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Türkçe Özet

İşsizlik süresi makroekonomik koşullarla doğrudan ilgili olmakla birlikte, bireysel özelliklere bağlı olarak 
değişebilmektedir. İşsizlik süresini etkileyen faktörler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü 
Araştırması (HİA) Mikro Veri Seti ile analiz edilebilmektedir. Araştırmada ele alınan 2007-2013 TÜİK HİA 
Mikro Veri Setlerindeki bilgiler arz yönlü olup veri setleri, iş arama süresinin bireysel özellikler temelinde 
analiz edilmesine olanak vermektedir. Araştırma, iş arama süresinin kuramsal çerçevesinin çizildiği, konu ile 
ilgili yazın araştırmasının yapıldığı ve analiz sonuçlarının değerlendirildiği üç temel başlıktan oluşmaktadır. 
Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan Multinominal Lojistik Regresyon ve Çoklu Uyum Analizi yöntemleri 
araştırmada kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, daha önce 
çalışma durumu ve aranan mesleğin iş arama sürelerinde etkili olduğu görülmüştür.
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In addition to being relevant to macroeconomic factors, Unemployment duration can be changed by personal 
characteristics one of the main sources to analysis the factors that identify unemployment duration is Turkish 
Statistical Institute Household Laborforce Survey (LFS) datasets. It is available to analysis the determinants of 
unemployments’ job seeking duration by means of TURKSTAT Household Labor Force Survey micro data sets. 
Data sets contaning the periods of 2007-2013, have supply information and possible to analysis unemployment 
duration on the base of personal characteristics. This paper is composed of there fundamental titles; covering 
to identify theoritical frame of unemployment duration, covering literature search about subject and covering 
assessment of analysis results. In this paper Multinominal Logistic Regression and Multiple Correspondence 
Analysis methods are used to examine datasets, just as in the case of extensive literature. According to evidence 
of this study; age, gender, maritual status, education level, previously worked people and type of seeking jobs 
factors have deep impact on unemployment duration.
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