚƌŝŬ͕'Ăǌ͕ƵŚĂƌǀĞİklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

ϱϭ͘ϯϯϯ

ϲ͘ϳϰϵ

ϱϴ͘ϬϴϮ

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence Ve Spor

ϰϬ͘ϰϵϱ

ϭϰ͘ϴϴϭ

ϱϱ͘ϯϳϲ

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

ϯϲ͘ϲϳϵ

ϱ͘Ϭϯϭ

ϰϭ͘ϳϭϭ

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ

ϳ͘ϲϲϰ͘ϮϰϬ

Ϯ͘ϱϳϴ͘Ϭϱϰ

ϭϬ͘ϮϰϮ͘Ϯϵϰ

<ĂǇŶĂŬ͗/W͕ϮϬϭϳ

İPA 2017 raporuna göre işyeri büyüklüğüne bakılmaksızın her 4 çalışanın3’ü erkekŽůĂƌĂŬŽƌƚĂǇĂ
çıkmıştır. Kadınların yüksek oranda çalıştığı işyeri büyüklüğü 20 ve daha fazla kişi istihdam eden
işyerleri olarak tespit edilmiştir. İşyeri büyüklüğü arttıkça ĚĂ kadın istihdam etme oranı
artmaktadır.

13

www.oka.org.tr

2018 - 2023

TOKAT İLİ
İSTİHDAM EYLEM PLANI


Şekil ϯ. İstihdamın İşyeri Büyüklükleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Kaynak: İPA,ϮϬϭϳ

/PA 2017 raporuna göre bütün meslek gruplarında erkek çalışan sayısı kadın çalışan sayısından
fazladır.Tablo 6’da Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayıları yer almaktadır ve tabloya
göre kadın çalışan sayısının oransal olarak en fazla olduğu meslek grubu % 46,4 ile Büro
Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar iken bunu % 37,9 ile Profesyonel Meslek Mensupları
izlemektedir. En fazla çalışan Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubundadır.
Daha sonra Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar ile Hizmet ve Satış Elemanları Meslek grubu
gelmektedir. Kadınların en fazla çalıştığı meslek grubu Profesyonel Meslek Mensuplarıdır. Her 5
kadın çalışandan 1 tanesi bu meslek grubundadır. Bu meslek grubundaki mesleklerin genelde
yükseköğretim mezunu eleman talebi olan meslekler olması kadınların eğitim düzeyi yüksek
işlerde daha fazla oranda çalıştıklarını göstermektedir. Büro Hizmetlerinde Çalışanlar, Hizmet ve
Satış Elemanları ve Nitelik Gerektirmeyen Meslekler meslek grupları kadınların yoğun olarak
çalıştığı meslek gruplarıdır. Erkeklerin en fazla çalıştığı meslek grupları Sanatkârlar ve İlgili
İşlerde Çalışanlar, Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar ile Hizmet ve Satış Elemanlarıdır.
dĂďůŽϲ. Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayıları
Meslek Grupları

ƌŬĞŬ

Kadın

dŽƉůĂŵ

dĞƐŝƐǀĞDĂŬŝŶĞOperatörleri ve Montajcılar

ϭ͘ϰϳϱ͘ϲϮϮ

Ϯϯϵ͘ϯϲϱ

ϭ͘ϳϭϰ͘ϵϴϳ

Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar

ϭ͘ϰϳϳ͘ϵϳϬ

ϭϳϱ͘ϭϳϳ

ϭ͘ϲϱϯ͘ϭϰϲ

Hizmet ve Satış Elemanları

ϭ͘ϭϬϲ͘ϵϲϭ

ϰϯϱ͘ϴϴϮ

ϭ͘ϱϰϮ͘ϴϰϯ

EŝƚĞůŝŬ'ĞƌĞŬƚŝƌŵĞǇĞŶDĞƐůĞŬůĞƌ

ϭ͘Ϭϴϰ͘ϰϳϳ

ϰϯϰ͘ϵϯϴ

ϭ͘ϱϭϵ͘ϰϭϱ

WƌŽĨĞƐǇŽŶĞůMeslek Mensupları

ϴϭϮ͘ϰϯϭ

ϰϵϲ͘ϳϱϬ

ϭ͘ϯϬϵ͘ϭϴϭ

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

ϱϰϯ͘ϳϮϲ

ϰϳϬ͘ϰϭϴ

ϭ͘Ϭϭϰ͘ϭϰϰ

Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

ϳϯϭ͘ϬϬϳ

ϮϮϴ͘ϯϳϲ

ϵϱϵ͘ϯϴϮ

zƂŶĞƚŝĐŝůĞƌ

ϯϵϯ͘ϵϯϭ

ϵϭ͘ϭϱϲ

ϰϴϱ͘Ϭϴϳ

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları

ϯϴ͘ϭϭϳ

ϱ͘ϵϵϭ

ϰϰ͘ϭϬϴ

ϳ͘ϲϲϰ͘ϮϰϬ

Ϯ͘ϱϳϴ͘Ϭϱϰ

ϭϬ͘ϮϰϮ͘Ϯϵϰ

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
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Kriz dönemini almış olduğu tedbirler ile birçok ülkeye göre daha az kayıp ile geçiren Türkiye’de
EUROSTAT verilerine göre 2012 yılında işsizlik oranı yüzde 8,4 ile son yılların en düşük seviyesine
ulaştıktan sonra yukarıda vurguladığımız nedenlerle de tekrar artmaya başlamıştır. 2017 yılında
da işsizlik oranındaki artış devam etmektedir. 2018Ͳ2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program
hedeflerinde 2020 yılı için işsizlik oranının yüzde 9,6 olacağı öngörülmektedir. Yine OVP’de
2020’de işgücüne katılma oranının yüzde 54,7 olacağı öngörülmektedir. Görüldüğü üzere
istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması önümüzdeki dönemlerde de hassasiyet
gösterilmesi gereken bir konu olacaktır.
Türkiye işgücü piyasasının genelinde çalışanların ve işsizlerin eğitim durumlarının düşük olması
işgücü piyasasını olumsuz etkilemektedir. Araştırma kapsamında eleman temininde güçlük
çekilen mesleklerdeki güçlük çekilme nedeninin ağırlıklı olarak gerekli mesleki nitelik ve
beceriye sahip eleman bulunamaması ile yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamamasının
olması işgücü piyasasının aradığı nitelik ve özelliklerde eleman bulunmadığını ortaya
koymaktadır. Önceki dönemlerde yapılan çalışmaların sonuçları da incelendiğinde mesleksizlik
konusunda önemli gelişmeler görülmesine rağmen hala işsizlerin işgücü piyasasında
aranılan/talep edilen nitelik ve becerilere sahip olmadığını göstermektedir. Beceri temelli
çalışmalar yapılmalıdır. Eleman ihtiyacı duyulan mesleklerde aranan becerileri daha iyi analiz
edip ortaya koyacak çalışmaların yapılması önemlidir.
ϯ͘ϯ͘ Tokat İşgücü Piyasası
Türkiye tarihinin en büyük istihdam seferberliği olan Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği ϲ
KĐĂŬϮϬϭϳƚĂƌŝŚŝŶĚĞbaşlatılmıştır. Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği ile milli bilinç ve
büyüme odaklı bir politika benimsenerek yıllık ekonomik büyüme oranının artırılması, kişi
başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yükseltilmesi, işsizlik oranının azaltılması ve
işgücüne katılım oranının artırılması hedeflenmektedir. Seferberlik kapsamında İŞKUR İl
Müdürlüğü Tokat’ta faaliyet gösteren oda ve borsalarda işverenlerĞ ǇƂŶĞůŝŬ ƐĞŵŝŶĞƌůĞƌ
düzenlenmiş, meslek kuruluşları ziyaret edilmiş, Tokat ilinde faaliyet gösteren her işyeri
seferberlik ve istihdam teşvikleri kapsamında bilgilendirilmiş, ŝůĚĞ muhtelif alanlarında stantlar
açılmış, bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştiƌ͘
İstihdamın artırılması ve buna bağlı olarak işsizliğin azaltılması işgücü arz ve talep yapısının,
özelliklerinin, isteklerinin ve beklentilerinin bilinmesi ile mümkündür. Bu bağlamda İŞKUR Tokat
İl Müdürlüğü tarafından yapılan “2017 Tokat İşgücü Piyasası Araştırması (İPA)” çalışma Tokat’ın
istihdam başlığındaki güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tokat İli İPA 2017 raporunun
hazırlanmasında Tokat ilinde 20+ istihdamlı çalışanı olan 347 işyeri çalışmaya dahil edilmiştir.
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ϯ͘ϯ͘ϭ͘ 'ĞŶĞůŝůŐŝůĞƌ
2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu ADNKS verilerine göre, Tokat ili toplam nüfusu 602͘086’dır.
dŽƉůĂŵ ŶƺĨƵƐƵŶ й 49,7’sini erkekler (299͘519 kişi), й 50,3’ünü ( 302͘567 kişi) kadınlar
oluşturur. Tokat ili nüfusunun й7,3’ünü (43͘969 kişi) 0Ͳϭϰ͖й73,7’sini (443.872 kişi) 15Ͳϲϰ͖ й
12,7’sini ( 76͘647 kişi) 65+ yaş grubu oluşturmaktadır. 
dĂďůŽϳ. Tokat İl Nüfus İstatistikleri (2007 –ϮϬϭϳͿ


<ƂǇEƺĨƵƐƵ

Şehir Nüfusu

dŽƉůĂŵEƺĨƵƐ

Nüfus Değişim Miktarı

ϮϬϬϳ

Ϯϲϵ͘ϴϬϴ

ϯϱϬ͘ϵϭϰ

ϲϮϬ͘ϳϮϮ

ͲͲͲͲͲͲͲ

ϮϬϬϴ

Ϯϳϭ͘ϭϬϬ

ϯϰϲ͘Ϭϱϴ

ϲϭϳ͘ϭϱϴ

Ͳϯ͘ϱϲϰ

ϮϬϬϵ

Ϯϲϴ͘ϭϵϯ

ϯϱϲ͘Ϯϰϲ

ϲϮϰ͘ϰϯϵ

ϳ͘Ϯϴϭ

ϮϬϭϬ

Ϯϱϯ͘ϴϱϴ

ϯϲϯ͘ϵϰϰ

ϲϭϳ͘ϴϬϮ

Ͳϲ͘ϲϯϳ

ϮϬϭϭ

Ϯϰϵ͘ϰϮϳ

ϯϱϴ͘ϴϳϮ

ϲϬϴ͘Ϯϵϵ

Ͳϵ͘ϱϬϯ

ϮϬϭϮ

Ϯϱϱ͘ϰϵϲ

ϯϱϴ͘ϰϵϰ

ϲϭϯ͘ϵϵϬ

ϱ͘ϲϵϭ

ϮϬϭϯ

ϮϰϬ͘ϱϱϯ

ϯϱϴ͘ϭϱϱ

ϱϵϴ͘ϳϬϴ

Ͳϭϱ͘ϮϴϮ

ϮϬϭϰ

ϮϮϳ͘Ϯϭϭ

ϯϳϬ͘ϳϬϵ

ϱϵϳ͘ϵϮϬ

Ͳϳϴϴ

ϮϬϭϱ

Ϯϭϰ͘ϭϮϭ

ϯϳϵ͘ϴϲϵ

ϱϵϯ͘ϵϵϬ

Ͳϯ͘ϵϯϬ

ϮϬϭϲ

Ϯϭϱ͘ϰϱϳ

ϯϴϳ͘ϮϬϱ

ϲϬϮ͘ϲϲϮ

ϴ͘ϲϳϮ

ϮϬϭϳ

ϮϭϮ͘ϰϴϯ

ϯϴϵ͘ϲϬϯ

ϲϬϮ͘Ϭϴϲ

Ͳϱϳϲ

dŽŬĂƚŝůŝŶŝŶ ϮϬϬϳ–2017 yılları arası nüfus istatistikleri Tablo 7 üzerinde gösterilmiştir. Tablo 7
genel olarak incelendiğinde Tokat İlinde düzenli bir nüfus artışının veya azalışının olmadığı
anlaşılmaktadır. Tablo 7’ye göre en fazla nüfus azalışı 2013 yılında gerçekleşmiş olup, 2013
yılında 2012 yılına göre 15͘282 kişilik nüfus azalışı gerçekleşmiştir. Tablo 7 en fazla nüfus
artışının olduğu yıl olarak incelendiğinde ise, 2016 yılı nüfus artışının en fazla gerçekleştiği yıl
ŽůĂƌak karşımıza çıkmaktadır. 2016 yılında 2015 yılına göre 8͘ 672 kişilik nüfus artışı olduğu
anlaşılmaktadır. 
Ekonomik olarak aktif nüfusun, çalışabilir yaştaki nüfusa oranı “İşgücüne Katılım Oranı”;
çalışanların, çalışabilir yaştaki nüfusa oranı “İstihdam Oranı”; toplam işsiz sayısının işgücüne
oranı ise “İşsizlik Oranı” olarak tanımlanmaktadır. TÜİK il bazında bu oranları en son 2013 yılında
açıklamıştır. İl düzeyinde en son yayımlanan 2013 yılı verilerine göre Tokat ilinde işgücüne
katılım oranı yüzde 49,9; istihdam oranı yüzde 46,7 ve işsizlik oranı yüzde 6,6 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde ise 2013 yılı verilerine göre işgücüne katılım oranı yüzde 48,3,
istihdam oranı yüzde 43,9 ve işsizlik oranı yüzde 9’dur. Bu oranlarla birlikte Tokat ili; işŐƺĐƺŶĞ
katılma oranı ve istihdam oranı bakımından Türkiye ortalamasının üstünde bulunmaktadır. Yine
2013 verilerine göre Tokat ili işsizlik oranı bakımından Türkiye ortalamasına göre daha iyi
durumdadır.
Tokat ilinin 2016 yılına ait göç durumu Tablo8’de yer almaktadır. Tablo 8’ĞŐƂƌĞϮϬϭϲĚƂŶĞŵŝ
net göç hızı 5,31’dir. 2015 yılında ilin verdiği 6.219 kişilik net göç ve Ͳ10,42’lik net göç hızına
göre, 2016 dönemindeki net göç miktarı ve net göç hızında bir miktar azalma görülmüştür.
'ƂĕƺŶĂŶĂŶĞĚĞŶůĞƌŝŶĚĞŶďiri işsizliktir. 
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Özellikle genç nüfusun kırsal kesimde kalmak istemediği, iş alanları olan şehirleri tercih ettiği
görülmektedir. Bunun önlenmesi için kırsal kesimde; kaynakların yerli yerinde kullanılması,
gerçekçi ve bölgeye göre uygulanabilir tarım, hayvancılık ve sosyal politikaların oluşturulması ve
uygulanması gerekmektedir.
dĂďůŽϴ. Tokat İli 2016 Yılı Göç Durumu

İlin Aldığı Göç
ϯϲ͘ϱϳϮ

İlin Verdiği Göç
ϯϯ͘ϯϯϴϬ

EĞƚ'Ƃĕ
ϯ͘ϭϵϮ

Net Göç Hızı
ϱ͕ϯϭ

ϮϬϭϳ/PA çalışması sonuçlarına göre Türkiye genelinde işyerlerinin й18,8’i istihdamın artacağı
yönünde cevap verirken; Tokat ilinde işverenlerin й28,9’u istihdamın artacağını öngörmüştür.
İstihdamın azalacağını düşünen işyeri oranı Türkiye genelinde й Ϯ͕ϰ ŝŬĞŶ ďƵ ŽƌĂŶ dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞ
й1,8’tir.

ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ İşgücü Arz Verileri
İŞKUR göstergeleri Kurumun idari kayıtlarından oluşmakta olup İŞKUR’un hedef kitlelerine
sunmuş olduğu hizmetlerinin verilerinden hareketle istatistik alt yapısında derlediği rakamları
ŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ İŞKUR’un hizmetlerinden yararlanmak için Kuruma kayıt yaptıran kişilerin yaş,
cinsiyet, sosyal durum, eğitim durumu, sektör ve meslek gibi özelliklerin bilgisine İŞKUR
göstergelerinden ulaşılabilmektedir.
Tokat’taiş arayanların internet üzerinden veya Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ile İŞKUR
,ŝǌŵĞƚDĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĚen doğrudan yaptıkları müracaatlar Şekil 4’te yer almaktadır.


Şekil ϰ. Yıllar İtibariyle Cinsiyete Göre Başvuru Sayısı (2010ͲϮϬϭϲͿ
Kaynak: İŞKUR

Tokat ili için başvurusayısı, 2016 yılında son yedi yılın en yüksek seviyesini görmüş, 2016 yılında
toplam başvuru sayısı 23.965 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu başvuruların 13.880’ini erkekler,
ϭϬ͘Ϭ85’ini kadınlar oluşturmuştur. Toplam başvuru sayısı 2016 yılında 2010 yılına ŐƂƌĞ ϭϱ͘ϰϰϭ
kişi artmıştır. Bu artışın 6.920’sini kadınlar, 8.521’ini erkekler oluşturmuştur. 2010Ͳ2016 yılları
arası başvurular cinsiyet bazında incelendiğinde ise toplam kadın başvuru sayısının, toplam
erkek başvuru sayısından her yıl daha az olduğu anlaşılmaktadır.
dĂďůŽ 9’da 2016 yılında Tokat ilinde mesleklere göre başvuru sayıları mevcuttur. Tablo ϵ
mesleklere göre toplam başvuru sayısının fazla olandan az olana doğru sıralanması ile
oluşturulmuştur. 
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dĂďůŽ 9’a göre en fazla başvurunun olduğu ilk 10 meslek içerisinde ilk sırayı 4.975 başvuru ile
Beden İşçisi (Genel) mesleği almıştır. Beden İşçisi (Genel) mesleği toplam başvurunun й21’ini
oluşturmaktadır. Beden İşçisi (Genel) mesleğini ϭ͘639 başvuru ile Temizlik Görevlisi, ϭ͘ϭϰϰ
başvuru ileƺƌŽDĞŵƵƌƵ;Genel) ve 784 başvuru ile Makineci (Dikiş) meslekleri takip etmiştir͘
dĂďůŽϴ. Mesleklere Göre Başvuru Sayısı

DĞƐůĞŬůĞƌ
Beden İşçisi (Genel)
dĞŵŝǌůŝŬ'ƂƌĞǀůŝƐŝ
ƺƌŽDĞŵƵƌƵ;'ĞŶĞůͿ
Makineci (Dikiş)
Satış Danışmanı
Şoför –Yük Taşıma
^ĞŬƌĞƚĞƌ
Beden İşçisi (Temizlik)
Konfeksiyon İşçisi
PŶDƵŚĂƐĞďĞĐŝ
Kaynak: İŞKUR

Kadın
ϭ͘ϳϯϴ
ϵϲϴ
ϲϴϭ
ϰϴϯ
ϯϳϱ
Ͳ
ϰϲϯ
Ϯϵϳ
Ϯϯϴ
Ϯϯϯ

ƌŬĞŬ
ϯ͘Ϯϯϳ
ϲϳϭ
ϰϲϯ
ϯϬϭ
ϯϱϮ
ϱϳϳ
ϭϵ
ϭϱϵ
ϭϴϵ
ϭϱϰ

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
ϰ͘ϵϳϱ
ϭ͘ϲϯϵ
ϭ͘ϭϰϰ
ϳϴϰ
ϳϮϳ
ϱϳϳ
ϰϴϮ
ϰϱϲ
ϰϮϳ
ϯϴϳ

ϯ͘ϯ͘ϯ͘ Kayıtlı İşsiz
İŞKUR tanımlarına göre kayıtlı işsiz; kayıtlı işgücünden daha iyi şartlarda iş arayanlar,
emeklilerden iş arayanlar ve belli bir iş yerinde çalışmak isteyenler (sadece kamu kurumu
isteyenler vb.) çıkarıldığında geri kalan iş arayanlar ŽůĂƌĂŬ tanımlanmaktadır. Şekil 5’tĞ ϮϬϭϬͲ
2016 yılları arası Tokat ili için İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin cinsiyete göre dağılımı verilmiştir.


Şekil ϱ. Yıllar İtibariyle Cinsiyete Göre Kayıtlı İşsiz Sayısı (2010ͲϮϬϭϲͿ
Kaynak: İŞKUR

Şekil 5ƺǌĞƌŝŶĚĞϮϬϭϬͲ2016 yılları cinsiyet bazında incelendiğinde ise kayıtlı erkek işsiz sayısının,
kayıtlı kadın işsiz sayısından her yıl daha fazla olduğu görülmektedir. 2015 yılı SGK
sorgulamalarından sonra Kuruma kayıtlı erkek işsiz sayısı 2015 yılında gözle görülür şekilde
azalmıştır.
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dĂďůŽϭϬ’da Tokat ilinde 2016 yılında mesleklere göre kayıtlı işsiz sayıları gösterilmiştir. Tablo 10
mesleklere göre toplam kayıtlı işsiz sayısının fazla olandan az olana doğru sıralanması ile
oluşturulmuştur.
dĂďůŽϵ. Mesleklere Göre Kayıtlı İşsiz Sayısı (2016)

DĞƐůĞŬůĞƌ
Beden İşçisi (Genel)
dĞŵŝǌůŝŬ'ƂƌĞǀůŝƐŝ
ƺƌŽDĞŵƵƌƵ;'ĞŶĞůͿ
Makineci (Dikiş)
Satış Danışmanı
Şoför –Yük Taşıma
^ĞŬƌĞƚĞƌ
Beden İşçisi (Temizlik)
ZĞǇŽŶ'ƂƌĞǀůŝƐŝ
PŶDƵŚĂƐĞďĞĐŝ
Kaynak: İŞKUR

Kadın
ϭ͘ϲϲϮ
ϴϲϳ
ϲϵϮ
ϭϵϯ
Ϯϴϲ
Ͳ
ϱϭϭ
Ϯϵϳ
ϴϲ
Ϯϯϵ

ƌŬĞŬ
Ϯ͘ϲϰϯ
ϰϬϲ
ϯϵϱ
ϭϬϬ
Ϯϲϯ
ϰϴϲ
ϭϳ
ϭϰϳ
ϭϳϱ
ϭϮϭ

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
ϰ͘ϯϬϱ
ϭ͘Ϯϳϯ
ϭ͘Ϭϴϳ
Ϯϵϯ
ϱϰϵ
ϰϴϲ
ϱϮϴ
ϰϰϰ
Ϯϲϭ
ϯϲϬ

ϯ͘ϯ͘ϰ͘ Açık İşler
Açık iş; en basit tanımı ile işverenler tarafından Kuruma verilen işgücü talebidir. Açık iş sayısının
artması, kendisini işe yerleştirmede göstermekte ve işverenlerin İŞKUR ile olan çalışma
isteklerinin arttığı yönünde izlenim vermektedir. Şekil 6’da, yıllar itibariyle Tokat’ta açık iş sayısı
yer almaktadır. Şekil 6’ya göre açık iş sayısı genel olarak artış eğilimi göstermektedir. 2010
yılında işverenlerden 2͘544 kişilik açık iş talebi alınmış iken, bu sayı 2016 yılına gelindiğinde
yaklaşık beş kat artarak ϭϮ͘Ϭ57’ye yükselmiştir. Bu yükseliş eğiliminin arkasında, İŞKUR
hizmetlerinin çeşitlenmesi sonucu işverenlerin İŞKUR ile olan çalışma isteklerinin artışı yer
almaktadır.


Şekil ϲ. Yıllara Göre Açık İş Sayıları (2010ͲϮϬϭϲͿ
Kaynak: İŞKUR

Tablo 11’deTokat’ta mesleklere göre açık iş sayıları yer almaktadır. 2016 yılında işverenlerden
alınan açık işlerde ilk sırayı 2.522 açık iş ile Makineci (Dikiş) mesleği almıştır. Makineci (Dikiş)
mesleğine ait açık iş sayısı, toplam açık iş sayısının й21’ini oluşturmaktadır. 
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Makineci (Dikiş) mesleğini ϭ͘595 açık iş ilanı ile Beden İşçisi (Genel) ve 508 açık iş ilanı ile
dĞŵŝǌůŝŬ Görevlisi meslekleri takip etmiştir. Açık iş ilanı verilen ilk on meslek genel olarak
incelendiğinde büyük bölümünün nitelikͲel becerisi gerektiren meslekler olduğu görülmektedir.
dĂďůŽϭϬ. Mesleklere Göre Açık İş Sayıları (2016)

DĞƐůĞŬůĞƌ
Makineci (Dikiş)
Beden İşçisi (Genel)
dĞŵŝǌůŝŬ'ƂƌĞǀůŝƐŝ
ŽŬƵŵĂ<ŽŶĨĞŬƐŝǇŽŶDĂŬŝŶĞĐŝ
Konfeksiyon İşçisi
Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 
mƚƺĐƺ
Satış Danışmanı
ƺƌŽDĞŵƵƌƵ;'ĞŶĞůͿ
Garson (Servis Elemanı)
Kaynak: İŞKUR

Açık İş Sayısı
Ϯ͘ϱϮϮ
ϭ͘ϱϵϱ
ϱϬϴ
ϰϰϲ
ϰϯϱ
ϰϮϳ
ϯϰϰ
ϯϮϬ
ϯϬϯ
ϮϵϬ

ϯ͘ϯ͘ϱ͘ Aktif İşgücü Programları
İŞKUR, aktif işgücü programları aracılığıyla işgücü piyasasında becerileri azalmış ya da hiçbir
niteliği olmayan işgücüne beceri kazandırarak daha kolay iş bulmasına imŬąŶ ǀĞƌŵĞŬƚĞ ǀĞ
işsizlikten istihdama geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Aktif işgücü programları
içerisinde bulunan Mesleki Eğitim Kursları (MEK), İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Girişimcilik
Eğitim Programları ile işgücüne nitelik kazandırılmaktadır. Toplum Yararına Programlar ise
işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ve dönemlerde; işgücünün, işgücü piyasasından uzak kalmasını
önlemede önemli bir araçtır.
Mesleki Eğitim Kursları; bireylere yeni bir meslek kazandırmak veya var olan mesleki becerileƌŝŶŝ
geliştirmek suretiyle kişilerin istihdam edilebilirliğini arttırarak işsizlik probleminin çözülmesine
katkı sağlayan programlardır. Bu kapsamda düzenlenecek kursların beceri eksikliği olan kitlelere
ulaşması büyük önem taşımaktadır. Tablo 1Ϯ’de 2010ͲϮ016 yılları arasında Mesleki Eğitim Kurs
ve Kursiyer Sayıları yer almaktadır. Tablo 1Ϯ’Ǉe göre Tokat ilinde en fazla Mesleki Eğitim Kursu
82 kurs ile 2011 yılında düzenlenmiştir. 2011 yılında 82 kurs programına toplam 1.898 kursiyer
katılmıştır. Son yedi yıllık verilere göre en az Mesleki Eğitim Kursu 33 kurs programı ile 2010
yılında düzenlenmiştir. 2010 yılında düzenlenen 33 Mesleki Eğitim Kursu’na 899 kursiyer
katılmıştır.
dĂďůŽϭϭ. Mesleki Eğitim Kurs ve Kursiyer Sayıları (2010ͲϮϬϭϲͿ

Yıllar
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

Açılan Kurs
Sayısı
ϯϯ
ϴϮ
ϱϯ
ϲϱ
ϱϮ
ϳϭ
ϱϳ

Kaynak: İŞKUR
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Kadın Kursiyer
Sayısı
ϱϳϱ
ϭ͘ϬϭϮ
ϲϳϱ
ϭ͘Ϯϭϵ
ϳϰϴ
ϭ͘Ϯϴϴ
ϴϯϯ

ƌŬĞŬ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
ϯϮϰ
ϴϴϲ
ϳϭϯ
ϴϬϯ
ϲϲϲ
ϳϴϬ
ϲϱϱ
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dŽƉůĂŵ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
ϴϵϵ
ϭ͘ϴϵϴ
ϭ͘ϯϴϴ
Ϯ͘ϬϮϮ
ϭ͘ϰϭϰ
Ϯ͘Ϭϲϴ
ϭ͘ϰϴϴ
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dĂďůŽ ϭϮ’Ǉe göre kadın katılımcı yıllık değişim oranının en fazla olduğu yıl 2013 yılıdır. 2013
yılında 2012 yılına göre kadın katılımcı oranı й 80, 6 artmıştır. Kadın katılımcı yıllık değişim
oranının en az olduğu yıl ise 2014 yılıdır. 2014 yılında 2013 yılına göre kadın katılımcı oranı й
38,6 azalmıştır. Erkek katılımcı yıllık değişim oranının en fazla olduğu yıl ise 2011 yılıdır. 2011
yılında 2010 yılına göre erkek katılımcı oranı й 173,5 artmıştır. Erkek katılımcı yıllık değişim
oranının en az olduğu yıl ise 2012 yılıdır. 2012 yılında 2011 yılına göre erkek katılımcı oranı й
19,5 azalmıştır.
2016 yılında Mesleki Eğitim Kurs programlarında kadınların en fazla katılım sağladığı ilk beş
meslek sırası ile Dokuma Konfeksiyon Makineci, Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim Ve Ev
Tekstili), Giysi Tadilatçısı, Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı ve İşletmelerde Hijyen Görevlisi
meslekleridir. Erkeklerde ise Dokuma Konfeksiyon Makineci, Giysi Tadilatçısı, Çoban/Sürü
Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan), Zirai Sulamacı ve Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve
Ev Tekstili), meslekleri ilk beş sırayı oluşturmuştur.
İşsizliğin en önemli nedeni gerekli mesleki bilgi, beceri ve yeterli iş tecrübesine sahip
olunamamasıdır. İşbaşı Eğitim Programının temel gayesi mesleki deneyimi veya iş tecrübesi
olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmak ve bu kişilerin istihdam
edilebilirliklerini artırmaktır. Bir diğer gaye ise nitelikli işgücünü temin etmekte zorlanan
işverenlere işe alacakları kişileri işyerlerinde belirli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek
kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını ve işe alma konusunda isabetli bir karar
vermelerini sağlamaktır. 
Tablo 13’Ğ ŐƂƌĞ ϮϬϭϬͲ2016 yılları arasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı kurs sayısı artış
eğilimi göstermektedir. İşverenler tarafından oldukça rağbet gösterilen İşbaşı Eğitim
Programları, katılımcılar açısından da pratik eğitim almaları ve işyerinde tecrübe kazanarak
sonrasında daha kolay iş bulmalarını sağlama açısından önemli bir aktif işgücü programı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tokat ilinde 2010 yılında 2 İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiş iken, 2016
yılında düzenlenen İşbaşı Eğitim Program sayısı 502’ye yükselmiştir. Katılımcı sayısına
bakıldığında ise 2010 yılında İşbaşı Eğitim Programlarından 11 katılımcının faydalandığı, 2016
yılında ise İşbaşı Eğitim Programından faydalanan katılımcı sayısının 1.780’e yükseldiği
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
dĂďůŽϭϮ. Mesleki Eğitim Kurs ve Kursiyer Sayıları (2010ͲϮϬϭϲͿ

Yıllar
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

Açılan Kurs
Sayısı
Ϯ
ϯϭ
ϴϳ
ϵϴ
ϭϬϲ
ϮϬϲ
ϱϬϮ

Kaynak: İŞKUR

Kadın Kursiyer
Sayısı
ϵ
ϴϴ
Ϯϴϯ
ϯϱϴ
ϲϵϰ
ϰϰϭ
ϴϮϳ

ƌŬĞŬ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
Ϯ
ϲϱ
Ϯϯϳ
Ϯϳϳ
ϯϮϭ
ϯϴϳ
ϵϱϯ

dŽƉůĂŵ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
ϭϭ
ϭϱϯ
ϱϮϬ
ϲϯϱ
ϭ͘Ϭϭϱ
ϴϮϴ
ϭ͘ϳϴϬ

2016 yılında bir önceki yıla göre hem İşbaşı Eğitim Programı kurs sayısı hem de toplam kursiyer
sayısı artmıştır. 2015 yılında 206 İşbaşı Eğitim Programı düzenlenir iken, 2016 yılında yaklaşık %
143’lük artış ile düzenlenen program sayısı 502’ye çıkmıştır. 2015 yılında İşbaşı Eğitim
Programlarına iştirak eden katılımcı sayısı ise bir önceki yıla göre yaklaşık % 114 artarak 1.780
olmuştur.

21

www.oka.org.tr

2018 - 2023

TOKAT İLİ
İSTİHDAM EYLEM PLANI

2016 yılında İşbaşı Eğitim Programlarında kadınların en fazla katılım sağladığı ilk beş meslek
Makineci (Dikiş), Perakende Satış Elemanı, Büro Memuru (Genel), Konfeksiyon İşçisi ve Satış
Danışmanı meslekleridir. Erkeklerde ise Makineci (Dikiş), Perakende Satış Elemanı, Garson
(Servis Elemanı), Büro Memuru (Genel) ve Konfeksiyon İşçisi meslekleri ilk beş sırayı
oluşturmuştur͘ Ƶ ǀĞƌŝůĞƌ incelendiğinde Tokat ilinde İşbaşı Eğitim Programlarının genellikle
hazır giyim sektöründe ihtiyaç duyulan mesleklerde düzenlendiği görülmektedir.dĂďůŽϭϰ’te de
dŽŬĂƚİŞKUR tarafından 2015Ͳ2017 döneminde en çok verilen Mesleki Eğitim kurslarıǀĞŬƵƌƐŝǇĞƌ
dağılımları yer almaktadır.
dĂďůŽϭϯ. İŞKUR tarafından en çok verilen Mesleki Eğitim kursları (2015ͲϮϬϭϲͲϮϬϭϳͿ

<hZ^dmZm

İşbaşı
Eğitim
Programı
ŶŐĞůůŝůĞƌĞ
zƂŶĞůŝŬ
<ƵƌƐůĂƌ
DĞƐůĞŬŝ
Eğitim
<ƵƌƐƵͬ
İstihdam
'ĂƌĂŶƚŝůŝ
DĞƐůĞŬŝ
Eğitim
<ƵƌƐƵͬ
İstihdam
'ĂƌĂŶƚŝƐŝǌ
DĞƐůĞŬŝ
Eğitim
<ƵƌƐƵͬPǌĞů
WŽůŝƚŝŬĂ
hDDͬ
DĞƐůĞŬŝ
Eğitim
<ƵƌƐƵ
Girişimcilik

dKW>D

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Kursiyer Sayısı

Kursiyer Sayısı

Kursiyer Sayısı

<ƵƌƐ
Sayısı
ϭϲϳ

Kadın

ƌŬĞŬ

dŽƉůĂŵ

<ƵƌƐ Kadın
Sayısı
ϱϬϮ
ϴϮϵ

ƌŬĞŬ

dŽƉůĂŵ

Kadın

ƌŬĞŬ

dŽƉůĂŵ

ϭ͘ϳϲϰ

<ƵƌƐ
Sayısı
ϰϲϴ

ϯϲϵ

ϯϭϴ

ϲϴϳ

ϵϯϱ

ϭ͘ϱϰϯ

ϭ͘ϯϭϯ

Ϯ͘ϴϱϲ

ϭ

ϰ

ϭϳ

Ϯϭ

Ϯ

ϲ

ϭϰ

ϮϬ

ϭ

ϴ

Ϯ

ϭϬ

ϱ

ϭϭϳ

ϯϮ

ϭϰϵ

ϯϬ

ϰϱϬ

ϰϯϯ

ϴϴϯ

ϰϯ

ϳϱϰ

ϰϵϮ

ϭ͘Ϯϰϲ

ϱ

ϵϮ

ϰϮ

ϭϯϰ

ϱ

ϲϴ

ϰϮ

ϭϭϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϵ

Ϯϲϰ

ϭϳϵ

ϰϰϯ

ϭϮ

ϭϵϬ

ϭϬϮ

ϮϵϮ

ϭϱ

Ϯϲϱ

ϭϮϰ

ϯϴϵ

Ϯϴ

ϱϳϴ

ϯϯϭ

ϵϬϵ

ϴ

ϭϭϭ

ϲϮ

ϭϳϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵ

ϭϰϭ

ϭϮϰ

Ϯϲϱ

ϲ

ϴϭ

ϭϭϬ

ϭϵϭ

ϮϮ

ϯϭϮ

Ϯϳϴ

ϱϵϬ

Ϯϯϰ

ϭ͘ϱϰϱ

ϭ͘Ϭϰϯ

Ϯ͘ϲϬϴ

ϱϲϱ

ϭ͘ϳϯϱ

ϭ͘ϲϵϴ

ϯ͘ϰϯϯ

ϱϰϵ

Ϯ͘ϴϴϮ

Ϯ͘ϮϬϵ

ϱ͘Ϭϵϭ

Girişimcilik Eğitim Programları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin
azaltılması hedefleri çerçevesinde işsizlere kendi işlerini kurma imkânı sunarak hem işsiz olan
bireyleri işsizlikten kurtarmayı hem de bireylere ilave istihdam imkânı oluşturmayı
hedeflemektedir. 2016 yılında 6 Girişimcilik Eğitim Programı düzenlenmiştir. 2016 yılında
ĚƺǌĞŶůĞŶen Girişimcilik Eğitim Programı sayısı 2015 yılına göre % 33,3 azalmıştır. 2016 yılında
Girişimcilik Eğitim Programına 81’i kadın, 110’u erkek olmak üzere toplam 191 kişi katılmıştır.
2016 yılında 2015 yılına göre katılımcı sayısı % 27,9 azalmıştır.
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dĂďůŽ 15’dĞ ϮϬϭϰͲ2016 yılları arasında düzenlenen Girişimcilik Eğitim Programları ve Katılımcı
^ayıları yer almaktadır. Tablo 15’e göre Girişimcilik Eğitim Programları cinsiyet dağılım
oranlarına göre incelendiğinde; toplam katılımcı sayısı içerisinde kadın katılımcı oranının, erkek
katılımcı oranına göre en fazla olduğu yılın % 57,3 oranı ile 2014 yılında olduğu görülmektedir.
Kadın katılımcı oranının en az olduğu yıl ise % 42,4 ile 2016 yılıdır.
dĂďůŽϭϰ. Girişimcilik Eğitim Programı ve Katılımcı Sayıları (2014ͲϮϬϭϲͿ

Yıllar
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

Kaynak: İŞKUR

Açılan Kurs
Sayısı
ϵ
ϵ
ϲ

Kadın Kursiyer
Sayısı
ϭϰϱ
ϭϰϭ
ϴϭ

ƌŬĞŬ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
ϭϬϴ
ϭϮϰ
ϭϭϬ

dŽƉůĂŵ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
Ϯϱϯ
Ϯϲϱ
ϭϵϭ

dĂďůŽ ϭϱ incelendiğinde, son 3 yıllık dönem içerisinde Tokat İŞKUR bünyesinde düzenlenen
Girişimcilik Eğitim Programlarına katılan kadın kursiyer sayısının azalma eğilimi gösterdiği
görülmektedir. Erkek kursiyer sayısında ise düzenli bir artış veya azalış görülmemĞŬƚĞĚŝƌ͘
Toplum Yararına Programlar; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde toplum yararına bir iş ya da
hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma
alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını
gerçekleştirerek, geçici gelir desteği sağlamak gayesiyle uygulanmaktadır. Toplum Yararına
Programlar Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Fidanlık
Şefliği, İl Özel İdaresi, Müftülük vb. kamu kurum kuruluşlarında alt yapının yenilenmesi, bakım
onarım, bina ve çevre temizliği işlerinde düzenlenmektedir.
Tablo 16’da ϮϬϭϬͲ2016 yılları arasında düzenlenen Toplum Yararına Programlar kapsamındaki
kurs sayıları ve kurslara katılan kursiyer sayıları yer almaktadır. Tokat ilinde Toplum Yararına
Programlara katılımda en fazla artış oranı 2012 yılında gerçekleşmiştir. 2011 yılında Toplum
Yararına Programlara toplam 179 kişi katılırken, 2012 yılında yaklaşık %1.176’lık artış ile 2.Ϯϴϱ
kişi bu programlardan faydalanmıştır. Tablo 16’ya göre Toplum Yararına Programlara en fazla
katılımın 2015 yılında gerçekleştiği görülmektedir (10.792 katılımcı).
dĂďůŽϭϱ. Toplum Yararına Programlar (Kurs ve Kursiyer Sayıları) (2010ͲϮϬϭϲͿ

Yıllar
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

Kaynak: İŞKUR

Açılan Kurs
Sayısı
ϰ
ϰ
ϴϬ
ϭϭϮ
ϲϮ
ϭϭϱ
ϲϯ

Kadın Kursiyer
Sayısı
Ϯϲ
ϱϬ
ϭϵϲ
ϯϱϯ
ϰϱϭ
Ϯ͘ϱϲϬ
ϴϬϬ

ƌŬĞŬ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
ϭϵϲ
ϭϮϵ
Ϯ͘Ϭϴϵ
ϯ͘ϯϵϬ
Ϯ͘ϲϱϵ
ϴ͘ϮϯϮ
ϭ͘ϵϱϴ

dŽƉůĂŵ<ƵƌƐŝǇĞƌ
Sayısı
ϮϮϮ
ϭϳϵ
Ϯ͘Ϯϴϱ
ϯ͘ϳϰϯ
ϯ͘ϭϭϬ
ϭϬ͘ϳϵϮ
Ϯ͘ϳϱϴ

2016 yılında ise 2015 yılına göre % 74,4’lük katılımcı azalışı olmuş, 2016 yılında 800’ü
kadın,1.958’i erkek olmak üzere toplam 2.758 katılımcı Toplum Yararına Programlara katılmıştır.
dĂďůŽ ϭ6’ya ŐƂƌĞ ϮϬϭϬͲ2016 yılları arasında düzenlenen Toplum Yararına Programlara katılan
erkek katılımcı sayısı, kadın katılımcı sayısından her sene fazla olmuştur.
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ϯ͘ϯ͘ϲ͘ İşsizlik Ödeneği
İşsizlik sigortası, kişinin bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde
olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmesi halinde uğradıkları gelir
kayıplarını kısmen de olsa karşılayabilmek için faaliyet gösteren sigorta koludur. İşsizlik ödeneği
ĂůŵĂǇĂŚĂŬŬĂǌĂŶĂďŝůŵĞŬŝĕŝŶ͖ŬĞŶĚŝŝƐƚĞŬǀĞŬƵsuru dışında işsiz kalmak, işten çıkış tarihinden
önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün
süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.
İşsizlik ödeneği alma süresi son üç yıl içerisinde yatırılan prim sayısına göre göre değişmektedir.
Son üç yıl içerisinde 600 – 900 gün arasında pirim ödeyen kişiler 180 gün, 900 – ϭϬϴϬ ŐƺŶ
arasında prim ödeyen kişiler 240 gün, bin 80 gün prim ödeyen kişiler ise 300 gün işsizlik ödeneği
ĂůŵĂǇĂŚĂŬŬĂǌĂŶırlar.
Bu genel bilgiler ışığında; Tokat ilinde 2016 yılında toplam 7.033 kişinin işsizlik ödeneğine
başvurduğu, bu kişilerden 2.917 kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı görülmektedir.
İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı ve hak eden sayısı yıllar itibari ile genel olarak artış
göstermektedir. Ancak başvuru sayısı ile işsizlik ödeneği almayı hak eden kişi sayısının artışı aynı
oranda değildir. Bunun en önemli sebebi; yerel ve ulusal boyutta işsizlik sigortasının tanıtımının
artması sonucu işten ayrılan kişilerin büyük çoğunluğunun işsizlik ödeneği almak için Kuruma
başvuru yapmasından kaynaklanmaktadır. 2015 yılında 4.665 kişi işsizlik ödeneği almak için
başvuru yapmış iken, 2016 yılında % 50,8’lik artış ile işsizlik ödeneği başvuru sayısı 7.033’e
ǇƺŬƐelmiştir.
dĂďůŽϭϲ. Mesleklere Göre İşsizlik Ödeneğini Hak Eden Sayıları (2016)

İşsizlik Ödeneğini
Hak Eden Sayıları

DĞƐůĞŬůĞƌ
Beden İşçisi (Genel)

ϱϰϲ

Şoför –Yük Taşıma

ϭϱϰ

dĞŵŝǌůŝŬ'ƂƌĞǀůŝƐŝ

ϭϯϬ

Makineci (Dikiş)

ϭϭϬ

ƺƌŽDĞŵƵƌƵ;'ĞŶĞůͿ

ϵϳ

Satış Danışmanı

ϵϬ

Konfeksiyon İşçisi

ϲϭ

PŶDƵŚĂƐĞďĞĐŝ

ϰϱ

Beden İşçisi (Temizlik)

ϰϬ

Aşçı

ϯϳ

Kaynak: İŞKUR

Tokat ilinde işsizlik ödeneğini almayı hak edĞŶůĞƌ͖ ŵĞƐůĞŬůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ dĂďůŽ ϭϳ ƺǌĞƌŝŶĚĞ
incelendiğinde, Beden İşçisi (Genel) mesleğinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Başka bir
ifade ile 2016 yılında işsizlik ödeneği almaya hak kazanan bütün meslekler içerisinde Beden İşçisi
(Genel) mesleğinin oranı й18,7’dir. Beden İşçisi (Genel) mesleğini й5,3 ile ŞoförͲYük Taşıma, й
ϰ͕ϱŝůĞdĞŵŝǌůŝŬ'ƂƌĞǀůŝƐŝǀĞй3,8 ile Makineci(Dikiş) meslekleri takip etmiştir. Tokat ilinde 2016
yılında yaklaşık 11,5 milyon TL işsizlik maaşı ödemesi yapılmıştır.
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ϯ͘ϰ͘ Tokat’ta Gelecek Dönem İstihdam Eğilimleri
Tokat ili 2017 İşgücü Piyasası Araştırma Raporuna göre Tokat’ta sektörlere göre işverenlerin
ŝƐƚŝŚĚĂŵ ďĞŬůĞŶƚŝůĞƌŝ dĂďůŽ ϭ7’de yer almaktadır. Tablo 18’Ğ ŐƂƌĞ͕ İmalat sektörü içerisinde
faaliyet gösteren işyerlerinin й 41,7’sinin önümüzdeki dönem istihdam artışı beklediği
görülmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren her 10 işyerinin 4’ü gelecek dönem istihdam
artışı beklerken, 1’i istihdam azalışı beklemektedir. Bu veri, önümüzdeki dönem İmalat
sektörünün net istihdam değişimine olumlu katkı yapacağını göstermektedir. Eğitim sektöründe
faaliyet gösteren işyerlerininй40,1’i istihdam artışı beklemektedir.
dĂďůŽϭϳ. Sektörlere Göre İşverenlerin İstihdam Beklentileri (%)
^ĞŬƚƂƌůĞƌ

Artış Azalış

&ŝŬƌŝŵzŽŬ

Değişmeyecek

İmalat

ϰϭ͕ϳ

ϭ͕ϭ

ϯϳ͕ϰ

ϭϵ͕ϴ

dŽƉƚĂŶǀĞWĞƌĂŬĞŶĚĞdŝĐĂƌĞƚŝ

ϯϮ͕ϭ

Ͳ

ϰϲ͕ϰ

Ϯϭ͕ϰ

İnşaat

ϮϬ͕ϳ

ϭ͕ϲ

ϲϲ͕ϲ

ϭϭ͕ϭ

Ulaştırma ve Depolama

Ϯϲ͕ϯ

Ͳ

ϱϳ͕ϵ

ϭϱ͕ϴ

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

ϭϳ͕ϲ

ϱ͕ϵ

ϰϳ͕ϭ

Ϯϵ͕ϰ

Eğitim

ϰϬ͕ϭ

ϲ͕ϴ

ϯϮ͕ϴ

ϮϬ͕ϯ

<ŽŶĂŬůĂŵĂǀĞzŝǇĞĐĞŬ,ŝǌŵĞƚŝ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ

ϳ͕ϭ

Ͳ

ϲϰ͕ϯ

Ϯϴ͕ϲ

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

Ϯϯ͕ϭ

ϳ͕ϳ

ϯϵ͕Ϯ

Ͳ

DĞƐůĞŬŝ͕ŝůŝŵƐĞůǀĞdĞŬŶŝŬ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌ

ϭϵ͕ϵ

Ͳ

ϴϬ͕ϭ

Ͳ

Diğer Hizmet Faaliyetleri

ϭϭ͕ϭ

Ͳ

ϯϯ͕ϯ

ϱϱ͕ϲ

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ͕Ϭ

Ͳ

ůĞŬƚƌŝŬ͕'Ăǌ͕ƵŚĂƌǀĞİklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Ͳ

ϱϬ͕Ϭ

Ͳ

ϱϬ͕Ϭ

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ͕Ϭ

Ͳ

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ

Ϯϴ͕ϵ

ϭ͕ϴ

ϱϬ͕ϲ

ϭϴ͕ϳ

Kaynak: Tokat İPA 2017

Net istihdam değişimi, toplam artış sayısının toplam azalış sayısından çıkarılması ile elde
edilmektedir. Elde edilen sonuç pozitif ise istihdam artışı, negatif ise istihdam azalışı yaşanacağı
anlamına gelir. Net İstihdam Değişim Oranı (NİDO) ise; net istihdam değişiminin mevcut çalışan
sayısına bölünmesi ile elde edilen orandır. Bu bilgi ışığındĂdĂďůŽϭϵincelendiğinde Tokat’ta 30
Nisan 2018 tarihi itibariyle 2.143 kişilik net istihdam artışı beklendiği görülmekte olup, Tokat için
NİDO yüzde 14,4’tür. Türkiye genelinde ise 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle 184.591 kişilik net
istihdam artışı beklenmekte olup, Türkiye geneli NİDO, Tokat ortalamasının altında kalmıştır (
Türkiye geneli NİDO % 3,2). Tablo 19’da Tokat ili için sektörlere göre net istihdam değişimi
rakamları yer almaktadır. 
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dĂďůŽϭϴ͘^ĞŬƚƂƌůĞƌĞ'ƂƌĞEĞƚİstihdam Değişimi
Net İstihdam

Net İstihdam

Değişimi

Değişim Oranı (%)

ϭ͘ϳϮϰ

ϮϮ͕ϯ

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

ϭϭϮ

ϭϯ͕ϴ

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve

ϭϲϯ

ϵ͕ϭ

Ulaştırma ve ĞƉŽůĂŵĂ

ϯϲ

ϱ͕ϳ

İnşaat

ϴϮ

ϱ͕ϲ

Diğer Hizmet Faaliyetleri

ϯ

ϰ͕ϭ

DĞƐůĞŬŝ͕ŝůŝŵƐĞůǀĞdĞŬŶŝŬ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌ

ϲ

ϯ͕ϴ

<ŽŶĂŬůĂŵĂǀĞzŝǇĞĐĞŬ,ŝǌŵĞƚŝ&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ

ϱ

Ϯ͕ϲ

Eğitim

ϭϮ

Ϯ͕Ϯ

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

ϭϬ

ϭ͕Ϯ

ůĞŬƚƌŝŬ͕'Ăǌ͕ƵŚĂƌǀĞİklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

ͲϭϬ

ͲϮ͕ϭ

Ϯ͘ϭϰϯ

ϭϰ͕ϰ

^ĞŬƚƂƌůĞƌ
İmalat

Motosikletlerin Onarımı

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
<ĂǇŶĂŬ͗dŽŬĂƚ/WϮϬϭϳ

Tokat ilinde meslek grupları bazında gelecek dönem net istihdam değişimleri ve NİDO oranları
dĂďůŽ ϮϬ üzerinde incelendiğinde, en fazla net istihdam değişiminin 1.205 ile Tesis ve Makine
Operatörleri ve Montajcılar meslek grubunda gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Tesis ve Makine
Operatörleri ve Montajcılar meslek grubunu sırasıyla 518 ile Sanatkârlar ve İlgili İşlerde
Çalışanlar ve 170 ile Hizmet ve Satış Elemanları meslek grupları takip etmiştir. Bu üç meslek
grubunda net istihdam değişimi, Tokat ilinde beklenen toplam net istihdam değişiminin %
88,3’üne tekabül etmektedir.
dĂďůŽϭϵ. Meslek Gruplarına Göre Net İstihdam Değişimi
Net İstihdam

Net İstihdam

Değişimi

Değişim Oranı (%)

ϭ͘ϮϬϱ

ϮϬ͕ϵ

Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar

ϱϭϴ

ϮϬ͕Ϭ

Hizmet ve Satış Elemanları

ϭϳϬ

ϵ͕Ϯ

EŝƚĞůŝŬ'ĞƌĞŬƚŝƌŵĞǇĞŶDĞƐůĞŬůĞƌ

ϭϱϰ

ϴ͕ϯ

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

ϯϰ

ϰ͕ϴ

Profesyonel Meslek Mensupları

ϯϱ

ϯ͕ϯ

Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Ϯϲ

ϯ͕Ϭ

zƂŶĞƚŝĐŝůĞƌ

ϭ

Ϭ͕ϱ

Ϯ͘ϭϰϯ

ϭϰ͕ϰ

^ĞŬƚƂƌůĞƌ
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
<ĂǇŶĂŬ͗dŽŬĂƚ/WϮϬϭϳ
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Tokat ilinde NİDO sıralamasında Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubu %
20,9 ile ilk sırada yer almıştır. Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubunu % 20
ile Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar, % 9,2 ile Hizmet ve Satış Elemanları meslek grupları
takip etmiştir. 2017 İPA kapsamında net istihdam değişimi negatif olan meslek grubu
bulunmamaktadır. Bu veri Tokat ili için olumlu bir göstergedir.
2017 yılı İPA çalışmasına göre Tokat ilinde gelecek dönem, istihdam artışı olması beklenen ilk on
ŵĞƐůĞŬ dĂďůŽ Ϯϭ’de yer almaktadır. Buna göre istihdam artışı olması beklenen ilk on meslek;
Makineci (Dikiş), Konfeksiyon İşçisi, Ütücü, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Kalite Kontrolcü,
Paketleme işçisi, Betonarme Demircisi, Ortacı, Reyon Görevlisi ve Kesimci (Konfeksiyon)
meslekleridir. Tokat’ta 2018 yılında artış beklenen ilk on meslek incelendiğinde, çoğu mesleğin
tekstil firmalarına özgü olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Tokat’ta tekstil firmalarında 2018
yılında 2017 yılına göre ŝstihdam artışı olacağını ve il genelinde en fazla istihdam artışının hazır
giyim firmalarında gerçekleşeceğini işaret etmektedir. 
dĂďůŽϮϬ. En Fazla İstihdam Artışı/Azalışı Beklenen Meslekler
Net İstihdam Artışı ĞŬůĞŶĞŶDĞƐůĞŬůĞƌ

Net İstihdam Azalışı Beklenen Meslekler

Makineci (Dikiş)

Alçı İmalat İşçisi

Konfeksiyon İşçisi

Yapı Yalıtımcısı

mƚƺĐƺ

Soğuk Demirci

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

ĞƚŽŶWĂƌŬĞmƌĞƚŝŵDĂŬŝŶĞƐŝKƉĞƌĂƚƂƌƺ

<ĂůŝƚĞ<ŽŶƚƌŽůĐƺ

Kamyon Şoförü

Paketleme İşçisi

Kapı Montaj İşçisi

ĞƚŽŶĂƌŵĞĞŵŝƌĐŝƐŝ

Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi

Ortacı/Ayakçı (Tekstil)

ĞƚŽŶdƌĂŶƐŵŝŬƐĞƌKƉĞƌĂƚƂƌƺ

ZĞǇŽŶ'ƂƌĞǀůŝƐŝ

Direksiyon Eğitmeni

<ĞƐŝŵĐŝ;<ŽŶĨĞŬƐŝǇŽŶͿ

ĞŬĕŝ

<ĂǇŶĂŬ͗dŽŬĂƚ/WϮϬϭϳ

2017 yılı İPA çalışmasına göre Tokat ilinde gelecek dönem, istihdam azalış olması beklenen
meslekler sırasıyla, Alçı İmalat İşçisi, Yapı Yalıtımcısı, Soğuk Demirci, Beton Parke Üretim
DĂŬŝŶĞƐŝ Operatörü, Kamyon Şoförü, Kapı Montaj İşçisi, Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi,
Beton Transmikser Operatörü, Direksiyon Eğitmeni ve Bekçi meslekleridir. İstihdam azalışı
beklenen ilk on meslek içerisinde İnşaat sektörüne özgü mesleklerin sayısı oldukça fazladır. Bu
durum 2018 yılında Tokat ilinde inşaat sektöründe istihdamın azalacağını göstermektedir.
İşverenler 2018 yılında Tokat ilinde İnşaat sektörünün küçüleceğini düşündükleri için, İnşaat
sektörüne özgü mesleklerde istihdam azalışı beklemektedir.
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ϰ͘ Paydaş Analizi
dŽŬĂƚ ŝůŝ ϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planı raporunun planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesiyle ilgili bilgi verŝůĞŶǀĞĞǇůĞŵůĞƌĞbağlı olarak yapılacak faaliyetlere ilişkin yol
haritasını belirlenen paydaşlar aşağıdaki gibidir:
•

Tokat Valiliği

•

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

•

'Ăziosmanpaşa Üniversitesi

•

Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

•

dŽŬĂƚĞůĞĚŝǇĞƐŝ

•

KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝƂůŐĞDƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ

•

KOSGEB Tokat İl Müdürlüğü

•

Tokat İl Ticaret Müdürlüğü

•

Sanayi ve Ticaret Odaları

•

dŽŬĂƚdĞŬŶŽƉĂƌŬ

•

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

•

ƐŶĂĨǀe Sanatkârlar Odaları Birliği

•

İl Özel İdaresi

•

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

•

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

•

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

•

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

•

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

•

ƐŶĂĨǀe Sanatkâr Odaları Birliği 

•

İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

•

<ƺĕƺŬ^ĂŶĂǇŝ^ŝƚĞƐŝ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ

•

Sivil Toplum Kuruluşları

•

İşletmeler

Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması için çalıştaylar yapılmıştır. Çalıştay sonuçlarınĂŐƂƌĞ
paydaşların görüşlerini ƂŶĐĞůŝŬůĞŶĚŝƌŵĞŬŝĕŝŶmülakat yapılmış ve anket uygulanmıştır. 
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ϱ͘ Çalışma Yöntemi
Raporun hazırlanması için öncelikle; hazırlanan eylem planlarının ƐĂŚŝƉůĞŶŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ İŞKUR İl
Müdürü ve uzmanları ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda raporun ĂŵĂĕ ǀĞ ŐĞƌĞŬĕĞƐŝnin altı
yeniden çizilmiştir. Toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğü çalışanlarından bir çalışma ekibi
oluşturulmuştur. Raporun hazırlanması için izlenecek yol haritası belirlenmiştir.



Çalışmanın tamamlanması için aşağıdaki faaliyet başlıkları oluşturulmuştur.
ϭ͘>ŝƚĞƌĂƚƺƌdĂƌĂŵĂ
Ϯ͘Paydaş Çalıştayı


Ϯ͘ϭ͘^tKdŶĂůŝǌŝ



2.2. Eylem Planları

ϯ͘<ƵƌƵŵŝǇĂƌĞƚůĞƌŝ
4. Anket Uygulaması
5. Çalışma ekibi ile bulguların değerlendirilmesi 
6. Raporun hazırlanması
Raporun hazırlanması için izlenen yöntemlere ait detaylar aşağıdaki gibidir.
ϱ͘ϭ͘ >ŝƚĞƌĂƚƺƌdĂƌĂŵĂ
Tokat İli İstihdam ülkemiz üst plan ve strateji belgelerine uyumlu olması ve düzenlenecek
paydaş çalıştayına altlık oluşturması amacıyla aşağıdaki dokümanların içerik analizleri
yapılmıştır. 
•

Onuncu Kalkınma Planı (2014ͲϮϬϭϴͿͲ(Kalkınma Bakanlığı) 

•

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014ͲϮϬϮϯͿͲ(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 

•

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014ͲϮϬϮϯͿͲ(Kalkınma Bakanlığı) 

•

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi 

•

DĞƐůĞŬŠǀĞdeknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013ͲϮϬϭϳͿͲ(Milli Eğitim
Bakanlığı) 

•

Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu (2014) Ͳ(Kalkınma
Bakanlığı) 
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•

Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliğiͲMesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum
ŶĂůŝǌŝ;ϮϬϭϮͿͲ(Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding) 

•

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014ͲϮϬϮϬͿ–(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

•

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015ͲϮϬϭϴͿ–(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

•

Mesleki Eğitim Sanayide Dönüşümün Neresinde? Politika Raporu (2016) Ͳ;dWsͿ

•

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim SorunlarͲPŶĞƌŝůĞƌ;ϮϬϬϴͿͲ(MÜSİAD) 

•

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı;ϮϬϭϱͲϮϬϭϴͿͲ;<K^'Ϳ

•

Tokat İli Yatırım Tanıtım Stratejisi (Kasım 2016) Ͳ;K<Ϳ

•

Tokat’taki Mesleki Eğitimin Durumu ve İhtiyaç Analizi (2012) –;K<Ϳ

•

Doğu Karadeniz Projesi (K<W) Eylem Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ

•

Tokat İşgücüPiyasası Araştırma Raporu (2016ͿͲ(Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü)

•

Tokat İşgücü Piyasası Araştırma Raporu (2017) Ͳ(Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü)

•

Tokat İli İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu (2016)

•

Tokat İli İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu;ϮϬϭϳͿ

•

Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim ;ϮϬϭϲͲϮϬϭϳͿͲ(Milli Eğitim Bakanlığı)

•

Eğitime Bir Bakış 2017 (OECD)

•

KŵƉůŽǇŵĞŶƚKƵƚůŽŽŬϮϬϭϲͬϮϬϭϲİstihdam Raporu;KͿ

•

İstatistiklerle Kadın 2017 (TÜİK) 

•

KdƵƌŬĞǇtŽŵĞŶŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐŚŝƉOutlook 2016 / Türkiye Kadın Girişimcilik 2016
ZĂƉŽƌƵ;KͿ
ϱ͘Ϯ͘ Paydaş Çalıştayı

Tokat İli İstihdam Eylem Planları hazırlık çalışmaları kapsamında paydaş çalıştayı düzenlenmiştir.
Paydaş çalıştayı 2 farklı başlıkta gerçekleştirilmiştir. Her iki çalıştayda da katılımcılar 4 masaya
eşit olarak dağıtılmıştır. Her masada sektör temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ve bir öğretim
elemanı yer alacak şekilde liste hazırlanmıştır. Öğretim elemanları masanın moderatörü olarak
belirlenmiştir. 

Paydaş Çalıştayı –/;^ĂŶĂǇŝǀĞdŝĐĂƌĞƚͿ
ϴͲ9 Mart 2018 tarihlerinde Tokat Teknopark’ta gerçekleştirilen çalıştay için Tokat ili için öne
çıkan 4 temel sektör belirlenmiştir:
1. GRUP: Gıda, İçki ve Tütün Sanayi
Ϯ͘'ZhW͗Tekstil, Ayakkabı ve Konfeksiyon Sektörü
ϯ͘'ZhW͗DĂĚĞŶ͕Taş ve Toprak Sanayi Sektörü
ϰ͘'ZhW͗Makine, Kimya, Mobilya ve Bilişim Sektörü
Çalıştaya aşağıdaki kurumların da sektör temsilcileri katılmıştır.
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•

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

•

Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

•

Ticaret İl Müdürlüğü 

•

dŝĐĂƌĞƚǀĞSanayi Odaları

•

Tokat OSB Müdürlüğü

•

<K^'Tokat İl Müdürlüğü

dŽƉůĂŵϮŐƺŶƐƺƌĞŶĕalıştaya 80 sektör temsilcisi, 20 kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ve 15
öğretim elemanı katılmıştır. 
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Paydaş Çalıştayı –//;,ŝǌŵĞƚ^ĞŬƚƂƌƺͿ
9 Nisan 2018 tarihinde Tokat Teknopark’ta gerçekleştirilen ikinci çalıştayın katılımcıları aşağıdaki
ŐŝďŝĚŝƌ͗
•

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

•

Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

•

Ticaret İl Müdürlüğü 

•

Ticaret ve Sanayi Odaları

•

Tokat OSB Müdürlüğü

•

<K^'Tokat İl Müdürlüğü

•

Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren işletme temsilcileri

Hizmet sektörü için düzenlenen çalıştayaϭ8 sektör temsilcisi, 5 kamu kurum ve kuruluş
temsilcisi ve 5 öğretim elemanı katılmıştır. 



Paydaş Çalıştaylarındaiki ana çalışma yapılmıştır. 
ϱ͘Ϯ͘ϭ͘ ^tKdŶĂůŝǌŝ
^ĞŬƚƂƌůĞƌŝŶ ŵĞǀĐƵƚ ĚƵƌƵŵ ĂŶĂůŝǌůĞƌŝ ŝĕŝŶ SWOT analizi yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında
Ŭatılımcılara “SWOT analizi” ve “tepsi yöntemi” hakkında bilgi verilmiştir. Her bir masaya SWOT
analizinin 4 temel başlığından bir tanesi verilmiştir. Sektörlerin; güçlü yönleri, zayıf yönleri,
fırsatları ve tehditleri ayrı başlıklarda her bir masada akademik moderatör eşliğinde “tepsi
yöntemi” ile belirlenmiştir. Verilen süre sonunda çalışmalarını tamamlayan masaların
ŵoderatörü tepsilere yapıştırılan kağıtları her masanın kendi tahtasına yerleştirmiştir. 
SWOT analizi çalışmasının ikinci aşamasında ise her masada yer alan katılımcılar diğer masaların
tamamını sırayla ziyaret ederek yazılan ifadeleri okumuş ve önemli ifadelere yıldız atmışlar ya
da yeni ifade eklemişlerdir. Böylece tüm katılımcılar tüm masaların çalışmalarını okumuş ve
katkı sağlamıştır. Moderatör çalışma sonunda tahtada yer alan kağıtları toplayarak masaya ait
raporu hazırlamıştır. 
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ϱ͘Ϯ͘Ϯ͘ Eylem Planları
Çalıştayın ikinci kısmında katılımcılar kendi masalarında, sektörlerin izleyen beş yıla ait
öngördükleri eylem planlarını moderatör ile birlikte tartışmışlardır. ^ƺƌĞ ďŝƚŝŵŝŶĚĞ͕ ŵŽĚĞƌĂƚƂƌ
masanın çalışmalarını özetlemek için bir sunum yapmıştır. Her bir masanın sunumu
tamamlandıktan sonra genel değerlendirme tüm katılımcılar ile birlikte yapılarak çalıştaylar
tamamlanmıştır.
Çalıştaylar sonucunda SWOT analizi tamamlanmış ve eylem planları başlıkları ana hatları ile
oluşturulmuştur. 
ϱ͘ϯ͘ <ƵƌƵŵŝǇĂƌĞƚůĞƌŝ
dŽŬĂƚŝůŝϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planı raporunun hazırlanmasında çalıştaydan elde
edilen bulguların istihdam ile ilişkilendirilen aşağıdaki kurumlar ile paylaşılması ve önerilerinin
alınması için ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tokat Valiliği
dŽŬĂƚĞůĞĚŝǇĞƐŝ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İl Özel İdaresi
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Esnaf Ve Sanatkâr Odaları Birliği 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
<ƺĕƺŬ^ĂŶĂǇŝ^ŝƚĞƐŝ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ
ϱ͘ϰ͘ Anket Uygulaması

Çalıştay bulguları ve kurum ziyaretleri ışığında Tokat İli İstihdam Eylem Planı gelişim eksenlerinin
ďĞůŝƌůĞŶĞďŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƂŶĐĞůŝŬůĞŶĚŝƌŝůĞďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ yukarıdaki kurum ve kuruluşlara ve işbirliği
yapılan İŞKUR İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ilgili
ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝŶĞ <Ͳ1’de yer alan anket uygulanmıştır. Toplam 98 anket uygulaması yapılmıştır.
ŶŬĞƚƐŽŶuçları bulgular başlığı altında verilmiştir. 
dĂďůŽϮϭ. Tokat İli İçin İstihdamda Öne Çıkan Başlıkların Önem Sıralaması

Sıra

İfadeler

&ƌĞŬĂŶƐ;йͿ

ϭ

Kırsal İstihdamın Artırılması

ϳϮ

Ϯ

Yeni İstihdam Alanlarının Oluşturulması

ϲϱ

ϯ

Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi

ϲϴ

ϰ

İstihdamın Korunması

ϱϬ

ϱ

Fırsat Eşitliğinin Sağlanması (Dezavantajlı Grupların İstihdamı)

ϱϮ
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dĂďůŽ Ϯϭ’e göre Tokat ili için istihdamda “Kırsal İstihdamın Artırılması” katılımcıların %72’si
tarafından birinci sırada, “Yeni İstihdam Alanlarının Oluşturulması” katılımcıların %65’i
tarafından ikinci sırada, “Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi” katılımcıların %68’i tarafından
üçüncü sırada, “İstihdamın Korunması” katılımcıların %50’si tarafından dördüncü sırada, “Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması (Dezavantajlı Grupların İstihdamı)” ise katılımcıların %52’si tarafından
beşinci sırada önemli olarak belirtilmiştir. 
dĂďůŽϮϮ. Kırsal İstihdamın Artırılması Başlığı Altında Tokat İli İçin Öne Çıkan Başlıkların Önem Sıralaması

Sıra

İfadeler

&ƌĞŬĂŶƐ;йͿ

ϭ

Tarımsal faaliyetlerinin özendirilmesi

ϲϱ

Ϯ

Gelir getirici nitelikteki tarımsal ekonomik ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌ

ϲϴ

ϯ

Altyapı yatırımlarının üretim faaliyetlerini destekleyecek, kırsal
yerleşimlerin peyzaj değerini iyileştirecek ve bireylerin yaşam
kalitelerini artıracak şekilde gerçekleştirilmesi

ϰϱ

ϰ

İşgücünün nitelikli hale getirilmesi

ϲϳ

dĂďůŽ Ϯ2’yĞ ŐƂƌĞ dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞ “kırsal istihdamın artırılması” başlığı altında, “Tarımsal
faaliyetlerinin özendirilmesi” katılımcıların %65’i tarafından birinci sırada, “Gelir getirici
nitelikteki tarımsal ekonomik faaliyetler” katılımcıların %68’i tarafından ikinci sırada, “Altyapı
yatırımlarının üretim faaliyetlerini destekleyecek, kırsal yerleşimlerin peyzaj değerini
iyileştirecek ve bireylerin yaşam kalitelerini artıracak şekilde gerçekleştirilmesi” katılımcıların
%45’i tarafından üçüncü sırada, “İşgücünün nitelikli hale getirilmesi” katılımcıların %67’si
tarafından dördüncü sırada önemli olarak belirtilmiştir. 
dĂďůŽϮϯ. Yeni İstihdam Alanlarının Oluşturulması Başlığı Altında Tokat İli İçin Öne Çıkan Başlıkların Önem
Sıralaması
Sıra

İfadeler

&ƌĞŬĂŶƐ;йͿ

ϭ

Girişimcilik

ϰϮ

Ϯ

KƌƚĂǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞĚĞŝůĚĞŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂĐĂŬŵĞƐůĞŬůĞƌŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

ϱϱ

ϯ

İstihdam Yoğun Yeni Yatırımların Çekilmesi

ϰϱ

ϰ

Kamu ve özel kesim arasındaki işbirliği 

ϱϱ

dĂďůŽ Ϯϯ’e göre Tokat ilinde “ǇĞŶŝ ŝƐƚŝŚĚĂŵ alanlarının oluşturulması” başlığı altında,
“Girişimcilik” katılımcıların %42’si tarafından birinci sırada, “Orta ve uzun vadede ilde ihtiyaç
duyulacak mesleklerin belirlenmesi” katılımcıların %55’i tarafından ikinci sırada, “İstihdam
Yoğun Yeni Yatırımların Çekilmesi” katılımcıların %45’i tarafından üçüncü sırada, “Kamu ve özel
kesim arasındaki işbirliği” katılımcıların %55’i tarafından dördüncü sırada önemli olarak
belirtilmiştir.
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dĂďůŽϮϰ. Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Başlığı Altında Tokat İli İçin Öne Çıkan Başlıkların Önem
Sıralaması

Sıra

İfadeler

&ƌĞŬĂŶƐ;йͿ

ϭ

Mesleki Eğitim Planlaması ve Rehberliği

ϴϴ

Ϯ

Staj ve İş Başı Eğitim Uygulamalarının Etkinliği

ϴϲ

ϯ

Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriği ve Sektörler İle uyumu

ϲϱ

ϰ

Kişisel ve Mesleki Gelişimin Sürekliliği

ϱϴ

dĂďůŽϮϰ’e göre Tokat ilinde “mesleki eğitimin güçlendirilmesi”başlığı altında,“Mesleki Eğitim
Planlaması ve Rehberliği” katılımcıların %88’i tarafından birinci sırada, “Staj ve İş Başı Eğitim
Uygulamalarının Etkinliği” katılımcıların %65’i tarafından ikinci sırada, “Mesleki ve Teknik
Eğitimin İçeriği ve Sektörler İle uyumu” katılımcıların %65’i tarafından üçüncü sırada, “Kişisel ve
Mesleki Gelişimin Sürekliliği” katılımcıların %ϱϴ’i tarafından dördüncü sırada önemli olarak
belirtilmiştir. 
dĂďůŽϮϱ. İstihdamın Korunması Başlığı Altında Tokat İli İçin Öne Çıkan Başlıkların Önem Sıralaması
Sıra

İfadeler

&ƌĞŬĂŶƐ;йͿ

ϭ

İşletmelerin kurumsallaşmalarının sağlanması

ϴϵ

Ϯ

Çalışan memnuniyetinin artırılması

ϴϰ

ϯ

İşletme sahiplerinin geleneksel yönetim anlayışından vazgeçmeleri

ϳϲ

ϰ

İşletmelerde finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi

ϱϱ

ϱ

İşletmelerin kamu kaynaklı fonlardan yararlanması

ϴϴ

dĂďůŽ Ϯϱ’e göre Tokat ilinde “istihdamın korunması” başlığı altında, “İşletmelerin
kurumsallaşmalarının sağlanması” katılımcıların %89’u tarafından birinci sırada, “Çalışan
memnuniyetinin artırılması” katılımcıların %84’ü tarafından ikinci sırada, “İşletme sahiplerinin
geleneksel yönetim anlayışından vazgeçmeleri” katılımcıların %76’sı tarafından üçüncü sırada,
“İşletmelerde finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi” katılımcıların %55’i tarafından
dördüncü sırada, “İşletmelerin kamu kaynaklı fonlardan yararlanması” katılımcıların %88’i
tarafından beşinci sırada, önemliolarak belirtilmiştir. 
dĂďůŽϮϲ. Fırsat Eşitliğinin Sağlanması başlığı altında Tokat ili için Öne Çıkan Başlıkların Önem Sıralaması

Sıra

İfadeler

&ƌĞŬĂŶƐ;йͿ

ϭ

Gençlerin İstihdamı

ϴϲ

Ϯ

Kadın İstihdamı

ϴϱ

ϯ

zŽŬƐƵů<ĞƐŝŵŝŶİstihdamı

ϳϱ

ϰ

Engellilerin İstihdamı

ϳϲ

ϱ

Hükümlülerin İstihdamı

ϵϱ

ϲ

Göçmenlerin İstihdamı

ϵϳ
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dĂďůŽϮϲ’ǇĂgöre Tokat ilinde “fırsat eşitliğinin sağlanması”başlığı altında,“gençlerin istihdamı”
katılımcıların %86’sı tarafından birinci sırada, “Kadın İstihdamı” katılımcıların %85’i tarafından
ikinci sırada, “Yoksul Kesimin İstihdamı” katılımcıların %75’i tarafından üçüncü sırada,
“Engellilerin İstihdamı” katılımcıların %76’sı tarafından dördüncü sırada, “Hükümlülerin
İstihdamı” katılımcıların %95’i tarafından beşinci sırada, “Göçmenlerin İstihdamı” katılımcıların
%97’si tarafından altıncı sırada önemli olarak belirtilmiştir. 
ϱ͘ϱ͘ Çalışma Ekibi İle Bulguların Değerlendirilmesi
dŽŬĂƚ ŝůŝ ϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planı raporu hazırlıklarının birlikte yürütüldüğü
çalışma ekibi ile beraber çalıştay bulguları ve anket sonuçları değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeler sonucunda eylem planları şekillendirilmiştir. Rapor çalışma sonuçları ve taslak
eylem planları 8 Mayıs 2018 tarihinde yönetici sunumunda anlatılmıştır. Yapılan katkılar
değerlendirilmiştir. 
ϱ͘ϲ͘ Raporun Hazırlanması
Yönetici sunumundan sonra yapılan değerlendirmeler de göz önüne alınarak çalışma ekibi ile
ďĞƌĂďĞƌƌĂƉŽƌun son hali verilmiştir. 


ϲ͘ Bulguların Değerlendirilmesi
dŽŬĂƚŝůŝϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planı raporu İldeki paydaşların katkı ve katılımları
ile oluşturulmuştur. Yapılan çalıştaylar, kurum ziyaretleri ve anket uygulaması sonucunda 
•

dŽŬĂƚŝůŝİstihdam vizyonu

•

İstihdam SWOT Analizi 

•

İstihdam Gelişme Eksenleri oluşturulmuştur. 
ϲ͘ϭ͘ Tokat İli İstihdam Vizyonu

«Üniversite ve mesleki eğitim altyapısı ile nitelikli işgücü yetiştirerek sektörlerin işgücü
taleplerini karşılayabilen ve fırsat eşitliği odağında istihdamı arttıran bir şehir olmak»
İstihdam vizyonunu harekete geçirmek için temel değerler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Temel Değerler
•

Bütüncül Yaklaşım

•

Fırsat Eşitliği

•

İşgücü Piyasasında Kişilerin Kazanılmış Haklarının Korunması

•

Şeffaflık ve HakkaŶŝǇĞƚ

•

İstihdam İle İlgili Bütün Aktörlerin Katılımı 

•

Tüm Aktörler İçin Özendirici Yaklaşım
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ϲ͘Ϯ͘ İstihdam SWOT Analizi
SWOT analizi; incelenen sektörün, işletmenin, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklananfırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir
ƚĞŬŶŝŬƚŝƌ͘
^͗^ƚƌĞŶŐƚŚͲSektörün güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir.
t͗tĞĂŬŶĞƐƐͲSektörün güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir.
K͗KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇͲSektörün sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.
d͗dŚƌĞĂƚͲSektörün karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.
Paydaş Çalıştayı IͲII sonucunda sektörün SWOT analizi yapılmıştır.
'm>mzPE>Z;^ƚƌĞŶŐƚŚͿ
•

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde bölgenin işgücünü yetiştirecek bölümlerinin, öğretim
elemanlarının ve altyapısının var olması

•

Tarım ve hayvancılığın yaygın olması

•

Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması

•

Küçük sanayi sitesi ve OSB’lerin varlığı

•

Nüfusun %81,24’ünün OSB’lerin bulunduğu bölgelerde yerleşmiş olması (2017)

•

Nüfusun %23,8’inin 15Ͳ25 yaş arası gençlerden oluşması (2017)

•

Nüfusun %51’inin kadınlardan oluşması (2017)

•

KOSGEB’in yaygın girişimcilik eğitimleri ve bu eğitimlerin kurum/kuruluşlarla işbirliğinde
ǇƺƌƺƚƺůŵĞƐŝ

•

İşverenlerin mesleki ve teknik eğitimi önemsemeleri 

•

KÜSİ platformunun ilde etkin olarak rol alması

•

İŞKUR Tokat İl Müdürlüğünün aktif çalışması

z/&zPE>Z;tĞĂŬŶĞƐƐͿ
•

Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve istenilen sayıda işgücü yetiştirilememesi

•

Nitelikli işgücü bulmasıkıntısı 

•

Mezunların Tokat’taki istihdam fırsatları konusunda yeterince bilgilendirilmemesi

•

İlde kapanan işletme sayısının fazla olması

•

Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulanmasında okul sanayi iş birliğinin
yeterince olmaması

•

DĞƐůĞŬŝǀĞƚĞŬŶŝŬeğitim paydaşları arasında koordinasyon eksikliğinin olması

•

Mesleki yönelimde öğrenci ilgi ve yeteneklerinin dikkate alınmaması

•

Eğiticilerin sektör tecrübelerinin yeterince güncel olmaması

•

Stajların yeterli nitelikte olmaması
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•

KƌƚĂǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞĚĞŝůĚĞŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂĐĂŬŵĞƐůĞŬůĞƌŝŶďŝůŝŶŵĞŵĞƐŝ

•

Mesleki ve teknik eğitim öğrenci ve kursiyerlerine yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve
girişimciliğin yeterince kazandırılamaması

•

Kırsal kesimde istihdam olanaklarının zayıf olması 

•

Küçük işletmelerde ve girişimcilerde finansal okuryazarlık kapasitesinin düşük olması 

•

Mesleki eğitim mezunlarını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik bir sistemin
bulunmaması 

•

Mesleki eğitim planlaması ve rehberliğinin istenilen düzeyde olmaması 

•

Öğrenciler ile yeni teknolojilerin yeterince buluşamaması

•

Aile işletmelerinin kurumsal kapasitesinin düşük olması 

•

Melek yatırımcıların olmaması

•

Eğitimli genç nüfusun başka bölgelere çalışmak için gitmesi

•

İle ulaşım imkanlarının zayıf olması (Havaalanı)

&/Z^d>Z;KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇͿ

2018 - 2023

•

İllerde İstihdam ǀĞMesleki EğitimKurulunun oluşturulması

•

Ulusal İstihdam Seferberliği Programı’nın başlaması 

•

Kalkınma Ajansı, TKDK, KGF gibi kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesi 

•

Ulusal ve uluslararası proje ve iş birliği protokollerinin varlığı

•

İstihdama yönelik teşvik sisteminin varlığı

•

Üst politika belgelerinde mesleki ve teknik eğitimin farkındalığına vurgu yapılması

•

Mesleki ve teknik eğitimde aktif yer alacak genç nüfusun varlığı

•

Bilişim teknolojilerinin mesleki ve teknik eğitim alanında bilgiye erişimde kolaylık
sağlaması

•

Ülkede yaygın mesleki eğitim kurslarının varlığı

•

Girişimcilik desteklerinin erişilebilirliği, miktar ve çeşitliliği 

•

Girişimcilik konusunun birçok kurumun stratejilerine eylem planlarına dâhil edilmesi 

•

DĞƐůĞŬŝǀĞteknik eğitim konularına girişimciliğin dâhil edilmesi 

•

Nüfusun %50’sini oluşturan kadınların işgücüne dâhil edilmesi ve ekonomiye katkı
sağlaması 

•

Genç girişimciler tarafından yenilikçi ve fırsatlara dayalı girişimlerin kurulma potansiyeli 

•

Üniversitelerle yapılan işbirliklerinin gelişmesi 

•

KOBİ’lere yönelik teşviklerin olması ve mesleki ve teknik eğitime olumlu yansıması

•

Türkiye’nin jeopolitik konumu itibariyle girişimcilerin ve işgücünün hareketlilik imkânının
olması

www.oka.org.tr
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TEHDİTLER (dŚƌĞĂƚͿ
•

hǇŐƵn yatırım alanları konusunda rehberlik hizmetinin yeterli düzeyde olmaması 

•

İstihdam ve vergi yüklerinin yurt dışı pazarlarda rekabet sıkıntısı oluşturması

•

İşgücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliği 

•

Göçle gelen bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonƵ

•

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının işgücü piyasalarından daha çok yükseköğretimi
ƚĞƌĐŝŚĞƚŵĞůĞƌŝ

•

İş yeri eğitimi ve staj konusunda işletmelerin etkin davranmaması

•

Mezunların eğitim gördükleri alanlarda yeterince istihdam edilmemesi

•

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının olması

•

Toplumdaki ataerkil bakış açısı

ϲ͘ϯ͘ İstihdam Gelişme Eksenleri
dŽŬĂƚŝůŝϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planı raporu çalışmaları çerçevesinde yapılan anket
uygulamaları ve mülakatlar sonucunda Tokat’ta İstihdam Gelişme Eksenleri beş başlıkta
toplanmıştır͘
ϭͿ Kırsal İstihdamın Artırılması
ϮͿ Yeni İstihdam Alanlarının Oluşturulması
ϯͿ Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi
ϰͿ İstihdamın Korunması
ϱͿ Fırsat Eşitliğinin Sağlanması (Dezavantajlı Grupların İstihdamı)
dŽŬĂƚ ŝůŝ ϮϬϭϴͲ2023 İstihdam Sektörel Eylem Planları da belirlenen bu beş gelişim ekseninde
oluşturulmuştur.
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Tarımsal faaliyetlerin
ƂǌĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ
çalışmalar yapmak

Eğitim amaçlı örnek ekim
tarlaları ve bahçeleri
oluşturmak ve işgücünü
ŶŝƚĞůŝŬůŝŚĂůĞŐĞƚŝƌŵĞŬ

Kırsal alanda istihdam
edilen nitelikli tarım
danışmanı sayısının
artırmak

Uygulamalı Tarım
başlığında çeşitli derslere
ŵƺĨƌĞĚĂƚůĂƌĚĂǇĞƌ
ǀĞƌŵĞŬ

Ϯ

ϯ

ϰ

Eylem Adı

ϭ

ǇůĞŵ
EŽ

40
Milli Eğitim
Müdürlüğü

Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık
İl
Müdürlüğü

Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık
İl
Müdürlüğü

Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık
İl
Müdürlüğü

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

z>D/–1: KIRSAL İSTİHDAMIN ARTIRILMASI

ϳ͘ Eylem Planı

Gıda, Tarım ǀĞ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
'Km

Ziraat Odaları
d<<

İŞKUR

DD

'Km

İŞKUR

'Km

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş

Bölgesel ürünler baz alınarak
oluşturulacak örnek bahçelerde
ĞŬŝŵͬĚŝŬŝŵǀĞŚĂƐĂƚ
faaliyetlerinin öğrencilerle
birlikte yapıldığı uygulamalı
eğitim programlarının
başlatılması 

Kamu tarafından yapılan
tarımsal yayım çalışmalarının
ƚĞŵĞůŚĞĚĞĨŬŝƚůĞǇĞ
ulaştırılmasını sağlamak

Nitelikli işgücü oluşturmak adına
etkili tarım tekniklerinin
uygulamalı olarak katılımcılara
öğretilmesi

Tarımsal yayım ve danışmanlık il
ƚĞŬŶŝŬŬŽŵŝƚĞƐŝtarafından
güncel nitelikli tarımsal yayım ve
eğitim çalışmalarının düzenli bir
şekilde hedef kitleye ulaşmasını
sağlayacak bilgilendirme
toplantılarının düzenlenmesi 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Açılan ders sayısı ve
dersi alan öğrenĐŝ
sayısı

Tarım danışmanı
sayısının bölgenin
ihtiyacına göre
tamamlanması

DĞƌŬĞǌĚĞ
oluşturulacak örnek
ekim tarlaları ve
ďĂŚĕĞůĞƌŝǀĞŵĞǌƵŶ
sayısı

Yılda 3 defa toplantı
yapılması

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Gıda,
'Km
Tarım ve
K<
Hayvancılık İŞKUR
İl
Müdürlüğü 
Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık
İl
Müdürlüğü

Gençlerin Kırsal
İstihdama katılmalarını 
artırmaya yönelik
projeler hazırlamak

'ĞůŝƌŐĞƚŝƌŝĐŝŶŝƚĞůŝŬƚĞŬŝ
tarımsal ekonomik
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŚĞĚĞĨŬŝƚůĞǇĞ
tanıtılması

Kırsal yerleşimlerin
peyzaj değerini
iyileştirecek ve bireylerin
yaşam kalitelerini
artıracak şekilde
gerçekleştirilmesi

Başarı Hikayelerinin
tanıtılması

ϳ

41

ϴ

ϵ

ĞůĞĚŝǇĞ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

İŞKUR 
'Km
TSO’lar
ŝůŝŵ^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü

İl Özel
İdaresi

Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık
İl
Müdürlüğü

'Km
K<
TSO’lar

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

'Km
d<<

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

ϲ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

Küçük Tarımsal
ŝůŝŵ͕
İşletmelerin Geliştirilmesi  ^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl
Müdürlüğü

Eylem Adı

ϱ

ǇůĞŵ
EŽ

z>D/–1: KIRSAL İSTİHDAMIN ARTIRILMASI

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ…

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϭϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş

Kırsal İstihdamı artırmaya
yönelik ulusal başarı
ŚŝŬąǇĞůĞƌŝŶŝŶilde tanıtılması için 

Kırsal istihdamı özendirmek
adına, kırsal yerleşimlerin cazip
ŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

Gelir getirici nitelikteki tarımsal
faaliyetler ve bölgenin tarım
ĂƌĂǌŝůĞƌŝgöz önüne alınarak
katma değerli ürünler hakkında
ƐĞŵŝŶĞƌůĞƌĚƺǌĞŶůĞŵĞŬ

Gençlerin Kırsal İstihdama
katılmalarını artırıcı eylemlerin
ve istihdamın önündeki
ĞŶŐĞůůĞƌŝŶƚĞƐƉŝƚŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ
projelerin hazırlanması

Küçük tarımsal işletmelerin
ďƺǇƺŵĞƐŝǇƂŶƺŶĚĞĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶ
sağlanarak istihdam
olanaklarının artırılması

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Yılda en az 1 etkinliğin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

,ŝǌŵĞƚŐƂƚƺƌƺůĞŶǇĞƌ
sayısı

Yılda en az 1 seminer
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

ŶĂǌϮƉƌŽũĞŶŝŶ
hazırlanması

Desteklenen işletme
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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'Km

ϭϬ



Tokat’ta Kırsal İstihdamın
Artırılması ana başlığında
ůŝƐĂŶƐƺƐƚƺƚĞǌůĞƌŝŶ
hazırlanması

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

z>D/–1: KIRSAL İSTİHDAMIN ARTIRILMASI

İŞKUR
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
K<

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş

Hazırlanacak ůŝƐĂŶƐƺƐƚƺƚĞǌůĞƌ
yardımıyla bölgenin kırsal
ŝƐƚŝŚĚĂŵǇƂŶƺŶƺŶƚĞƐƉŝƚ
ĞĚŝůŵĞƐŝ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

ŶĂǌϮƚĂŶĞůŝƐĂŶƐƺƐƚƺ
tezin hazırlanması

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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K<

İlde istihdam potansiyeli
yüksek öncelikli yatırım
alanlarının belirlenmesi

Öncelikli yatırım
alanlarına yönelik hedef
kitle tanıtım
faaliyetlerinin yapılması

Yatırım alanlarının
tanıtımına yönelik Türkçe
ve İngilizce tanıtım
dokümanlarının
hazırlanması

İlde melek yatırımcılık ile
ŝůŐŝůŝĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌ
gerçekleştirmek

YatırımcıͲGirişimci
buluşması etkinliklerinin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

43

ϱ
'Km

K<

K<

d^K

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

<K^'
K<

ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü

TSO’lar
OSB’ler

d^K
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
'Km
<K^'

d^K
İŞKUR

İŞKUR
K<

TSO’lar

İŞKUR
'Km

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

z>D/–2: YENİ İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬ

BaşlamaͲ
Bitiş

Ticarileşme potansiyeli olanĨĂŬĂƚ
sermayesi olmayan iş fikrine sahip
girişimciler ile sermayedarların bir
araya geldiği etkinliklerin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Melek yatırımcılık faaliyetlerinin
tanıtılması ve ilde melek yatırımcılık
ağının oluşturulması ya da ağa dahil
olunması için girişimlerin
gerçekleştirilmesi

Tanıtım dokümanları oluşturularak ilin
yatırım potansiyelinin ulusal ve
uluslararası platforma ulaştırılmasının
sağlanması

Hedef kitle toplantıları düzenleyerek
istihdam alanlarının tanıtılması

İstihdam potansiyeli olan öncelikli
yatırım alanlarının belirlenerek
raporlanması

Yapılacak İşlem ve Açıklama

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı

Tanıtım faaliyetlerinin
sayısı

Tanıtım dokümanı
sayısı

Düzenlenen toplantı
sayısı

Hazırlanacak rapor
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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KƌƚĂǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞĚĞŝůĚĞ
ŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂĐĂŬŵĞƐͲ
ůĞŬůĞƌŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

Girişimcilik eğitimlerinin
ǀĞƌŝůŵĞƐŝǀĞĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶŝŶ
tanıtılması, girişimciliğin
ƂǌĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ

dŽŬĂƚdĞŬŶŽůŽũŝ
Geliştirme Bölgesinin
tanıtılması

ϳ

ϴ

ϵ



'Km

Bölgedeki başarı
hikayelerinin tanıtıldığı
«Girişimcilik Günleri»
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌŝŶŝŶ
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

ϲ

dK<d
d<EKWZ<

<K^'

İŞKUR

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
<K^'
K<

OSB’ler

TSO’lar

'Km

ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
'Km
K<

K<

'Km
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
<K^'

ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
<K^'
K<

TSO’lar
OSB’ler

İşbirliğiYapılacak
Kuruluşlar

z>D/–2: YENİ İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

TGB’lerin Girişimcilere sağladığı
avantajların ve istihdam teşviklerinin
tanıtılması

Girişimciliği özendirilmesi ve istihdam
alanlarının oluşturulmasına yönelik
desteklerin tanıtılması

Paydaş çalıştayları düzenlenerek
ŶĚƺƐƚƌŝϰ͘ϬĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞŝůĚĞŬŝŽƌƚĂ
ǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞĚĞŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂĐĂŬ
ŵĞƐleklerin belirlenerek raporlanması

Girişimcilik günleri etkinliği ile
girişimcilerin cesaretlendirilmelerinin
sağlanması

Yapılacak İşlem ve Açıklama

ƺǌĞŶůĞŶĞŶƚŬŝŶůŝŬ
Sayısı 

Düzenlenen eğitim ve
tanıtım toplantısı
sayısı

Hazırlanan rapor sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Sosyal yardım alanların
da işe yerleştirilmelerinin
sağlanması

ϭϯ



Üniversite son sınıf
öğrencilerinin iş arama
becerilerinin geliştirilmesi
ǀĞŵezunların Tokat’taki
istihdam fırsatları
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂǇĞƚĞƌŝŶĐĞ
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞŵĞƐŝ

İle şehir dışından ulaşım
imkanlarının
iyileştirilmesi

ϭϭ

ϭϮ

K^

OSB’lerin alt ve üst
yapılarının
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ

ϭϬ

İŞKUR

İŞKUR



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

<K^'


OSB’ler

TSO’lar

K<

<K^'

'Km
TSO’lar
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü



ĞůĞĚŝǇĞ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

z>D/–2: YENİ İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ…

ϮϬϭϴͲ….

BaşlamaͲ
Bitiş

Sosyal yardım alanların işgücü
piyasasına katılmaları için ilgili
grupların bilgilendirilmesi ve çalışma
hayatının özendirilmesi

Tokat’ta yeni istihdam alanlarının yeni
mezunların farkında olmalarının
sağlanması

Havayolu, demiryolu gibi ulaşım
yollarının ivedi olarak ilde
ĕƂǌƺŵůĞŶŵĞƐŝ

OSB’lerin alt ve üst yapıları
güçlendirilerek yeni yatırımların
çekilmesinin sağlanması

Yapılacak İşlem ve Açıklama

İşe yerleştirilen kişi
sayısı

Her yıl en az 1 etkinlik
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Havaalanı ve
demiryolu sayısı

Yeni yatırımcı sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Mesleki eğitim mezun
DD
ŝǌůĞŵĞƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ
kurulması ve işgücü arz ve
ƚĂůĞďŝŝůĞŝůŐŝůŝĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶ
düzenli olarak yapılması

DD

DD

DD

ϱ

ϰ

ϯ

Ϯ

DD

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

DĞƐůĞŬŝƌĞŚďĞƌůŝŬǀĞ
kariyer planlaması
konularında okul
ŵƺĚƺƌůĞƌŝŶŝŶǀĞ
öğretmenlerin
yetkinliklerinin artırılması
Öğrencilerin bireysel
mesleki eğilimlerinin tespit
ĞĚŝůĞďŝůŵĞƐŝŝĕŝŶďŝƌĞǇƐĞů
gelişimĂŶŬĞƚŝŶŝŶ
uygulanması
Mesleki eğitim
kurumlarından mezun olan
ve başarılı rol modellerin
tanıtılacağı aile ve öğrenci
katılımlı seminerlerin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
Mesleklerin tanıtım
programlarının
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Eylem Adı

ϭ

ǇůĞŵ
EŽ

İŞKUR

İŞKUR
'Km

İŞKUR
'Km

İŞKUR
'Km

İŞKUR
'Km

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

z>D/–ϯ͗MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Yetkinlikleri artırılan
öğretmen sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ Mezun izleme sistemi sayesinde işgücü
ĂƌǌǀĞƚĂůĞďŝŝůĞŝůŐŝůŝĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶ
yapılması

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ PǌĞůůŝŬůĞďƂůŐĞƐĞůŝƐƚŝŚĚĂŵĂǇƂŶĞůŝŬ
meslek fırsatlarının tanıtılması

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ ƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬƐĞŵŝŶĞƌůĞƌŝůĞŵĞƐůĞŬŝ
eğitim kurumlarının özendirilmesinin
sağlanması

İzleme sistemi ve
yapılan analizler

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ Bireysel gelişim anketi sonuçlarına göre Hazırlanan anket raporu
öğrenciler için doğru mesleki planlama ǀĞĂŶŬĞƚƵǇŐƵůĂŶĂŶ
ǀĞƌĞŚďĞƌůŝŬŚŝǌŵĞƚŝŶŝŶǀĞƌŝůŵĞƐŝ
öğrenci sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ Mesleki Eğitim Planlaması ve
Rehberliğinin güçlendirilmesi

BaşlamaͲ
Bitiş
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Mesleki eğiticilerin sektör
ƚĞĐƌƺďĞůĞƌŝŶŝŶǇĞƚĞƌŝŶĐĞŐƺŶĐĞů
olmasının sağlanması

Mesleki eğitimin
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ
ƵůƵƐĂůǀĞuluslararası projelerin
hazırlanması

ϭϬ

İŞKUR ve Halk Eğitim
Merkezleri tarafından açılan
mesleki eğitimkurslarına
yönelik etki değerlendirme
raporlarının hazırlanması
Öğrenciler ile yeni
ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶǇĞƚĞƌŝŶĐĞ
buluşmasının sağlanması için
ƐĞŬƚƂƌůĞƌůĞƵǇƵŵůƵŵĂŬŝŶĞǀĞ
ekipmanların uyumu ve
ŝŚƚŝǇĂĕůĂƌĂǇƂŶĞůŝŬƌĂƉŽƌƵŶ
hazırlanması
İlde öne çıkan sektörlerle
ƵǇƵŵůƵŵĂŬŝŶĞƚĞĕŚŝǌĂƚĂƐĂŚŝƉ
ϯƉŝůŽƚŬƵƌƵŵĂŵĂŬŝŶĞ
parklarının kurulması

ϵ

ϴ

ϳ

ϲ

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

DD

DD

DD

DD

İŞKUR

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

z>D/–3: MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

İŞKUR
K<
'Km

İŞKUR
K<

İŞKUR
K<

İŞKUR

DD

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϭϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

Hazırlanan ulusal ve uluslararası
projeler ile mesleki eğitimin
güçlendirilmesinin sağlanması

Mesleki eğiticilerin sektör
tecrübelerinin güncel olmasının
sağlanması için etkinliklerin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

İlde öne çıkan sektörler ile uyumlu 3
pilot makine parkının kurulmasının
sağlanması

Öğrencilerin yeni teknolojileri
yakından takip edebilmeleri için
ƐĞŬƚƂƌůĞƌŝůĞƵǇƵŵůƵŵĂŬŝŶĞǀĞ
ekipmanların raporlarınınçıkartılması

Mesleki eğitim kurslarının etkisine
yönelik yapılan çalışmaların
raporlanması sayesinde gelecek
eğitimlerin kalitesine yön verilmesi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Hazırlanan proje sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı, etkinliklere
katılan eğitimci sayısı

dĂŵĂŵůĂŶĂŶŵĂŬŝŶĞ
parkı sayısı

Hazırlanan rapor sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶƌĂƉŽƌ
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ϭϱ

ϭϰ

ϭϯ

ϭϮ

ϭϭ

İşletmelerin mesleki
eğitim veren kurumları
ǌŝǇĂƌĞƚĞƚŵĞůĞƌŝŶŝŶ
sağlanması
Mesleki teknik eğitim
ǀĞƌŝůĞŶŬƵƌƵŵůĂƌĚĂ
sanayinin ihtiyaçlarına
ǇƂŶĞůŝŬƉƌŽďůĞŵůĞƌŝŶ
ĕƂǌƺŵƺŶĞǇƂŶĞůŝŬƉƌŽũĞ
yarışmalarının
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
DĞƐůĞŬůŝƐĞůĞƌŝŶĚĞŬŝ
ĚĞƌƐůĞƌŝŶƐĞŬƚƂƌƺŶ
ihtiyaçlarına yönelik
ŽůĂƌĂŬǇĞŶŝĚĞŶŐƂǌĚĞŶ
ŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝ
Staj programlarının izleme
ve değerlendirme
planlarının oluşturulması
ǀĞĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝŶ
yoğunlaştırılması
Staj yapılan işyerlerindeki
usta öğreticiler için
düzenli eğiticilerin eğitimi
programlarının
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

DD

DD

DD

DD

İŞKUR

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

İŞKUR
'Km

İŞKUR
'Km

DD
d^K
ŝůŝŵ^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
İŞKUR
'Km
K<
d^K
K^
ŝůŝŵ^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
İŞKUR

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

z>D/–3: MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

Usta öğreticilerin güncel gelişmeleri
takip edebilmelerinin sağlanması

Staj etkinliklerinin artırılması ve
denetimlerin yoğunlaştırılması

ĞƌƐŝĕĞƌŝŬůĞƌŝŶŝŶǇĞŶŝĚĞŶŐƂǌĚĞŶ
geçirilerek sektör ihtiyaçlarına uyumlu
hale getirilmesinin sağlanması

İşletmelerin mesleki eğitim veren
kurumları ziyaret etmeleri sayesinde
eğitimlerin yerinde görülmesinin
sağlanması
ƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬproje yarışmalarıŝůĞ
öğrencilerin sektörleri yakından
tanımalarının sağlanması ve sektör
ƉƌŽďůĞŵůĞƌŝŶŝŶĕƂǌƺůŵĞƐŝ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Her yıl en az 1 kere
eğiticilerin eğitimi
etkinliğinin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Hazırlanan izleme ve
değerlendirme
planlarının 

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĚĞƌƐŝĕĞƌŝŬ
sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶƉƌŽũĞ
yarışması sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶǌŝǇĂƌĞƚ
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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<ĂƉĂŶŵĂƌŝƐŬŝŽůĂŶ
işletmelere mentörlük
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶǀĞƌŝůŵĞƐŝ

Çalışan memnuniyetinin
artırılmasına yönelik
ƉƌŽũĞǀĞǇĂůŝƐĂŶƐƺƐƚƺ
tezlerin hazırlanması

İşletmelere finansal
ƉůĂŶůĂŶŵĂǀĞĨŝŶĂŶƐĂů
okuryazarlık eğitimlerinin
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ

ϰ

ϱ

Kapanan işletmelerin
ŬĂƉĂŶŵĂƐĞďĞƉůĞƌŝŶŝŶ
araştırılması

Ϯ

ϯ

İşletmelerinin
kurumsallaşması için
destek mekanizmalarının
oluşturulması

Eylem Adı

ϭ

ǇůĞŵ
EŽ

49
'Km
TSO’lar


'Km

d^K

d^K

ŝůŝŵ͕
^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl
Müdürlüğü

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

z>D/–4: İSTİHDAMIN KORUNMASI

OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
<K^'
K<

TSO’lar
<K^'
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü

'Km
TSO’lar
<K^'
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü

'Km
TSO’lar
<K^'
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü

'Km
TSO’lar
<K^'
OSB’ler

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

İşletmelere finansal planlama ve
finansal okuryazarlık eğitimleri
ǀĞƌŝůĞƌĞŬďƵŬĂƉƐĂŵĚĂŬŝĞŬƐŝŬůŝŬůĞƌŝŶ
giderilmesinin sağlanması

İşletmede çalışanların iş ĂŝĚŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
ve motivasyonlarının artırılarak
ŵĞŵŶƵŶŝǇĞƚĚƺǌĞǇůĞƌŝŶŝŶ
artırılmasına yönelik proje veya
lisansüstü tezlerin hazırlanması

Kapanma riski olan işletmelere
ǀĞƌŝůĞĐĞŬŵĞŶƚƂƌůƺŬŚŝǌŵĞƚůĞƌŝ
sayesinde işletmelerin
kapanmalarının önlenmesi

İşletmelerin kapanma sebeplerine
ilişkin raporun hazırlanması

İşletmelerin kurumsallaşması için
ŵĞŶƚŽr desteklerinin sağlanması

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Düzenlenen eğitim
sayısı

Hazırlanan proje ve
lisansüstü tez sayısı

Mentör desteği verilen
ve kapanması önlenen
işletme sayısı

Hazırlanan rapor sayısı

DĞŶƚŽr desteği verilen
işletme sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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K<

Atıl durumda olan
yatırımların envanterinin
çıkartılması

Atıl durumda bulunan
yatırımların bölge
ĞŬŽŶŽŵŝƐŝŶĞ
kazandırılmasının
sağlanması

İşletmelerin kamu
kaynaklı fonlardan
yararlanmalarının
sağlanması için
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌŝŶ
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

SGK veri tabanına kayıtlı
işyerlerinin İŞKUR'a
kayıtlarının yapılmasının
sağlanması

İŞKUR portal kullanımı ve
İŞKUR mobil
uygulamasının
yaygınlaştırılması

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

50

ϭϬ
İŞKUR

İŞKUR

'Km

K<

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

z>D/–4: İSTİHDAMIN KORUNMASI

d^K
<K^'
K^
^'<

TSO’lar
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
İŞKUR
TSO’lar
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
İŞKUR
TSO’lar
OSB’ler
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü
<K^'
K<
^'<

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

İŞKUR portal kullanımının
yaygınlaştırılması

İŞKUR kayıtlarının güncelliğinin
sağlanması

İşletmelerin mevcut potansiyellerini
artırmak ve arͲge alt yapılarını
güçlendirmek için kamu kaynaklı
fonların işletmelere tanıtılması ve
proje hazırlamalarının sağlanması

İstihdamı korumak adına atıl
yatırımların ekonomiye kazandırılması
için çalışmaların yapılması

Envanter sayesinde bölgedeki atıl
durumdaki yatırımların tespit edilmesi

Yapılacak İşlem ve Açıklama

İŞKUR portalı kullanıcı
sayısı

Kayıt yaptıran işletme
sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı ve hazırlanan
proje sayısı

ŬŽŶŽŵŝǇĞ
kazandırılan atıl
yatırım sayısı

Hazırlanan rapor sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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d^K
<K^'
K^

İŞKUR

ϭϮ

d^K
<K^'
K^

İŞKUR



DĞƐůĞŬŝĚĞŶĞǇŝŵŝ
ŽůŵĂǇĂŶǀĞǇĂƐƚĂũǇĞƌ
arayan işverenlere İŞKUR
ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶŝŶ
anlatılmasına yönelik
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌŝŶ
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
İş sağlığı ve güvenliğinin
ƚƺŵƐĞŬƚƂƌůĞƌĚĞƂŶĐĞůŝŬůŝ
başlık haline getirilmesi


ϭϭ

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ

z>D/–4: İSTİHDAMIN KORUNMASI

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

İş sağlığı ve güvenliğinin zorunluluğu
ve gerekliliği hakkında bilgilendirme
toplantıları düzenlemek

İŞKUR desteklerinin ilgili kurumlara
anlatılması ile istihdam probleminin
ĕƂǌƺůŵĞƐŝ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Düzenlenen toplantı
sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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İŞKUR

İŞKUR

İŞKUR

İŞKUR’a kayıt edilen
ŐĞŶĕůĞƌŝŶǀĞƵǌƵŶƐƺƌĞůŝ
işsizlerin öncelikle uygun
işlere yönlendirilmesi

OSB’lerde Kreş ve Sosyal
Alanların açılması

Kadın istihdamının
ŵĞǀǌƵĂƚƚĂďĞůŝƌůĞŶĞŶ
kolaylıklarına yönelik
tanıtım broşürünün
hazırlanması

Engellilerin istihdamına
yönelik işverenler için
farkındalık eğitimlerinin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Dezavantajlı grupların
istihdamının artırılması

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

İŞKUR

K^

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ
Eylem Adı
EŽ
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d^K
K^


d^K
K^
'Km

d^K
'Km

ĞůĞĚŝǇĞ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

K^
d^K

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲ…

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş

ƐŬŝŚƺŬƺŵůƺǀĞŐƂĕŵĞŶůĞƌŝŶ
istihdamının sağlanmasına yönelik
çalışmaların yapılması

Engelli istihdamının artırılmasına
yönelik düzenlenecek farkındalık
eğitimleri ile engelli istihdamının
artırılmasının sağlanması

Kadın istihdamının avantajlarına
yönelik hazırlanan broşür ile kadınların
farkındalık düzeyinin artırılması

Kreş ve sosyal alanların OSB’lere
açılması ile kadın istihdamı artırılması

'ĞŶĕůĞƌŝŶŝƐƚŝŚĚĂŵǇƺǌĚĞƐŝŶŝŶ
artırılmasının sağlanması

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D/–5: FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI (DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMI)

İstihdam edilen eski
ŚƺŬƺŵůƺǀĞŐƂĕŵĞŶ
sayısı

Düzenlenen eğitim
sayısı, istihdam edilen
engelli sayısı

Hazırlanan broşür
sayısı

&ĂĂůŝǇĞƚĞGeçen Kreş
ǀĞ^ŽƐǇĂůůĂŶůĂƌ

İstihdam edilen genç
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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<ĂǇŶĂŬĕĂ

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014ͲϮϬϮϯͿͲ(Kalkınma Bakanlığı) 

Doğu Karadeniz Projesi (Dokap) Eylem Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ
Eğitime Bir Bakış 2017 (OECD)
İstatistiklerle Kadın 2017 (TÜİK) 
Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015ͲϮϬϭϴͿ–(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliğiͲMesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum
ŶĂůŝǌŝ;ϮϬϭϮͿͲ(Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding) 
Mesleki Eğitim Sanayide Dönüşümün Neresinde? Politika Raporu (2016) Ͳ;dWsͿ
Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu (2014) Ͳ(Kalkınma
Bakanlığı) 
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (201ϯͲϮϬϭϳͿͲ(Milli Eğitim
Bakanlığı) 
Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim (2016ͲϮϬϭϳͿͲ(Milli Eğitim Bakanlığı)
KŵƉůŽǇŵĞŶƚKƵƚůŽŽŬϮϬϭϲͬϮϬϭϲİstihdamZĂƉŽƌƵ;KͿ
KdƵƌŬĞǇtŽŵĞŶŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐŚŝƉOutlook 2016 / Türkiye Kadın Girişimcilik 2016
ZĂƉŽƌƵ;KͿ
Onuncu Kalkınma Planı (2014ͲϮϬϭϴͿͲ(Kalkınma Bakanlığı) 
Tokat İli İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu (2016)
Tokat İli İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu (2ϬϭϳͿ
Tokat İli Yatırım Tanıtım Stratejisi (Kasım 2016) Ͳ;K<Ϳ
Tokat İşgücü Piyasası Araştırma Raporu (2016) Ͳ(Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü)
Tokat İşgücü Piyasası Araştırma Raporu (2017) Ͳ(Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü)
Tokat’taki Mesleki Eğitimin Durumu ve İhtiyaç Analizi (2012) –;K<Ϳ
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı;ϮϬϭϱͲϮϬϭϴͿͲ;<K^'Ϳ
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim SorunlarͲPŶĞƌŝůĞƌ;ϮϬϬϴͿͲ(MÜSİAD) 
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014ͲϮϬϮϯͿͲ(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014ͲϮϬϮϬͿ–(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi 
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<–ϭ

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TOKAT İLİ SEKTÖREL EYLEM PLANLARI –İSTİHDAM
Bu çalışmanın amacı; OKA öncülüğünde Tokat İli İstihdam eylem planlarını, üst plan ve strateji
belgeleri ışığında ve paydaş işbirliği ile oluşturmaktır. Çalışmadan alınacak verimin en etkili
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla siz değerli paydaşların anket görüşleri önem arz etmektedir.
Çalışmaya verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. 
Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
<ƵƌƵŵ͗…………………………………………………………………………………………
WŽǌŝƐǇŽŶ͗………………………………………………………………………………………͘͘
1. Tokat İli içinistihdamda öne çıkan aşağıdaki başlıkları önem sırasına göre sıralayınız.
( ) Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi
( ) Fırsat Eşitliğinin Sağlanması (Dezavantajlı Grupların İstihdamı)
( ) İstihdamın Korunması
( ) Yeni İstihdam Alanlarının Oluşturulması
( ) Kırsal İstihdamın Artırılması
( ) Diğer………………………………………………………………………………………...
2. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi başlığı altında Tokat ili için aşağıdaki konuları önem sırasına
göre sıralayınız.
( ) Mesleki Eğitim Planlaması ve Rehberliği
;ͿMesleki ve Teknik Eğitimin İçeriği ve Sektörler İle uyumu
( ) Staj ve İş Başı Eğitim Uygulamalarının Etkinliği
( ) Kişisel ve Mesleki Gelişimin Sürekliliği
( ) Diğer………………………………………………………………………………………...
3. Fırsat Eşitliğinin Sağlanması başlığı altında Tokat ili için aşağıdaki konuları önem sırasına göre
sıralayınız.
( ) Kadın İstihdamı
( ) Gençlerin İstihdamı
( ) Engellilerin İstihdamı
( ) Yoksul Kesimin İstihdamı
( ) Hükümlülerin İstihdamı
( ) Göçmenlerin İstihdamı
;) Diğer………………………………………………………………………………………... 
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4. İstihdamın Korunması başlığı altında Tokat ili için aşağıdaki konuları önem sırasına göre
sıralayınız.
( ) İşletmelerin kurumsallaşmalarının sağlanması
( ) İşletmelerde finansal okuryazarlık düzeyinin yükƐĞůƚŝůŵĞƐŝ
( ) İşletmelerin kamu kaynaklı fonlardan yararlanması
( ) İşletme sahiplerinin geleneksel yönetim anlayışından vazgeçmeleri
( ) Çalışan memnuniyetinin artırılması
( ) Diğer………………………………………………………………………………………...
5. Yeni istihdam alanlarının oluşturulması başlığı altında Tokat ili için aşağıdaki konuları önem
sırasına göre sıralayınız.
( ) Girişimcilik
( ) İstihdam Yoğun Yeni Yatırımların Çekilmesi
;ͿKƌƚĂǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞĚĞŝůĚĞŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂĐĂŬŵĞƐůĞŬůĞƌŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ
;Ϳ<ĂŵƵǀĞƂzel kesim arasındaki işbirliği 
( ) Diğer………………………………………………………………………………………...
6. Kırsal İstihdamın Artırılması başlığı altında Tokat ili için aşağıdaki konuları önem sırasına göre
sıralayınız.
( ) İşgücünün nitelikli hale getirilmesi
( ) Tarımsal faaůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶƂǌĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
( ) Gelir getirici nitelikteki tarımsal ekonomik faaliyetler
( ) Altyapı yatırımlarının üretim faaliyetlerini destekleyecek, kırsal yerleşimlerin peyzaj değerini
iyileştirecek ve bireylerin yaşam kalitelerini artıracak şekilde gerçekleştirilmesi
( ) Diğer………………………………………………………………………………………... 
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