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2019 YILININ BİRİNCİ ÇEYREK ARAŞTIRMASINA 

GÖRE TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN YÜZDE 12’Sİ 

İSTİHDAM ARTIŞI, YÜZDE 16’SI AZALMA, YÜZDE 

69’U İSE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAĞINI ÖNGÖRÜYOR. 

MEVSİMSEL VERİLERDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM 

GÖRÜNÜMÜ İSE +%4’Ü GÖSTERİYOR. EN GÜÇLÜ 

İŞE ALIM PLANLARININ EGE VE İÇ ANADOLU 

BÖLGELERİNDE ÜRETİM İLE MADENCİLİK 

SEKTÖRLERİNDE OLACAĞI BELİRTİLİYOR.

+%1 
KARADENİZ
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M
anpowerGroup 2019 birin-

ci çeyrek İstihdama Genel 

Bakış Araştırması Türki-

ye’den işverenleri temsil 

eden bin 7 kişilik bir örnekleme ile görüş-

me yapılarak gerçekleştirildi.

Tüm katılımcılara, “İçinde bulundu-

ğumuz çeyrekle karşılaştırdığınızda Mart 

2019’un sonuna kadar olan üç aylık dö-

nemde iş yerinizdeki toplam istihdamın 

nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz?” soru-

su yöneltildi. Araştırmaya göre Türkiye’de 

işverenler, 2019 yılı birinci çeyreği için 

temkinli işe alım beklentileri bildiriyor. 

İşverenlerin yüzde 12’si istihdam artışı 

beklerken yüzde 16’sı azalma öngörüyor 

ve yüzde 69’u da değişiklik olmayacağını 

tahmin ediyor. Bunun sonucunda Net 

İstihdam Görünümü -%4’ü gösteriyor.

Verilerin mevsimsel verilerden arınmış 

şekilde ayarlanmasının ardından görünüm 

+%4’ü gösteriyor. Bir önceki çeyrekle ve 

geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığın-

da sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 10 puanlık bir 

düşüş olduğu gözleniyor.

İşletme ölçeğine 

göre karşılaştırmalar

Araştırmaya katılan işverenler, işlet-

me ölçeğine göre dört kategoriye ayrıldı: 

10’dan az çalışanı olan Mikro Ölçekli İşlet-

meler; 10-49 çalışanı olan Küçük Ölçekli İş-

letmeler; 50-249 çalışanı olan Orta Ölçekli 

İşletmeler ve 250’nin üzerinde çalışanı 

olan Büyük Ölçekli İşletmeler.

2019’un ilk çeyreğinde istihdamın dört 

işletme büyüklüğü kategorilerinin üçünde 

de artması öngörülüyor. Orta ve Büyük 

Ölçekli İşverenler sırasıyla +%8 ve +%7 Net 

İstihdam Görünümleri’yle birlikte birtakım 

işe alım fırsatları bildiriyor. Mikro İşverenler 

+%1’le ihtiyatlı bir görünüm bildirirken 

Küçük Ölçekli İşverenler -%1 görünüm ile 

belirsiz bir işe alım hızı öngörüyor.

Mikro fi rmaların görünümü 

istikrarını koruyor

2018’in dördüncü çeyreğiyle karşılaştı-

rıldığında, Küçük ve Büyük Ölçekli İşletme 

İşverenleri sırasıyla yüzde 13 ve 12 puanlık 

bir düşüş gösterirken büyük ölçüde zayıf 

işe alım beklentileri bildiriyor. Orta Ölçekli 

İşletme İşverenleri  yüzde 5 puanlık ılımlı 

bir azalma bildirirken, Mikro firmaların 

görünümü nispeten istikrarını koruyor.

ARAŞTIRMA

Artış Düşüş Değişiklik Yok Bilmiyorum
Net İstihdam
Görünümü

Mevsimsel
Değişiklikler

% % % % % %

18 12 70 0 +6 +14

28 5 63 4 +23 +16

22 5 70 3 +17 +13

2018 1. çeyrek

2018 2. çeyrek

2018 3. çeyrek

19 11 70 0 +8 +122018 4. çeyrek

1612 69 3 -4 +42019 1. çeyrek

Mevsimsel DeğişikliklerMevsimsel DeğişikliklerNet İstihdam GörünümüNet İstihdam Görünümü

Çubuk gösteriminin olmaması Net İstihdam Görünümünün sıfır olduğunu ifade eder
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Önceki yılın aynı dönemine kıyasla Bü-

yük Ölçekli İşverenler yüzde 26 puanlık 

keskin bir düşüş bildiriyor. Bunun yanı sıra, 

Küçük ve Orta Ölçekli İşverenler sırasıyla 

yüzde 10 ve 8 puan daha zayıf bir görünüm 

sergilerken, Mikro Kategorideki İşverenler 

yüzde 2 puan düşüş bildiriyor.

Bölgesel karşılaştırmalar

Önümüzdeki üç aylık dönemde, beş 

bölgenin tamamında istihdam seviyesinde 

artış olacağı öngörülüyor. En güçlü istih-

dam piyasası, Net İstihdam Görünümü 

+%5 seviyesinde olan Ege ve İç Anadolu 

bölgelerinde tahmin ediliyor. Bunun dı-

şında, Marmara Bölgesi için +%2 ve Ka-

radeniz ve Akdeniz bölgeleri için +%1’lik 

görünümler söz konusu. Önceki çeyrekle 

İşletme Ölçeğine Göre Karşılaştırmalar 

ArtışKarşılaştırmalar Düşüş Değişiklik Yok Bilmiyorum
Net İstihdam

Görünümü

Mevsimsel
Değişiklikler

% % % % % %

Büyük Ölçek 

Orta Ölçek

Küçük Ölçek

Mikro Ölçek

19 28 48 5 -9 +7

14 15 68 3 -1 +8

9 17 72 2 -8 -1

9 9 79 3 0 +1

Mikro ÖlçekMikro Ölçek

Grafik mevsimsel olarak düzenlenmiş verileri içerir.Grafik mevsimsel olarak düzenlenmiş verileri içerir.
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ARAŞTIRMA

kıyaslandığında, beş bölgede de işe alım 

beklentileri zayıflıyor. En belirgin düşüş 

yüzde 14 puanla Marmara’da görülüyor; 

Karadeniz Bölgesi’nin görünümü ise yüzde 

12 puan zayıflamış durumda. Hem Ege 

hem de Akdeniz Bölgesi’nin görünümü 

yüzde 6 puan zayıflarken, İç Anadolu’nun 

görünümü ise yüzde 4 puan geriliyor. 

2018’in ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, 

beş bölgede işe alım beklentileri zayıflıyor. 

Marmara ve İç Anadolu’da sırasıyla yüzde 

17 ve yüzde 13 puanla ciddi düşüşler bil-

dirilirken, Karadeniz Bölgesi’nin görünümü 

yüzde 11 puan zayıflamış durumda. An-

cak Akdeniz Bölgesi’nde işverenler yüzde 

5 puanlık bir gerileme öngörüyor. Ege 

Bölgesi'ndeki görünüm ise yüzde 4 puan 

zayıflamış durumda.

Ege Bölgesi

Net İstihdam Görünümünü +%5 ola-

rak bildiren işverenlere göre, iş arayanlar 

iki yıldan fazla bir süreden bu yana en 

zayıf işe alım hızıyla karşılaşmayı bekleye-

bilirler. İşe alım beklentileri, önceki çeyre-

ğe göre yüzde 6 puan gerilerken 2018’in 

ilk çeyreğine göre yüzde 4 puanlık bir 

zayıflama sergiliyor.

Karadeniz Bölgesi

2019’un ilk çeyreği için +%1’lik Net 

İstihdam Görünümü bildiren işverenler, 

son sekiz yıla göre daha düşük bir işgücü 

piyasası öngörüyor. İşe alım planları hem 

önceki çeyreğe hem de önceki yılın aynı 

dönemine göre sırasıyla yüzde 12 ve 11 

puan gerileyerek kayda değer bir zayıfla-

ma sergiliyor.

İç Anadolu Bölgesi

+%5 Net İstihdam Görünümü bil-

diren işverenler Ocak-Mart döneminde 

istihdamda hafif artışlar öngörüyorlar. 

Görünüm, önceki çeyreğe göre yüzde 4 

puan gerilerken geçen yılın aynı döne-

miyle kıyaslandığında yüzde 13 puanla 

düşüş gösteriyor.

Marmara Bölgesi

İşverenler önceki çeyreğe ve geçen 

yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 

14 ve yüzde 17 puanlık düşüş ile +%2 Net 

İstihdam Görünümü bildiriyor.

Akdeniz Bölgesi

İşverenlerin Net İstihdam Görünümü-

nü +%1 olarak bildirmesiyle, iş arayanlar 

önümüzdeki çeyrekte kısıtlı bir işe alım fa-

aliyeti bekleyebilir. İki yılı aşkın bir süreden 

sonra en zayıf işe alım beklentilerine rastla-

nılan bu dönemde; 2018’in son çeyreği ve 

ilk çeyreğiyle kıyaslandığında sırasıyla %6 

ve %5 puanlık bir düşüş olduğu gözleniyor.

Sektör karşılaştırmaları

Gelecek çeyrekte 11 endüstri sektö-

rünün sekizinde iş gücünün artacağı ön-

görülüyor. En güçlü işe alım planları Net 

İstihdam Görünümü +%12 seviyesinde 

olan Üretim ve Madencilik sektöründe 

ifade ediliyor. Görünümleri +%5 olan Fi-

nans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal 

Hizmetler sektörü ile yüzde 6 puanlık 

görünüme sahip Kamusal ve Sosyal Hiz-

metler sektöründe ılımlı bir istihdam artışı 

bekleniyor. Fakat, istihdam seviyesinin üç 

sektörde de düşmesi bekleniyor. Tarım, 

Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörün-

deki işverenler -%9 görünümle düşüş 

sergilerken, İnşaat ve Ulaştırma, Depo ve 

İletişim sektörlerinin görünümü sırasıyla 

-%5 ve -%4 seviyesinde. 2018 yılının son 

çeyreğine kıyasla, işe alım planları 11 sek-

törün dokuzunda zayıflıyor.

 En kayda değer düşüş yüzde 24 pu-

anla Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 

sektöründe olurken, Toptan ve Perakende 

Ticaret sektörü işverenleri de yüzde 13 

puanlık düşüş bildiriyor. Bunun dışında, 

İnşaat, Ulaştırma, Depo ve İletişim sektörle-

rinde yüzde 11’lik dikkate değer bir düşüş 

bildirilirken Elektrik, Gaz ve Su, Üretim ile 

Kamu ve Sosyal Hizmetler sektörlerindeki 

görünümler yüzde 9 daha zayıf gerçekle-

şiyor. Restoran ve Otelcilik sektörü işveren-

leri yüzde 4 puanlık bir iyileşme bildirirken 

Madencilik sektörünün görünümü nispe-

ten dengesini koruyor. 

-15 10

Akdeniz

Marmara

İç Anadolu

Karadeniz

 -2

 -9

 -2
 2

 1

 1

 5

 -11

Ege  5
 1

Net İstihdam GörünümüNet İstihdam Görünümü Mevsimsel DeğişikliklerMevsimsel Değişiklikler

-10 -5 0 5

Bölgesel Karşılaştırmalar
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11 sektörün yedisinde 

zayıfl ama yaşanıyor

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

işe alım planları 11 sektörün yedisinde de 

zayıflama gösteriyor. İlaç ve Tarım, Avcılık, 

Hayvancılık ve Balıkçılık sektörlerindeki 

işverenler sırasıyla yüzde 27 ve 23 puanlık 

keskin bir düşüş bildirirken, Toptan ve 

Perakende Ticaret sektörünün görünümü 

yüzde 21 puanlık bir düşüş gösteriyor. 

İnşaat, Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve 

Kurumsal Hizmetler sektörlerinde yüzde 

14’lik bir düşüş bildirilirken Elektrik, Gaz ve 

Su ile Ulaştırma, Depo ve İletişim sektör-

lerindeki görünümler yüzde 13 puanlık bir 

düşüş gösteriyor. Bunun yanı sıra Restoran 

ve Otelcilik sektörü yüzde 5 puanlık bir 

iyileşme kaydediyor.

Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 

-%9’luk Net İstihdam Görünümü bildiren 

işverenlere göre iş arayanlar, Ocak ve Mart 

ayı arasındaki dönemde, anketin başladığı 

beş yıl öncesinden bu yana ilk defa eksiye 

düşen; en zayıf işe alım hızı bekleyebilirler. 

Sırasıyla yüzde 24 ve 23 puanlık düşüşle, 

işe alım beklentileri hem önceki çeyreğe 

hem de önceki yılın aynı dönemine göre 

keskin bir şekilde geriliyor.

İnşaat

İşverenler, önümüzdeki üç ay için -%5 

Net İstihdam Görünümüyle, gelecek üç ay 

içerisinde işe alımları azaltmayı planlıyor. 

Görünüm, önceki çeyreğe göre yüzde 

11 puan gerilerken 2018’in ilk çeyreğiyle 

kıyaslandığında yüzde 14 puan zayıflıyor.

Elektrik, gaz ve su

İşverenlerin +%3 Net İstihdam Gö-

rünümü bildirdiği 2019 yılının ilk çeyre-

ğinde düşük hızda istihdam kazanımları 

öngörülüyor. Diğer yandan, işe alım bek-

lentileri önceki çeyreğe göre yüzde 9 

puan, önceki yılın aynı dönemine göre 

ise yüzde 13 puan geriliyor. Ortaya çıkan 

Genel İstihdam Görünümü araştırmanın 

başladığı 2011’in birinci çeyreğinden bu 

yana görülen en zayıf İstihdam Genel 

Görünümünü oluşturuyor.

Finans, sigorta, gayrimenkul 

ve kurumsal hizmetler

Araştırmanın başladığı altı yıl önce-

sinden bu yana istihdam piyasası için en 

zayıf tahmin, Ocak ve Mart ayı arasındaki 

dönem için bildiriliyor. İşverenler ön-

ceki çeyreğe ve geçen yılın aynı döne-

minekıyasla sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 

14 puanlık düşüş ile +%5 Net İstihdam 

Görünümü bildiriyor.

Üretim

İşverenlerin +%12 Net İstihdam Görü-

nümü bildirdiği önümüzdeki çeyrek için 

istikrarlı işe alım planları bildiriliyor. Yüzde 

9 puanla bir önceki çeyreğe göre zayıf 

kalan görünüme karşın işverenler, önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla nispeten istik-

rarlı işe alım beklentileri bildiriyor.

Madencilik

İşverenlerin +%12 Net İstihdam  Görü-

nümü bildirdiği önümüzdeki çeyrek için 

hatırı sayılır bir işe alım hızı bekleniyor. 

İşe alım beklentileri bir önceki çeyrek ve 

önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı-

ğında istikrarını nispeten koruyor.

Kamu ve sosyal hizmetler

Ocak ve Mart ayı arasındaki dönemde, 

işverenler bir önceki çeyrekle ve 2018’in ilk 

çeyreğiyle kıyaslandığında sırasıyla yüzde 

9 ve yüzde 7 puanlık bir düşüşle +%6’lık 

Net İstihdam Görünümü bildiriyor.

Restoran ve otelcilik

+%3 Net İstihdam Görünümü bil-

diren işverenler 2019’un ilk çeyreği için 

düşük hızda bir işe alım hızını öngörüyor. 

Önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 puan 

gerileyen işe alım beklentileri, geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 5 puan daha 

güçlü durumda.

Ulaştırma, depo ve iletişim

İşverenler, -%4’lük Net İstihdam Görü-

nümü bildirirken, araştırmanın başladığı 

2011 yılı 1. çeyreğinden bu yana en za-

yıf iş gücü piyasasını öngörüyor. İşe alım 

beklentileri hem önceki çeyreğe hem de 

önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla 

yüzde 11 ve 13 puan gerileyerek kayda 

değer bir zayıflama sergiliyor.

Toptan ve perakende ticaret

İşverenlerin +%1 Net İstihdam Görü-

nümü bildirdiği sektörde, iş arayanlar önü-

müzdeki çeyrek için ihtiyatlı bir işe alım 

iklimi bekleyebilirler. Görünüm, önceki 

çeyreğe göre yüzde 13 puan gerilerken 

2018’in ilk çeyreğiyle kıyaslandığında yüz-

de 21 puanla sert bir düşüş gösteriyor.

İlaç

İki yılı aşkın bir süreden sonra en zayıf 

istihdam piyasası koşullarının önümüzdeki 

çeyrekte oluşması bekleniyor. İşverenler bir 

önceki çeyrekle ve 2018’in son çeyreğiyle 

kıyaslandığında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 

27 puanlık keskin bir düşüşle +%1’lik Net 

İstihdam Görünümü bildiriyor.
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ManpowerGroup, 2019 yılı Ocak-Mart 

aralığı için öngörülen istihdam piyasası faa-

liyetini tahmin etmek üzere, 44 ülke ve böl-

geden 60 binden fazla işverenle görüştü. 

Tüm katılımcılara, “İçinde bulunduğumuz 

çeyrekle karşılaştırdığınızda Mart 2019’un 

sonuna kadar olan üç aylık dönemde iş 

yerinizdeki toplam istihdamın nasıl değişe-

ceğini öngörüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

ManpowerGroup’un 2019’un ilk çeyre-

ğine yönelik yürüttüğü araştırmaya göre, 

Mart’ın sonuna kadar olan dönemde 44 

ülke ve bölgeden 43’ünde istihdam artışı 

bekleniyor. Bir önceki çeyrekle kıyaslandı-

ğında, bir sonraki çeyreğe yönelik işe alım 

beklentileri 44 ülke ve bölgenin 16’sında 

daha güçlüyken, 23’ünde zayıflamış ve be-

şinde değişmemiş durumda. 

İşe alım güveni en yüksek ülkeler

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaş-

tırıldığında, görünüm 21 ülke ve bölgede 

iyileşirken, 20’sinde zayıflıyor ve ikisinde ise 

aynı kalıyor. 

İlk çeyrekte işe alım güveni en yüksek 

ülkeler Japonya, Tayvan, ABD, Slovenya, 

Yunanistan ve Hong Kong iken; en zayıf işe 

alım beklentilerini Arjantin, İsviçre, İtalya, 

Panama ve İspanya’daki işverenler bildiri-

yor. 2019’un ilk çeyreğine yönelik yapılan 

ankete göre Avrupa’nın 26 ülkesi ile Orta-

doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi ülkelerin-

de istihdam artışı bekleniyor. Geçtiğimiz 

çeyreğe kıyasla, sekiz ülkedeki işverenler 

daha güçlü işe alım beklentileri bildiriyor; 

fakat işe alım planları 15 ülkede zayıflıyor. 

Küresel istihdama genel bakış



63EKONOMİK FORUM

%

Bir önceki çeyreğe
göre değişiklik

2018 4. çeyrekten
2019 1. çeyreğe

Bir önceki yıla
göre değişiklik

2018 1. çeyrekten
2019 1. çeyreğe

1. çeyrek 2019

Amerika

Asya Pasifik

Avustralya
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1. çeyrek 2019 Net İstihdam Görünümü

1. Parantez içindeki sayılar, işe alım faaliyetinde mevsimsel değişiklik etkisinin çıkarılarak 

    düzeltildiği Net İstihdam Görünümüdür. Bu veriyi verebilmek için en az 17 çeyreklik 

    veri gerekmektedir.

* Mevsimsellik verisi içermemektedir.
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Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandı-

ğında 12 ülkede tahminler yükselirken, 13 

ülkede düşüyor. Gelecek çeyrekte EMEA 

ülkelerinden Slovenya ve Yunanistan’ın 

en güçlü istihdam piyasasına sahip olma-

sı beklenirken İsviçreli işverenler en zayıf 

işe alım planlarını bildiriyor. Önümüzdeki 

üç ay boyunca, personel sayısının sekiz 

Asya Pasifik ülke ve bölgesinin tamamında 

artması öngörülüyor. Geçtiğimiz çeyrekle 

karşılaştırıldığında dört ülke ve bölgede 

tahminler güçlenirken, iki ülkede zayıflıyor. 

En zayıf görünümler 

Çin ve Singapur’da

Geçen yılın aynı dönemine göre ise 

beş ülke ve bölgedeki işverenler daha 

güçlü işe alım planları bildirirken, ikisinde 

ise daha zayıf işe alım tahminleri ortaya 

çıkıyor. Japonya ve Tayvan’daki işverenler, 

tüm bölgede en güçlü işe alım beklen-

tilerini bildiriyor; en zayıf görünümler ise 

Çin ve Singapur’da ortaya çıkıyor. İstih-

dam seviyesinin, Ocak-Mart döneminde 

araştırmaya dahil edilen Amerika’daki on 

ülkeden dokuzunda artması beklenirken; 

yalnızca Arjantin’deki işverenler iş gücünün 

küçüleceğini öngörüyor. 2018’in son çeyre-

ğiyle kıyaslandığında Amerika kıtasındaki 

dört ülkede işe alım beklentileri artıyor; 

altı ülkede ise zayıflıyor. Geçen yılın aynı 

dönemine göre görünümler dört ülkede 

iyileşme gösterirken beş ülkede düşüyor. 

İlk çeyreğe ilişkin en iyimser işe alım planları 

ABD ve Meksika’da bildiriliyor. Arjantin ve 

Panama’daki işverenler ise bölgedeki en 

zayıf ülke tahminlerini ifade ediyor.


