
İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU  

 

Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi verileri bulunmaktadır; 

 

İşgücü piyasası analizlenirken Boğazlıyan İlçesi ve çevresindeki ( Çayıralan, Sarıkaya, Yenifakılı ve Çandır) 

ilçeler dikkate alınmıştır. Analizde meslek dallarına göre otomotiv ve ulaştırma, akaryakıt, imalat ve 

madencilik, inşaat, gıda, hizmet, tarım, hayvancılık ve tekstil sektörleri incelenmiş olup toplam 226,1 milyon 

TL sermaye değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca analizlenen toplam 765 işletme bulunmaktadır.  
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Yukarıdaki grafik Boğazlıyan ve çevresindeki illerdeki önemli sektörlerin sermaye bakımından dağılımını 

göstermektedir. Grafik incelendiğinde en büyük sermayenin gıda sektöründe dağıldığı görülmektedir. Ayrıca 

tarım ve tarıma dayalı sektörlerin toplam sermaye tutarı 93,3 milyon TL dir. Bu tutar toplam sermaye ye 

oranlandığında % 41 i bulmaktadır. 
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Yukarıdaki grafik ise sektör sermayelerin toplam sermayeye oranlanması ile elde edilmiştir, Grafik 

incelendiğinde %41 ile en yüksek oranın tarım ve tarıma dayalı sektörlerin oluşturduğu görülmektedir. 

 

 

Yukarıdaki grafik de ise önemli sektörlerdeki işletme sayıları verilmiştir. Buna göre en fazla işletme sayısı 

(126 adet) tekstil sektöründe yer almaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir kısmını (88 adet) gerçek kişiler 

oluşturmaktadır ve bu tip işletmeler sınırlı sayıda kalifiye işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Gıda sektörün 40,9 

milyon TL sermayesi 121 adet işletmeye dağıtılmıştır ve bu işletmelerin büyük çoğunluğunu ( 80 adet ) 

anonim, limited şirketler ve kooperatifler oluşturmaktadır. 

 

Sonuç olarak veriler incelendiğinde en fazla kalifiye personel ihtiyacı tarım ve tarıma dayalı; özellikle tarım 

ve hayvancılık sektöründe bulunmaktadır, Ayrıca Boğazlıyan ve çevresinin coğrafi ve ekonomik şartları göz 

önüne alındığında tarım ve gıda sektöründe önemli gelişmeler olacağı düşünülmektedir.  

1.1 İşgücünün Sektörlere Dağılımı  

Yozgat İl tarım Müdürlüğü’nden 2 Ocak 2015 tarihinde alınan verilere göre; 

Boğazlıyan’ın yüzölçümü (ha) 140,358, ile uzaklığı 92 km’dir. Boğazlıyan’da ki belde ve köy sayısı toplamı 32 

olup,  9’u Belde, 23’ü köydür.  İlçe merkezinde toplam 16,092, belde ve köylerde toplam 20,065 olmak üzere 

toplamda 36,157 kişi yaşamaktadır (TUIK 2012 Verileri). 2013 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı işletmeler baz 

alınarak yapılan araştırmaya göre çiftçi aile sayısı 5,077’dir.  

Boğazlıyan’da sanayi yeterince gelişmemiştir. İlçe esnaf ve sanatkârlarının yeterli sermaye birikiminin 

olmaması sanayileşmeye engel teşkil etmektedir. Boğazlıyan sanayisinde ağırlıklı sektör gıda sanayisidir. 

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanlarında kuru şartlarda yapılan tarım üretimi 

egemendir. Tarımsal üretimin çoğunu tahıl oluşturmakta bu da orta büyüklükte işletmelerde yapılmaktadır. 

Çalışan nüfusun büyük çoğunluğu tarım kesimindedir. Küçük çaplı işletmelerde ortakçılık, kiracılık yaygındır. 

Bu işletmelerde Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek, Fasulye,  bahçe sebzeleri yetiştirilir. Ancak meyve ve sebze 

üretimi yetersiz olup iç tüketime yönelik yapılmaktır. Ancak son yıllarda sulama amaçlı olarak yapılan baraj, 

gölet ve küçük sulama tesisleri ile ilde hem sulu tarımın yaygınlaştırılması hem de sebze üretiminin 

artırılması amaçlanmaktır. 

Bunlardan başka ilçemizde sanayi bitkisi olan şekerpancarı önemli bir yer tutmaktadır. Boğazlıyan Şeker 

Fabrikası’nın faaliyete geçmesi ilçemizde üretilen şekerpancarının ilçemizde işlenmesine imkan sağlayarak, 

istihdam ve ekonomiye katkı sağlamıştır. Tarımsal üretime bağlı gelirlerin yanında hayvancılık da ilçe 

ekonomisinin önemli bir kaynağıdır. 

Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanlar Boğazlıyan’daki tarım alanlarının dışında çevre il ve 

ilçelerde de mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Tarımda küçük topraklı aile işletmeleri yaygındır. Yerleşme 



bütününde yaklaşık olarak 7500-8000 kişinin yurtdışında çalışmakta olduğu belirtilmiştir. Bu kişiler özellikle 

yaz aylarında yerleşmede bulunan akrabaları ile görüşmek üzere Boğazlıyan’a gelmektedir.  

Boğazlıyan ilçesinde işgücünün sektörlere dağılımı hazırlanırken, yerinde yapılan anketler ve 

belediyesinden alınan bilgiler göz önünde bulundurulmuştur.  

Yerleşimin ekonomik yapısını oluşturan sektörler içinde en önemli pay yukarıda da belirtildiği gibi 

tarım ve hayvancılıktır. Bu sektörü ticaret, idari-sosyal ve eğitim hizmetleri, onu da inşaat ve ulaştırma 

sektörü izlemektedir. Tarım sektörü dışındaki sektörlerde çalışan nüfus sayısı birebir anket sonuçlarından 

elde edilmiştir. Tarım sektöründe çalışan nüfus sayısı ise tarımla uğraşan hanelerin belirlenmesi ve bu 

hanelerde yaşayan çalışabilir nüfusun sayısı tahmin edilerek bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda işgücünün 

sektörlere dağılımı verilmiştir; 

 SEKTÖRLER ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI ORAN (%) 

TARIM VE HAYVANCILIK 2990 34,30 

İDARİ SOS, VE EĞİTİM HİZ 1310 15,03 

TİCARET  2780 31,90 

ULAŞTIRMA 375 4,30 

SANAYİ 340 3,90 

İNŞAAT 600 6,90 

KÜÇÜK SANATLAR 620 7,11 

TOPLAM 8715 100 

İşgücünün Sektörlere Dağılımı tablosu (Kaynak: Boğazlıyan Belediyesi Tarafından Yerinde Yapılan Araştırma 

ve Anketler ) 

Boğazlıyan’da sektörlerin ve bu sektörlerde çalışan nüfus sayısının belirlendiği tabloda da görüldüğü 

gibi ilçedeki en önemli sektör tarım ve hayvancılık sektörü olarak görülmektedir. Bu sektörde çalışanlar, 

toplam çalışan nüfusun % 34,30’unu oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörünü ticaret ve idari sosyal 

ve eğitim hizmetlerinde çalışanlar izlemektedir. 

1.2 Sektörel Yapı 

1.2.1 Tarım ve Hayvancılık Sektörü  

İç Anadolu Bölgesi ekonomisi içerisinde tarım sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Buna bağlı olarak 

Bölge’de çalışan nüfus içinde en büyük payı tarım sektörü almaktadır. Bölgenin içinde yer alan Konya. Yozgat 

gibi illerde tarıma elverişli iklim koşulları, makineleşme tarımsal üretimin gün geçtikçe artmasına ve 



gelişmesine sebep olmaktadır. Tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artışı ise sanayi sektörünün 

gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir.  

Boğazlıyan’da ekonomik sektörler arasında en önemli payı tarım sektörü almaktadır. Bu sektörde 

çalışanların toplam çalışan nüfusa oranı % 35.10 ’dur. Tarımsal üretimde ana ürün tahıl ürünleri (buğday, 

arpa, nohut, pancar) olmakla birlikte İkinci sırayı meyvecilik almaktadır. 

Yerleşimde ihtiyaca yönelik olarak her tür meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Sulama projelerinin 

tamamlanması ile birlikte sulu tarım alanlarının artışı ile birlikte günümüz itibarı ile kuru tarım yapılan 

alanlardan elde edilen ürün kalite ve oranının artması ile birlikte bu sektördeki canlılığın devam edeceği 

tahmin edilmektedir.  

Kültür Arazilerinin Boğazlıyan İtibariyle Dağılımı (Ha) (2013Yılı) 

 

İlçe 
Genel 
Kültür 
Arazisi 

Orman 
Sahası 

Çayır 
Mera 

Tarım Alanı  

Meyve 
Arazisi 

Bağ 
Arazisi 

Sebze 
Arazisi 

Tarla Arazisi 

Boğazlıyan 112,751  22,647 447 250 129 81,492 

 

 

Tarla Arazisinin Boğazlıyan’a Göre Dağılımı (Ha) (2013 Yılı) 

İlçe Hububat 
Sanayi 

Bitkileri 

Yemeklik 

Baklagiller 

Yem 

Bitkileri 
Nadas 

Yağlı 

Tohuml

ar 

TOPLAM 

Boğazlıyan 51,058 12,774 405 1000 15,640 615 81,492 

 

ÖNEMLİ EKİLİŞLER 
( Veriler İl bazında 2013 Yılı Kesin Sonuçları Yansıtmaktadır,) 

 

Ürün Adı Ekiliş (ha) Üretim (ton) 

Buğday 320,079 776,657 

Arpa 36,576 97,552 

Yonca 2,611 74,207 



Fiğ (yeşil ot) 5,973 39,735 

Korunga (yeşil Ot) 1,638 25,725 

Mercimek 1,460 1,387 

Nohut 19,706 23,564 

Şeker Pancarı 28,106 1,689,367 

 

Bunun yanında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da halkın önemli geçim kaynaklarından birisidir. 

Özellikle son yıllarda IPARD desteğiyle kurulan tesisler sayesinde Boğazlıyan İlçesi Türkiye'nin hayvancılık 

sektöründe önde gelen yerleşim yerleri içerisine girmeyi başarmıştır. Profesyonel bir şekilde, Avrupa 

standartlarında yapılan tesisler sayesinde hijyenik, sağlıklı et ve süt piyasaya sunulmaktadır. Yapılan tesislerle 

bölgede bu konuda nitelikli personele fazlasıyla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Genel anlamda bakıldığında 

da Yozgat ili hayvancılık bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Tarımsal işletmelerin çoğunda 

hayvancılık, tarımsal faaliyetlerle birlikte yapılmaktadır. 2013 yılı itibarı ile il genelinde Aydıncık, Çandır ve 

Yenifakılı ilçeleri hariç olmak üzere Merkez dahil on bir ilçemizde Süt Üreticileri Birliği kurulmuştur. Süt Birliği 

bulunan Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde üye 

yetiştiricileri Birlikler vasıtası ile üretmiş oldukları sütü pazarlama imkanına ulaşmışlardır. Bu ilçelerimizdeki 

Süt Birliği üyesi 1.969 yetiştirici Birlikleri vasıtası ile Anaç Sığır Desteklemesinden faydalanmaktadırlar. 

Boğazlıyan İlçesi Süt Üreticileri Birliği üye sayısı ise 447’dir. İlçede ruhsatlı hayvan pazarı bulunmaktadır. 

Boğazlıyan İlçesi'nde kurulan hayvan pazarı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarları içerisinde yer almaktadır. 

Büyükbaş Hayvan Varlığının Yaşa Göre Boğazlıyan Üzerinden Dağılımı 
 (2014 yılı - Manda Dahil) 

 
İLÇE 0-6 AY 7-12 AY 13-24 AY  24 AY ve Üzeri Toplam 

DİŞİ ERKEK DİŞİ ERKEK DİŞİ ERKEK DİŞİ ERKEK 

BOĞAZLIYAN 1,437 1,472 1,349 1,126 2,424 1,520 7,960 1,125 18,316 
 
 

 

Yukarıdaki tablo 2014 yılı verilerine aittir. Bu tarihten sonra IPARD desteğiyle bölgede 22 tane tesisin 

temelleri atılmıştır. Önümüzdeki yıllarda da aynı yatırımın devam etmesiyle 2020 yılında Türkiye'nin en 

modern tesisleri yapılarak Boğazlıyan İlçesi hayvan varlığı ve ticareti ile Türkiye'de önemli bir pazar payına 

sahip olacaktır. Bu konuda tesislerin en sık yaşadığı sorunlar içerisinde nitelikli eleman istihdamı gelmektedir.  

Bu sebeple bir çok kişi bu yatırımlardan vazgeçmekte, ve farklı sektörlere yatırım yapmaktadır.  

1.2.2 Küçük Sanatlar  



Yerleşim içinde küçük sanatlar sektöründe irili ufaklı birçok işletme yer almaktadır. Bu sektördeki 

canlanma ve gelişimin en önemli sebebi çevre köy ve kasabaların fazlalığı ve bunların ihtiyaçlarının öncelikle 

buradan karşılanmasıdır. Yerleşim içinde küçük sanatlar sektörü içinde sayılabilecek hırdavatçı, araç 

tamirhaneleri, doğrama atölyeleri, mobilya imalat, marangoz atölyeleri gibi birimler bulunmaktadır. Bu 

sektörde çalışanların tüm çalışanlar içindeki oranı % 6.84 olarak belirlenmiştir.  

1.2.3 Sanayi  

Boğazlıyan’da sanayi sektörünün, Kayseri iline çok yakın olması ve bu sektörün bu ilde oldukça 

gelişmiş olması sebebi ile önemli bir gelişme gösterdiği söylenemez. Bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar 

arasında en önemlileri yem ve un fabrikalarıdır. Bu fabrikalarda çalışan kişi sayısı 230 kişi olarak 

belirlenmiştir. Bu sektörde çalışanların toplam çalışan nüfus içindeki payı ise %2.81’dir.  

1.2.4 Ticaret  

Boğazlıyan’da ticaret kent merkezinde ve Kayseri yolu üzerinde gelişme göstermektedir. Toptan 

ticaret özellikle son dönemlerde perakende ticaretin gelişimine bağlı olarak gelişme eğilimi göstermektedir. 

Ticaret ünitelerinin arasında önemli bir çoğunluğu gıda maddeleri satışı yapan birimler oluşturmaktadır. 

Diğer ticarethanelerin çeşitliliği de dikkat çekici özelliklerdendir. Bunun nedeni çevre köy ve kasabalar için 

Boğazlıyan’ın ticari bir merkez konumuna gelmesidir. Büro ve mesleki hizmetler son yıllarda önemli bir 

gelişme göstermiştir. Kent içinde yer alan kahvehane sayısının çokluğu da dikkat çekici bir özelliktir. Bunun 

nedeni özellikle tarım sektöründe çalışan nüfusun zamanının büyük bir çoğunluğunu kahvehanelerde 

geçirme eğiliminde olmasıdır. Kent içinde tarım ve hayvancılık sektöründen sonra ikinci önemli sektörün 

ticaret sektörü olmasının sebebi Boğazlıyan’a bağlı köy sayısının fazlalığı ve bu köylerin birçok ihtiyacını 

Boğazlıyan’da karşılama eğilimidir. Transit trafiğin az olması yol boyu ticaret gelişimini olumsuz yönde 

etkilemekte ve bu tip ticari gelişimlerin oluşmasını engellemektedir.  

Ticaret sektöründe toplam 2560 kişi çalışmaktadır, ticaret sektöründe çalışanların toplam çalışan 

nüfus içindeki oranı % 31,26’dır. Yerleşimdeki ticaret türleri ve çalışan sayıları aşağıda verilmiştir; 

TİCARET TÜRÜ İŞYERİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI 

GIDA MADDELERİ SATIŞ 480 1028 

TOPTAN TİCARET 75 290 

BÜRO ve MESLEKİ HİZMETLER 98 235 

KONAKLAMA EĞLENCE 174 245 

BANKALAR 11 177 

DİĞERLERİ 220 585 

TOPLAM 1058 2560 



Ticari İşletme Çeşitleri ve Çalışan Sayıları (Kaynak: Boğazlıyan Belediyesi Tarafından Yerinde Yapılan 

Araştırma ve Anketler) 

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bilgilere göre İlçe'nin en önemli geçim kaynağının yine tarım 

ve hayvancılık olduğu belirtilmektedir. 5 ilçenin bağlı bulunduğu Oda, yöredeki elverişli tarım arazilerini ve 

büyük çaplı yapılan hayvancılık ticaretini ülke geneline yayma uğraşındadır. Cumartesi günleri kurulan 

hayvan pazarı sayesinde İlçe'ye Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Çorum, Çankırı, Kayseri, Niğde, Adana'dan bir çok 

kişi gelerek, hem İlçe ekonomisine katkı sağlamakta, hem de hayvan alımı-satımı yapmaktadır. Böylesine 

büyük bir pazara sahip olan ilçede hayvancılığı yalnızca IPARD desteğiyle yapan işletmeler modern ve kaliteli 

bir şekilde yapmaktadır. Diğer işletmeciler ise yeteri kadar bilgi sahip olmadıkları için geleneksel metotlarla 

işlerine devam etmektedirler.   
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1.2.5 Ulaştırma Sektörü 

Boğazlıyan’ın çevre köy ve yerleşimlerle olan bağlantısı minibüs ve otobüslerle karşılanmaktadır. Bu 

hizmetin sunulabilmesi için ulaştırma sektöründe çalışanların oluşturduğu bir kooperatif bulunmaktadır. 

Kent içinde hizmet veren ticari taksi sayısı da nüfusa oranla oldukça yüksek sayıdadır. Kent içi ulaşımı 

taksilerin dışında minibüslerle sağlanmaktadır. Ulaştırma sektöründe toplam 345 kişinin çalışmakta olduğu 

ve bu sektörde çalışanların toplam çalışan nüfus içindeki oranının ise %4.21 olduğu tespit edilmiştir. 

 

 


