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Giriş
Eğitim, Nitelikler ve İş arasında yapılacak eşleştirme konusu işgücü 

piyasası analizinin yapılabilmesi açısından büyük önem taşır. Bu 

husus Ekim 2018’de ILO tarafından düzenlenen 20 ICLS İşgücü 

İstatistik Uzmanları konferansında tartışmaya açılmıştır.

İsrail’deki LFS’ye (İşgücü Anketi) Ocak 2018’den itibaren bir dizi 

yeni soru eklenmiştir.

Sorulardan biri Eğitim, Nitelikler ve İş arasındaki eşleştirme 

hakkındaydı.

LFS “vekaleten” yapılan bir araştırmadır: soruyu yöneltilen kişinin 

kendisi ve diğer hane halkı üyeleri hakkında hane halkının vereceği 

yanıtın temsil etmektedir. Bu soruda ise “vekaleten” etki 

bulunduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır.



Sunumda

Öznel tanım

• Yöneltilen sorunun versiyonu.

• Bulguların diğer değişkenlere göre analizi. 
(Matris= eşleştirme ile ilgili soruya “evet” 
yanıtı verenlerin yüzdesi)

Nesnel tanım

• Tanım

• Bulguların diğer değişkenlere göre analizi.



Yöneltilen sorunun versiyonu
Ø Tüm çalışanlar için:

4.170 

İşiniz eğitiminiz ve sahip olduğunuz 

niteliklerle eşleşiyor mu?

1 Evet

2 Hayır



Bulgular
Nüfus grupları

2018 yılında, çalışan kişilerin %80.4’ü eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirtirken, 2021 
yılında bu oran artarak %83.6’ya ulaşmıştır. 2021 yılında Arapların sadece %70.3’ü eğitimlerinin 
işleriyle eşleştiğini belirtirken, Yahudiler arasında bu oran %86.2 olmuştur.



Bulgular
Nüfus grupları ve cinsiyet

Çalışanların tümüne bakıldığında, kadınlar ile erkekler arasında bir fark yoktur. Yahudilerde ise 
eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten erkeklerin oranı kadınlardan biraz fazladır, ancak 
Araplarda bu soruya aynı yanıtı veren kadınların yüzdesi erkeklerden daha yüksektir.



Bulgular
Yaş grupları

Gençler  (15-24) ile yaşlılar (25-64) karşılaştırıldığında büyük bir fark bulunuyor. 2021 yılında 
gençlerin %72.2’si eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirtirken, yaşılar arasında bu oran 
%85 oldu. 



Bulgular 
Çalışanlarla İlgili Durum

2021 yılında, işverenler ile serbest meslek sahiplerinin %87.6’sı eğitimlerinin mevcut işleriyle 
eşleştiğini belirtirken, bu oran 2021 yılında çalışanlar arasında %83.0 ile daha düşük olmuştur.



Bulgular 
İşin Kapsamı

2021 yılında genellikle tam zamanlı çalışanların %85.0’i eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini 
belirtirken, yine 2021’de yarı zamanlı çalışanların sadece %78.8’i aynı yanıtı vermiştir.



Bulgular 
Sektörler

2021 yılında aşağıda yer alan sektörlerde eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten 
çalışanların yüzdesi diğerlerine göre daha yüksek olmuştur: “Profesyonel, bilimsel ve teknik 
faaliyetler” (%92.4 “Yerel, kamu sektörü ve savunma sanayi ile sosyal güvenlik” (%91.9), “Bilişim 
ve iletişim” (%91.6). En düşük oran ise(%70’den daha az) “İdari ve destek hizmetleriyle ilgili 
faaliyetler” ve “Konaklama ve gıda hizmetleriyle ilgili faaliyetler” alanında verilen yanıtlarda 
görülmüştür. 



Bulgular 
Meslekler

2021 yılında, aşağıda yer alan mesleklerde eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten 
çalışanların yüzdesi diğerlerine göre daha yüksek olmuştur : “Profesyoneller” (%94.0), 
“Yöneticiler” (%90.8). “Temel meslekler” ise (%57.5) bu oran daha düşüktür.



Bulgular 
Alınan en yüksek diploma derecesi

Eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten çalışanların yüzdesi aldıkları eğitim düzeyi 
yükseldikçe diğerlerine göre daha yüksek olmuş, en az bir üniversite mezunu olanlarda bu oran 
2021 yılında %88.5 iken diploması olmayanlarda aynı yanıtı verenlerin oranı %74.5 olmuştur.



Bulgular – mevcut görev süresi

2021 yılında, eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten uzun görev süresine sahip olan 
çalışanların oranı (%88,5) daha kısa görev süresine sahip çalışanlara göre (%73,5) daha yüksekti.



Bulgular 
Mevcut işimi değiştirmek istiyorum/istemiyorum

Eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten ve mevcut işini değiştirmek istemeyen çalışan 
kişilerin yüzdesi 2021 yılında %84.7 iken değiştirmek isteyenlerin oranı ise %67.5 oldu.



Bulgular 
Başka bir iş arayıp mevcut işimi değiştirmek 

istiyorum
Eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten mevcut işini değiştirmek isteyen ve başka bir iş 
aradığını belirten çalışan kişilerin oranı ile başka bir iş aramayanların oranı arasında fark 
bulunmuyor.



Alternatif tanım
Nesnel tanım

Normatif yaklaşım (1 basamaklı grup üzerinden ISCO şartına göre)

Matched Overeducated Undereducated

ISCO 08 Occupation 
ISCED 
2011 

ISCED 2011 ISCED 2011 

1 Managers 5, 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4 
2 Professionals 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4, 5 
3 Technical and associate professionals 5 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4 
4 Clerical support workers 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1, 
5 Service and sales workers 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1,
6 Skilled agricultural, forestry and fishery worker 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1, 
7 Craft and related trades workers 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1,
8 Plant and machine operators and assemblers 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 0, 1, 
9 Elementary Occupation 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0



Normatif yaklaşım–bulgular- 2020

2020 yılında eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten çalışanlar %62.1 iken %19.7’si aşırı 
eğitimli olduğunu, %18.3’ü ise yetersiz eğitime sahip olduğunu belirtmiştir. Kadınlarla (%19.3) 
kıyaslandığında daha fazla sayıda erkek yetersiz eğitime sahip olduğunu belirtmiştir (%17.2).



Normatif yaklaşım–bulgular- 2020

2020 yılında, Yahudi çalışanların %62.0’si eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirtirken, %18.9’u 
aşırı eğitimli olduğunu, %19.1’i ise yetersiz eğitime sahip olduğunu belirtmiştir. Arapların ise %67.9’u 
eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirtmiş, %13.0’ü yetersiz eğitimli olduğunu ve %19.0’u ise 
(Yahudilere benzer bir şekilde) aşırı eğitimli olduğunu söylemiştir



Normatif yaklaşım–bulgular-2020

Eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten yaşlılar (65+) ve daha genç bireyler (15-24) %57.3 
oranındayken 25-64 yaş arasındaki( çalışma çağındaki) çalışanlarda bu oran %63.0 ile daha yüksek 
çıkmıştır. Daha genç bireyler diğerleriyle kıyaslandığında daha az eğitimli ve daha yaşlı bireyler 
diğerlerine kıyasla aşırı eğitimli olduklarını belirtmişlerdir.



Normatif yaklaşım–bulgular- 2020

Değişkenin tanımı mesleklere bağlı olsa da eğitimin mevcut işle eşleşmesi durumu mesleğe 
göre değişmektedir. Profesyonellerin %81.2’sinin eğitimi mevcut işleriyle eşleşmekte iken 
temel mesleklerin %86.6’sı aşırı eğitimliydi.



Normatif yaklaşım–bulgular- 2020

Eğitimin işle uyumlu olması sektörlere göre değişmekle birlikte, en yüksek orana sahip “uyumlu” çalışan 
bireyler “Eğitim” (%72.0) ve “Profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler” (%71.5) alanında çalışanlar 
olmuştur. “Yetersiz eğitime” sahip olduğunu belirten %35 ve daha fazla oranda birey ise “Gayrı menkul 
faaliyetleri” , “Sanat, eğlence ve dinlenme” ve “Ev işleriyle” meşgul olduklarını belirtmişlerdir . Aşırı 
eğitimli olduğunu belirtenlerin sadece %7.1’i “Bilişim ve iletişim” alanında çalıştığını, buna karşılık aşırı 
eğitimlilerin %34.7’si ise “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” ile ilgili işlerde çalıştıklarını belirtmiştir.



Normatif yaklaşım–iki tanımın 
karşılaştırması-2020

Eğitimlerinin mevcut işleriyle eşleştiğini belirten çalışanların %64.8’i (öznel tanım), normatif 
yaklaşıma göre (nesnel tanım) “uyumlu”, %15.4’ü aşırı eğitimli ve %19.8’i ise yetersiz eğitime 
sahip bireylerdir.



Normatif yaklaşım–iki tanımın 
karşılaştırması

“Uyumlu” çalışanların %86.0’sı aldıkları eğitimin mevcut işleriyle eşleştiği yönünde yanıt vermiş 
ve “yetersiz eğitimli” olduğunu belirten (“öznel” tanım) çalışanların yaklaşık %90’ı “nesnel” tanıma 
göre aldıkları eğitimin mevcut işleriyle eşleştiğini belirtmiştir.
“Aşırı eğitimli” bireylerin %33.4’ü aldıkları eğitimle mevcut işlerinin eşleşmediğini belirtmiştir.



İlginize çok 
teşekkür 
ederim!


