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Sosyal Güvenlik Sistemindeki Dönüşümün İşgücü Arzı 

Üzerinde Uzun Dönemli Etkileri1 

 

Deniz Alcan2  ve Raif Can3 

Özet 

Bu çalışmada, nüfusun yaş ve eğitim dağılımı ile genç bağımlılık oranı gibi arz yönlü 

temel demografik belirleyicilerdeki eğilimler göz önünde bulundurularak sosyal güvenlik 

reformunun işgücüne katılım oranı üzerindeki olası etki boyutu ve izleyeceği dinamikler 

araştırılmaktadır. Çalışma çerçevesinde elde edilen öngörüler işgücüne katılım oranının 

önümüzdeki dönemde kadınlarda ve erkeklerde farklılaşan bir görünüm sergileyeceğine 

işaret etmektedir. Kadınlarda İKO’nun 2015 yılından 2045 yılına kadar, eğitim düzeyindeki 

artış, genç bağımlılık oranındaki düşüş ve sosyal güvenlik reformunun olumlu etkisiyle,  

keskin bir şekilde artması beklenirken; 2045 yılından 2075 yılına kadar ise yaşlanma etkisinin 

ağırlık kazanmasıyla daha yumuşak bir eğilimle yükselmesi beklenmektedir. Bu çerçevede 

kadın katılımının 2015 yılındaki yüzde 31 düzeyinden 2075’te yüzde 50’ye kadar yükseleceği 

tahmin edilmektedir. Erkelerde ise katılımın 2015 yılından 2035 yılına kadar, sosyal güvenlik 

reformunun olumlu etkisinin yaşlanma sürecinden gelen olumsuz etkiyi baskılaması 

sonucunda, bir miktar yükselmesi öngörülmektedir. 2045 yılından 2075 yılına kadar ise erkek 

katılımı durağanlaşma ve gerileme sürecine girecektir. 2015-2045 döneminde kadınlarda 

eğitime dayalı güçlü katkı ve sosyal güvenlik reformunun her iki cinsiyet grubunda da verdiği 

destekle hızla artması beklenen işgücüne katılım oranının, sırasıyla, 2025, 2035 ve 2045 yılları 

itibarıyla nüfus genelinde yüzde 53,8, 56,4 ve 57,9 düzeylerine ulaşması beklenmektedir. 

Diğer taraftan 2045-2075 döneminde, bu söz konusu sürükleyicilerinin etkilerinin giderek 

durağanlaşması ve yaşlanma dinamiğinin ağırlık kazanmasıyla işgücüne katılım artışının 

yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. Bu öngörüler çerçevesinde nüfus geneli için işgücüne 

katılım oranının, 2075 yılında 59,4 düzeyine erişmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, 

çözümlemeler esas itibarıyla 2015-2045 döneminin Türkiye ekonomisinde işgücü arzı 

bakımında bir fırsat dönemi olduğuna işaret etmektedir. Elde ettiğimiz bu bulgular, işgücü 

piyasasında arz yönlü baskının uzun vadede devam edeceğine işaret etmekte olup, işgücü 

piyasasının daha verimli çalışmasını sağlayacak ve yüksek ekonomik büyümeyi tesis edecek 

politikaların sürdürülmesinin işgücü potansiyelinin etkin olarak kullanılması açısından önem 

arz ettiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşgücüne Katılma, Sosyal Güvenlik Reformu, İşgücü Piyasası. 

Jel Sınıflaması: J21, J26, H55. 
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Long Term Impact of the Trasformation in the Social Security 

System on Labor Supply 

 

Abstract 

By considering dynamics of the key demographic factors like education and age structure of 

the population as well as young dependency, this study investigates possible long-run impact of the 

pension reforms implemented in the past on the labor force participation and the foreseen dynamics 

of the labor force participation. Findings of the study suggest that labor force participation rates will 

follow different paths for women and men in the long-run.  Female labor force participation, mainly 

supported by the rising educational profile and effective retirement age, is expected to increase 

sharply until 2045. As aging effect becoming dominant, this trend will be replaced smoother 

increases until 2075. In this framework, we expect that the female labor force participation rate to 

increase to 50 percent by 2075 from 31 percent in 2015. During 2015-2035 limited increase in male 

labor force participation is expected in line with the dominant positive effect of the social security 

reform on the negative effect of ageing process. On the other hand after 2045, male participation is 

expected to become placid and then enter in a decline phase as the aging dynamic becomes prevalent. 

Therefore, over 2015-2045, improvements in educational outcomes of women and positive effect of 

social security reform on effective retirement age will result in a relatively rapid rise in overall 

participation rate, and it is expected to be 53.8, 56.4 and 57.9 percent, respectively by the years of 

2025, 2035 and 2045. Over 2045-2075, we expect the combined impact of these positive forces will de-

escalate and be dominated by the negative impact of aging, and therefore, increases in overall 

participation to get smoother. By 2075, overall participation rate is expected to be around 59.4 

percent. In sum, our analysis suggest that 2015-2045 period will open an opportunity window in 

terms of labor supply potential of Turkish economy. As labor supply pressure continues in the long-

run, policies aiming sustainable and rapid economic growth and efficient functioning of the labor 

market becomes significant. 

Key Words: Labor force participation, Pension Reform, Labor Market. 

Jel Classification: J21, J26, H55.  
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GİRİŞ  

İşgücüne katılım oranı bir ülkedeki çalışma çağı nüfusunun, belirli bir dönemde, çalışmak 

ya da iş aramak suretiyle etkin olarak işgücüne dahil olma düzeyini gösteren bir ekonomik 

değişkendir.4 Çalışma çağında olup, ulusal hesaplar sisteminde yer alan faaliyetlerde istihdama 

dahil olan veya istihdam edilmeye elverişli olup iş arayan bireyler işgücünü meydana getirmektedir.  

Dolayısıyla işgücüne katılım oranı, bir ekonominin sahip olduğu işgücü arzına ilişkin en temel 

düzeydeki bilgidir. 

İşgücü; modern iktisat yazınında, sermaye birikimi ve teknolojik ilerlemeyle birlikte, 

ekonomik gelişmenin üç temel sürükleyicisinden birisi olarak kabul görmektedir (Solow, 1956; 

Solow, 1957; Denton ve Spencer, 1997). Yüksek düzeyli işgücü arzı, potansiyel üretim olanaklarını 

genişletmekte ve bu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılması iktisadi kalkınma sürecine hız 

kazandırmaktadır.  

Ülke demografik özelliklerinin doğrudan bir uzantısı olan işgücüne katılım oranına 

makroekonomik koşullar ve yapısal etmenler de etki etmektedir.  İşgücüne katılım oranı üzerinde, 

doğal demografik süreçlerin yanı sıra, yapısal unsurların doğrudan belirleyici olması ekonomi 

politikası için önemli bir müdahale alanı açığa çıkarmaktadır. Nitekim Türkiye ekonomisinin uzun 

dönemli işgücüne katılım performansına ilişkin ilgi çekici politika sorularından birisini, sosyal 

güvenlik reformlarının işgücüne katılım oranı üzerinde yaratacağı etkinin ne boyutta olacağı ve ne 

şekilde gerçekleşeceği teşkil etmektedir. Uzun dönemli kalkınma stratejilerinin oluşturulması için 

işgücü arzının, bu belirgin yapısal dönüşüm çerçevesinde, nasıl bir patika izleyeceğinin öngörülmesi 

önem arz etmektedir.  

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye ekonomisinin işgücüne katılım açısından 

önemli bir atıl potansiyele sahip olduğu dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, ilerleyen dönemde 

Türkiye’de işgücüne katılımın oldukça dinamik bir görünüm sergilemesi beklenmektedir. Hızla 

artan eğitim düzeyi ve düşen genç bağımlılık oranının işgücüne katılım oranını desteklemesi söz 

konusu olacaktır. Ancak nüfusun yaşlanma eğilimi işgücüne katılım oranını baskılayacak temel 

demografik kuvvet olarak ön plana çıkacaktır.  

                                                 
4 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen işgücü istatistiklerinin sınıflandırılmasında kullanılan tanıma göre 

işgücüne katılım oranı, işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içerisindeki payı olarak ele alınmaktadır. Bu 

kapsamda, kurumsal olmayan nüfus; üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, 

hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfusu içermektedir. Çalışma çağındaki nüfus kurumsal olmayan 

nüfus içerisinde yer alan 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden oluşmaktadır. İşgücü ise referans dönemi içinde ekonomik 

mal ve hizmetlerin üretimi için emek arzında bulunan çalışma çağındaki nüfusu kapsamaktadır. İşgücü, istihdamda olanlar 

ile işsizlerin toplamı olarak ifade edilmektedir. 
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Bu çerçevede, bu çalışmada, işgücüne katılım oranının, mevcut demografik eğilimler de göz 

önünde bulundurularak, sosyal güvenlik reformları ile tutarlı olarak izleyeceği olası patikanın 

öngörülmesi amaçlanmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren emeklilik asgari yaş 

kısıtlamalarının etkin olarak uygulama alanı bulmasıyla beraber özellikle ileri yaş gruplarında 

işgücüne katılım davranışı ciddi bir geçiş sürecine girmiştir. Bu sürecin önümüzdeki dönemde etkin 

emeklilik yaşını sürekli olarak yukarı çekmesi ve bu suretle nüfusun işgücüne katılım davranışına 

fark edilir şekilde yansıması beklenmektedir.  

Nüfusun, yaş ve eğitim dağılımı ile genç bağımlılık oranı gibi arz yönlü temel demografik 

belirleyicilerin yanı sıra makroekonomik koşullardaki istikrar eğilimi de dikkate alınarak sosyal 

güvenlik reformunun işgücüne katılım oranı üzerindeki olası etki boyutu ve dinamikleri, basit ve 

yalın bir yaklaşımla, ayrıştırılmaktadır. Bu şekilde, çalışma; uzun dönemde Türkiye’de işgücüne 

katılım oranı eğilimlerinde sosyal güvenlik reformunun olası rolünü ortaya koymakta ve Türkiye 

için demografik ve makroekonomik eğilimlerin yanı sıra bu önemli yapısal eğilimle tutarlı işgücüne 

katılım oranı öngörüleri üretmektedir. 

Bu doğrultuda ilk bölümde işgücü arzı ile sosyal güvenlik sistemi arasındaki ilişkiye yönelik 

olarak iktisat yazınında yer alan çalışmalar taranmaktadır.  İkinci bölümde Türkiye’de mevcut 

sosyal güvenlik sistemi incelenmekte ve sistemin son yıllarda maruz kaldığı önemli değişiklikler ele 

alınmaktadır. Üçüncü bölümde, çalışma çerçevesinde; Türkiye’de işgücüne katılım davranışını 

çözümlemeye yönelik olarak geliştirilen kuramsal ve gözlemsel altyapı tanıtılmaktadır. Dördüncü 

bölümde ise geliştirilen bu altyapı hanehalkı işgücü anketi 2015 yılı kesit verilerine giydirilmek 

suretiyle Türkiye’de işgücüne katılım oranına etki eden çeşitli değişkenlerle işgücüne katılım oranı 

arasındaki ilişkiyi tasvir eden parametreler tahmin edilmekte ve bu şekilde Türkiye’de geçerli olan 

işgücüne katılım davranışı gözlemsel olarak betimlenmektedir. Aynı bölümün devamında, tahmin 

edilen davranış kalıbı ve açıklayıcı değişkenlere ilişkin olarak kurgulanan patikaların ima ettiği 

işgücüne katılım oranı öngörüleri oluşturulmakta ve işgücüne katılım oranındaki tahmini 

değişimler çalışma çerçevesindeki ilgili kaynaklarına atfedilmektedir. Son bölümde ise 

çözümlemeler ışığında ulaşılan değerlendirme ve politika önerilerine yer verilmektedir. 
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1. LİTERATÜR  

Bireyleri yaşlanma, hastalık ve ölüm gibi belirsizliklerin beraberinde getirdiği ekonomik 

risklere karşı sistemli olarak koruma görevini ifa eden sosyal güvenlik sistemi, gerek geleneksel 

gerekse modern toplum teşkilatlanmalarının temel kurumları arasında yer almaktadır. Sanayileşme 

ve kentleşmeyle birlikte ekonomik yapıların giderek daha karmaşık hale gelmesi sosyal güvenlik 

sisteminin de modern toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde evrilmesiyle neticelenmiştir. 

Günümüzde sosyal güvenlik sistemi modern refah devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri halini 

almış ve gerek etkin kamu yönetimine gerekse uygun sosyo-ekonomik politika çerçevesine ilişkin 

soruların merkezine oturmuştur.  

Sosyal güvenlik sistemi yaşlanma ve sağlık sorunları gibi bireysel düzeyde gelir kayıplarına 

yol açan risklerin toplumun tamamına pay edilmesi ilkesine dayanmaktadır (Ball, 1966). Ortalama 

bir eğilim olarak, yaşlanan bireylerin ekonomik verimlilikleri gerilemekte bu durum ise bireylerin 

yaşam döngüsünün sonlarına doğru ücret kayıplarına maruz kalmalarına yol açmaktadır. Sosyal 

güvenlik sistemi yaşlılık döneminde meydana gelen gelir kayıplarının tüketim düzeyinde aşırı 

düşüşlere yol açmasını önlemekte ve yaşlanan bireyleri yoksulluğa karşı korumaktadır (Dorkman 

ve Palacios, 2012). Genel bir ifadeyle, sosyal güvenlik sisteminin temel amacı belirli düzeyde bir gelir 

güvencesinin ve zaruri sağlık hizmetlerine erişimin katılımcılar için yaşam döngüsü boyunca garanti 

altına alınmasıdır (ILO, 2001).  

Sanayileşmiş ülkelerin oturmuş sosyal güvenlik sistemlerine sahip olduğu 

gözlemlenmektedir (Ross, 1979). Gelişmiş ülkelerde emeklilik sigortasının kapsayıcılık düzeyinin 

nüfusun yüzde 90’ına kadar ulaştığı görülmektedir. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde kayıt 

dışılığın sıklığı sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını olumsuz yönde etkilemekte ve bu açık söz 

konusu ülkelerde sosyal yardım politikası ile telafi edilmektedir (Dethier, 2007). 

Sosyal güvenlik hizmetleri kamunun gerek düzenleyici gerekse doğrudan hizmet üretici 

olarak yoğun şekilde faaliyet gösterdiği önemli alanlar arasındadır. Pek çok ülkede sosyal güvenlik 

sisteminin finansmanı ve fon yönetimi doğrudan kamu birimleri tarafından yürütülmekte, sisteme 

önemli düzeyde kamusal kaynak aktarılmakta olup prim ile maaşlar kamu otoritesince 

belirlenmektedir. Sosyal güvenlik hizmetlerinin tedarikinde özel girişimin ön planda olduğu 

ülkelerde dahi kamunun mali garantör rolü oynadığı görülmektedir (ILO, 2001). Özel girişimin 

sigortacılık sektöründe oldukça yüksek ağırlığa sahip olduğu ABD ekonomisinde dahi sosyal 

güvenlik sistemi devlet tarafından doğrudan düzenlenmekte ve devlet özel fonlar için garantör rolü 

üstlenmektedir (Ross, 1979). Dolayısıyla, emeklilik kararı bireylere özgü belirleyicilerin yanı sıra 
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kamu otoritesince tayin edilen kurumsal düzenlemelerden doğrudan etkilenmektedir (Lluberas, 

2007). 

Sosyal güvenlik sistemi refah devletinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olmasına rağmen 

doğru şekilde kurgulanmamış bir yapı, kamu maliyesi ve makro-ekonomi yönetimi açısından, ciddi 

sıkıntıları beraberinde getirebilmektedir. Verimsiz düzenlemeye tabi sosyal güvenlik sistemleri, 

kamu kaynaklarının israfının yanı sıra işgücüne katılımı da ciddi bir şekilde tahrip ederek kısıtlı 

beşeri kaynağın atıl hale gelmesine yol açabilmektedir (Alcan, 2017). Aksak bir sistem tasarımı erken 

emeklilik olgusuyla neticelenmekte ve sosyal güvenlik sistemi tarafından finanse edilen kesimin 

nüfus içerisinde ağırlık kazanmasına neden olmaktadır. Bu durum ise, yaşlanan ekonomilerde 

sosyal güvenlik finansmanı üzerinde ek bir yük açığa çıkarmaktadır (Börsch-Supan, 1998). 

Dolayısıyla, sosyal güvenlik sistemindeki hatalı düzenlemeler, anlık finansman bozulmalarının 

ötesinde, sistemin sürdürülebilirliğinin uzun dönemde de, gerek mali gerekse beşeri-ekonomik 

açıdan, tehlikeye girmesine yol açmaktadır. Ayrıca finansman yapısındaki bozulmalar kamu 

tarafından gerçekleştirilen sosyal harcamaların yaş grupları itibarıyla dengesizlik sergilemesine de 

neden olabilmektedir (Hentschel ve diğerleri, 2010). 

Sosyal güvenlik sistemlerindeki düzenleyici farklılıklar temel düzeyde; asgari emeklilik yaş 

haddi, emeklilik getirisi ve örtük maliyet olmak üzere üç farklı boyutlu bir yapı olarak tasvir 

edilebilmektedir (Duval, 2003). Asgari emeklilik yaş haddi sosyal güvenlik sisteminin imkan tanıdığı 

en erken emekli olma yaşıdır. Emeklilik getirisi ise emekli olan bireyin, emeklilik durumuna geçtiği 

andan itibaren, elde edeceği tüm emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi toplamının bugünkü değerine 

tekabül etmektedir. Diğer taraftan yaşam süresi veri olan bir birey, emekli olmaya hak kazandığı 

andan itibaren emekliliği ertelediği süre için emeklilik aylığından feragat etmekte ve bu durum 

emekliliğini yaş sınırı üzerine erteleyen kişiler için alternatif bir maliyet unsuru olarak ön plana 

çıkmaktadır. Emeklilik kararının alındığı anın asgari yaş haddinin ötesine ertelenmesi sonucunda 

ortaya çıkan alternatif maliyet örtük maliyet olarak tanımlanmaktadır. Aktüeryal olarak adil 

sistemlerde emekliliğe geçişin ertelenmesi halinde emeklilik aylığı yükselerek örtük maliyet artışını 

telafi etmektedir. 

 Gruber ve Wise (1999) çalışması; bireylerin, sosyal güvenlik sisteminin imkân tanıdığı en 

erken yaşta emekli olma eğiliminde olduğuna işaret etmekte ve emeklilik asgari yaş haddindeki 

değişimlerin ileri yaş gruplarında işgücü arzını doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu 

durumun açığa çıkmasında rol oynayan bir etmenin, kamu sektörünün ağırlıkta olduğu mevcut 

sosyal güvenlik sistemlerinin bireyleri aşırı tasarrufa itmesi olabileceği düşünülmektedir. Sistem 

tarafından doğal koşullarda yapacakları tasarruf eşiğinin üzerinde tasarruf yapmaya itilen bireyler, 
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emeklilik imkânına ulaştıkları andan itibaren bu tasarruflara erişmeyi seçerek geri kalan yaşam 

sürelerinde işgücü arzını kısmakta ve tüketimlerini bu tasarruflar vasıtasıyla karşılamayı tercih 

etmektedir (Lumsdaine ve diğerleri, 1996; Diamond ve Gruber, 1999). Bu durum, ileri yaşlardaki 

bireylerde emeklilik kararı ile işgücü piyasasından çıkma kararının zamansal olarak örtüşmesine yol 

açmakta ve neticede asgari emeklilik yaş sınırlarında işgücü piyasasından çıkışların sıçradığı 

gözlemlenmektedir (Gruber ve Wise, 1998). Asgari emeklilik yaş hadlerinde emeklilik oranında 

gözlemlenen sıçrama eğilimi, işgücüne katılımdaki düşüşte sosyal güvenlik düzenlemelerinin en 

önemli etmenlerden birisi olduğuna işaret etmektedir (Diamond ve Gruber, 1999).  

Emeklilik asgari yaş haddi veri olarak kabul edildiğinde, emeklilik ikramiyesi ve aylık 

ödemeleri toplamının bugünkü değerine tekabül eden, emeklilik getirisinin artması işgücü 

piyasasından erken yaşlarda çıkma eğilimini güçlendirmektedir. Emeklilik gelirinin kayda değer 

dışsal artışlara konu olması durumunda, emeklilik asgari yaş sınırına ulaşan bireylerin işgücünden 

çıkma ihtimallerinin artması söz konusudur. Nitekim emeklilik getirisi artmadan önce aynı 

emeklilik sonrası gelir düzeyine ancak daha fazla işgücü arz ederek ulaşabilen bireyler, emeklilik 

getirisinin artmasıyla bu gelire ek bir işgücü arz etmeden ulaşabilmektedir. Dolayısıyla, dinlence 

etkinliklerinin (leisure) normal mal olduğu varsayımı altında, yaşam boyu servet üzerinde yükseltici 

etki yapan dışsal emeklilik getirisi artışlarının erken emekliliğe yol açması beklenmektedir 

(Diamond ve Gruber, 1999). 

Emeklilik kararının asgari emeklilik yaş sınırının ötesine ertelenmesi durumunda bireyler 

erteleme süresi boyunca emekli ücretinden mahrum kalmaktadır. Bu durum ise bireylerin emeklilik 

kararını etkileyecek alternatif bir maliyeti açığa çıkarmaktadır. Söz konusu örtük maliyetlerin 

yükselmesinin emeklilik kararının erkene alınmasına yol açtığı gözlemlenmektedir (Duval, 2003). 

Ertelenen emekliliğin yol açtığı örtük maliyeti emeklilik aylık artışlarıyla telafi etmeyen sistemlerin 

erken emekliliği teşvik etmesi söz konusudur (Börsch-Supan, 1998).  

Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede nüfusların yaşlanması işgücü arzı üzerinde 

önemli bir kısıt olarak ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, ekonomik gelişmenin beraberinde getirdiği 

hızlı refah artışı işgücünden çıkış yaşlarını aşağı doğru çekmiştir. Bu durum pek çok ülkeyi emeklilik 

sistemlerine ilişkin sıkılaştırıcı önlemler almaya itmiş ve sosyal güvenlik sistemlerinin etkinliğini 

değerlendiren gözlemsel çalışmalar hızla yaygınlaşmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin toplumun 

değişen demografik özelliklerine ve ekonomik yapıya intibak sağlaması politika yapıcılar tarafından 

sürekli olarak gündeme getirilmektedir (ILO, 2001). 

ABD ekonomisinde ileri yaş grubu erkeklerin işgücüne katılım davranışına odaklanan Blau 

ve Goodstein (2010) çalışması, 1990’lardan itibaren bu grubun işgücüne katılımındaki artışın oransal 
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olarak yarıya yakınında zorunlu emeklilik yaş sınırlarındaki artışın rol oynadığı bulgusuna 

ulaşmaktadır. Blanchet ve Pele (1997) çalışması Fransa’daki zorunlu emeklilik yaşı düzenlemesinin 

emeklilik yaşı kararında hemen hemen hiç esneklik tanımadığını ortaya koymakta ve bu durumun 

ileri yaş gruplarının işgücü arzı davranışını bozduğuna işaret etmektedir. ABD ekonomisini konu 

alan Gustman ve Steinmeier (2008) çalışması, 1983 yılında gerçekleştirilen, sosyal güvenlik sistemini 

sıkılaştırmaya yönelik reformların 1992-2004 yılları arasında 65-67 yaş arası erkeklerin işgücüne 

katılım oranını yüzde 9 düzeyinde artırdığını ortaya koymaktadır. 

Ross (1979) çalışması 1960’lar ve 1970’lerde aynı anda pek çok ülkede gözlemlenen sosyal 

güvenlik sistemi gevşemelerinin erken emeklilik olgusuyla sonuçlandığını göstermektedir. Yapısal 

emeklilik modelinden yararlanarak ABD ekonomisini inceleyen Anderson, Gustman ve Steinmeier 

(1997) çalışması emeklilik koşullarındaki gevşeme ve yüksek emeklilik getirisi artışlarının altmışlı 

yaşlarının başındaki erkeklerde erken emekliliğe yol açtığını savunmaktadır. Benzer şekilde ABD 

ekonomisine odaklanan Ippolito (1990) çalışması, 1970’lerde 55-64 yaş arası erkeklerin işgücüne 

katılım düşüşünde emeklilik getirisindeki aşırı artışların istatistiksel olarak anlamlı şekilde rol 

oynadığını ortaya koymaktadır. Goldstein (2009) çalışması da sosyal güvenlik imkanlarındaki 

sıkılaşmanın 1980’lerden itibaren yaşlı erkeklerin işgücüne katılımına önemli oranda katkıda 

bulunduğuna dikkat çekmektedir. 

Blau (2009) çalışması ABD’de 1983 reformu kapsamında uygulanan ertelenen emekliliğe 

dayalı emekli ücret artışı uygulamasının yaşlı erkeklerde işgücüne katılımı desteklediğini ortaya 

koymaktadır. Benzer bir çalışma olan ve 65-67 yaş arası erkekleri inceleyen ve Şili ekonomisini konu 

alan Cox ve Edwards (2010) çalışması, sosyal güvenlik sistemini aktüeryal olarak daha adil bir hale 

getirmeye yönelik genel reform paketinin uygulamaya girmesi sonrasında işgücüne konu olan 

nesillerde işgücüne katılım oranının anlamlı düzeyde arttığına dikkat çekmektedir. Duval (x) 

çalışması OECD ülkelerini incelemekte olup, asgari emeklilik yaş sınırları ve örtük emeklilik 

maliyetlerindeki verimsizliğin yaşlı erkeklerdeki işgücüne katılım düşüşünün üçte birini açıkladığı 

sonucuna varmaktadır. Almanya örneğini ele alan, Börsch-Supan (1988) çalışması aktüeryal olarak 

adil olmayan sosyal güvenlik sisteminin erken emekliliği teşvik ettiği bulgusuna ulaşmıştır. Benzer 

şekilde, Lluberas (2007) çalışması İngiltere’de sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal adilleşmenin 

özellikle yaşlı erkeklerde işgücüne katılımı olumlu yönde etkilediğine işaret etmektedir. 
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2. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ  

Türkiye’de 2000’li yıllara gelinene kadar sıkı bir sosyal güvenlik sisteminin fiili uygulama 

alanı bulamaması, özellikle doksanlı yıllarda erken emeklilik olgusunun çarpıcı bir şekilde açığa 

çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Düşük emeklilik asgari yaş sınırları neticesinde kadınlar 38, erkekler ise 

43 gibi oldukça erken yaşlardan itibaren işgücünden çekilebiliyordu. Bu durum doksanlı yıllarda 

sosyal güvenlik finansmanının giderek bozulmasına yol açmasının yanı sıra işgücüne konu olan 

nüfusun önemli bir bölümünün erken yaşta emekli olarak atıl hale gelmesine neden olmuş ve bu 

suretle ülke beşeri kaynaklarını tahrip etmiştir. Bu sürdürülmesi sakıncalı süreci geri çevirmek 

amacıyla, 1999 yılından itibaren bir dizi sıkılaştırıcı sosyal güvenlik düzenlemesi vasıtasıyla asgari 

emeklilik yaşları etkin olarak yukarı çekilmiş, prim ödeme koşulları ve kayıtlılık koşulları yeniden 

ele alınarak sistem sıkılaştırılmıştır. Alınan önlemlerin, izleyen dönemde, gerek sosyal güvenlik 

finansmanı üzerinde gerekse işgücüne katılım davranışı üzerinde arzu edilen doğrultuda etkileri 

açığa çıkardığı gözlemlenmektedir. 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin kurumsal gelişimi 1949 yılında uygulamaya giren 

5434 sayılı Kanunla memurlar için Emekli Sandığının kurulmasıyla önemli bir evreye girmiştir. 1964 

yılında 506 sayılı Kanunla işçilere yönelik olarak SSK ve 1971 yılında 1479 sayılı Kanunla esnaf, 

sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlara yönelik olarak Bağ-Kur kurulmuş ve sistemin kapsama alanı 

giderek genişlemiştir (Erdem 2017; Gürsoy 2009). Yetmişli yılların başından itibaren farklı istihdam 

gruplarının sigorta çatısı altına alınmasıyla birlikte aktif-pasif oranı oldukça yüksek düzeylere 

ulaşmış ve fon bütçesi fazla vermeye başlamıştır (Erdem, 2017).   

Ancak doksanlı yıllarda, erken emeklilik imkânı yaratan hatalı uygulamalar, diğer yapısal 

aksaklıklar ve makroekonomik olumsuzlukların etkisiyle, görece genç bir nüfus yapısına sahip olan 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin önemli düzeyde açık vermeye başlamasına neden olmuştur. 

Erken yaşta emeklilik imkânı, yüksek emekli aylıkları, yüksek kayıt-dışılık, prim affı uygulamaları 

ve düşük düzeylerdeki prim tahakkuk-tahsilatı gibi unsurlardan dolayı sistem mali olarak 

sürdürülemez hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, erken emeklilik beşeri kaynakların kaygı verici bir 

boyutta atıl hale düşmesine yol açmıştır. Özellikle 40 yaş ve üzeri yaş gruplarında işgücüne katılımın 

hızla gerilemesi söz konusu olmuştur. 

   Sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırmak üzere, bu aksaklıkları aşmak ve sistemi 

uzun dönemde sürdürülebilir bir patikaya oturtmak amacıyla, 1999 yılında emeklilik yaşı gibi temel 

parametrelerde doğrudan değişiklikler içeren 4447 sayılı Kanun hayata geçirilmiştir. Ancak, yapılan 

bu düzenlemelerin yeterli olmadığı kanısına varılmış ve 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Kanunla 

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. 
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2008 yılında ise 5510 sayılı Kanunla emekli olma yaşı, aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 

gibi parametrelerde tekrar sıkılaştırıcı değişiklikler yapılmıştır (Erdem, 2017).  

1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun, asgari emeklilik yaş sınırının erkek ve 

kadınlarda, sırasıyla kademeli olarak, 58 ve 60 yaş düzeylerine çıkarılmasını öngörmüştür. Bu 

doğrultuda kanun, sosyal güvenlik kayıtlılığı ilk defa 08.09.1999 tarihi öncesinde başlayanlar için 

kademeli olarak artan emeklilik asgari yaş sınırı getirmekte ve bu tarih sonrasında kayıtlılığı 

başlayan bireyler için yaş sınırı (kesikli olarak) söz konusu düzeylere doğrudan intibak etmektedir. 

2008 yılında 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ise 1999 yılında yapılan düzenlemelerin 

devamı niteliğinde olup emeklilik asgari yaş sınırlarını ikinci bir kademeli artış sürecinde tabi 

tutmaktadır. Söz konusu yasa hükümleri ileriye yönelik olup; mevcut durum itibarıyla, 2035 yılına 

kadar 1999 yılında getirilen şartlar korunmakta, 2035 yılından itibaren ise sosyal güvenlik prim 

ödeme koşulunun tamamlanma tarihinin 2048 yılına yaklaşmasına göre kademeli olarak artarak 

erkek ve kadınlarda 65 yaş düzeyine intibak eden emeklilik yaş sınırı öngörmektedir. Bu kapsamda 

2036-2048 döneminde etkin emeklilik yaşı her iki cinsiyette de kademeli olarak 65’e yükselecektir. 

Dolayısıyla mevcut durum itibarıyla, emeklilik asgari yaş şartı düzenlemelerinin, sosyal 

güvenlik kayıtlılık yılına göre üç nesil itibarıyla farklılaşan bir yapısal dönüşüm dinamiği teşkil 

etmesi söz konusudur: Sisteme kayıtlılığı 1999 öncesine tekabül eden bireylerde bu tarihe 

yakınlaşmaya göre artarak erkeklerde 60, kadınlarda 58 düzeylerine ulaşan kademeli yaş kısıtı 

öngörülmektedir. Diğer taraftan, kayıtlılığı 1999-2008 dönemine rastgelen bireyler için asgari 

emeklilik yaş şartı kesikli olarak erkeklerde 60 kadınlarda ise 58 düzeyine doğrudan sıçramaktadır. 

Son olarak, sisteme kayıtlılığı 2008 sonrasında başlayan bireylerde, prim yeterlilik koşulunun 

sağlanma tarihinin 2035 yılının ilerisine tekabül etme eşiğine bağlı bir şekilde, kademeli olarak artan 

emeklilik asgari yaş kısıtı öngörülmektedir. Bu dinamiğin ise 2048’te sona ermesi söz konusu olup, 

etkin emeklilik asgari yaş sınırı bu tarihten itibaren erkek ve kadınlarda 65 düzeyine erişecektir. 
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Tablo 1’de 4447 ve 5510 sayılı Kanun’a geçişle beraber temel sosyal güvenlik sistemi 

parametrelerindeki değişimlere yer verilmektedir. 

Tablo 1: 4447 ve 5510 sayılı Kanun Kapsamında Emeklilik Parametreleri 

  

5510 sayılı Kanun 

4447 Sayılı Kanun 

 
SSK Bağ-Kur 

Emekli 

Sandığı 

Emeklilik 

Yaşı 

Kadın 58, Erkek 60, 2035'ten 

itibaren kademeli artışla 2048'de 

65 yaş. Prim ödeme gün 

sayısının doldurulduğu tarihteki 

emeklilik yaşı 

Erkek 47, Kadın 44'ten 

kademeli olarak Kadın 

58, Erkek 60 

Erkek 47, Kadın 44'ten 

kademeli olarak Kadın 

58, Erkek 60 

Erkek 47, Kadın 

44'ten kademeli 

olarak Kadın 58, 

Erkek 60 

Aylık 

Bağlama 

Oranı 

2008 öncesi 10 yıldan az prim 

ödeme süresi var ise 10 yılı 

tamamlayana kadar %3, 

sonrasında ise her yıl için %2 

İlk 10 yılda her yıl 

için %3,5, sonraki 15 

yılda her yıl için  %2, 

sonrasındaki her yıl 

için %1,5 

İlk 10 yılda her yıl 

için %3,5, sonraki 15 

yılda her yıl için %2, 

sonrasındaki her yıl 

için %1,6 

25 yıla kadar her 

yıl için %3, 

sonrasında her 

yıl için %1 

Güncelleme 

Katsayısı 
TÜFE+ %30 GH 

TÜFE ve Reel GSYİH 

Artışı 

TÜFE ve Reel GSYİH 

Artışı 

Güncelleme 

yok, son aylığa 

bağlı 

Prim 

Ödeme Gün 

Sayısı 

SSK için 7200 gün, ES ve BK için  

9000 gün 

4447 sayılı Kanuna göre 

5000 günden 7000 güne 

geçiş 

9000 gün 
Erkek 9000 gün, 

Kadın 7200 gün 

Bağlanmış 

Aylıkların 

Artışı 

TÜFE TÜFE TÜFE 
Memur maaş 

artışı 

Malullük 

Aylığı 

Koşulu 

10 yıldan beri sigortalı olup en 

az 1800 gün prim, bakıma 

muhtaç ise sadece 1800 gün 

1800 gün prim veya 5 

yıldan beri sigortalı 

olup her yıl için 180 gün 

prim  

(900 gün) 

1800 gün prim 3600 gün hizmet 

Ölüm 

Aylığı 

Koşulu 

En az 5 yıldan beri sigortalı olup 

toplam 900 gün prim 

En az 5 yıldan beri 

sigortalı olup toplam 900 

gün prim 

1800 gün prim 3600 gün hizmet 

Prim Tabanı Asgari Ücret Asgari Ücret 
24 basamaklı Prim 

Tablosu 
Karışık 

Prim Tavanı 
Kamu çalışanları için tavan yok, 

diğerleri için Asgari Ücret*6,5 
Asgari Ücret*6,5 - - 

Prim Oranı 20% 20% 20% 36% 

Kaynak: Gürsoy (2009) 

Sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif oranı tarihsel olarak incelendiğinde 1950’li 

yıllardaki yüksek oranların 2005 yılına kadar sürekli gerileyerek 1,72 seviyesine indiği 

gözlenmektedir. Nüfusun nispeten genç olduğu dönemde gözlemlenen bu gerilemelerin hem 

nesiller arası adillik açısından hem de sosyal güvenlik sistemindeki açıklar bakımından önemli 

etkileri olmaktadır. 2005 yılından itibaren tekrar artışların gözlendiği aktif-pasif oranlarında 2009 

yılında yaşanan krizle birlikte gerileme olmuştur. Takip eden dönemde ise aktif-pasif oranında 

yeniden artış görülmektedir. Bu artışlarda 1999 ve 2008 yıllarında uygulamaya giren reformların 

etkisi olduğu düşünülmektedir (Tablo 2). 
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Tablo 2: Sosyal Güvenlik Kurumu Aktif-Pasif Oranı 

  SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı Toplam 

1950 - - 21,48 21,48 

1970 9,03 - 4,55 6,55 

1980 3,47 7,96 2,92 3,77 

1990 2,29 4,74 2,21 2,78 

2000 1,89 2,59 1,49 1,95 

2001 1,67 2,48 1,48 1,80 

2002 1,69 2,38 1,51 1,80 

2003 1,66 2,34 1,47 1,76 

2004 1,63 2,27 1,40 1,72 

2005 1,72 2,10 1,35 1,72 

2006 1,85 1,93 1,31 1,75 

2007 1,90 1,86 1,29 1,76 

2008 1,86 1,66 1,26 1,69 

2009 1,76 1,55 1,25 1,61 

2010 1,85 1,54 1,25 1,66 

2011 1,95 1,37 1,38 1,71 

2012 2,03 1,28 1,41 1,74 

2013 2,05 1,21 1,47 1,75 

2014 2,09 1,20 1,49 1,78 

Kaynak: Erdem (2017) 

Benzer şekilde, doksanlı yıllarda erken emeklilik olgusunun sık bir şekilde gözlemlendiği 

ve sosyal güvenlik düzenlemelerinden birincil olarak etkilenen 45-49, 50-54 ve 55-59 yaş gruplarında, 

emeklilik nedeniyle işgücüne katılmayanların payının 2000’lerden itibaren sürekli bir düşüş 

patikasına oturduğu açıkça gözlemlenmektedir. Son dönemde ise bu yaş gruplarının katılımlarında 

belirli düzeyde toparlanma olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1: İlgili Yaş Grupları İtibarıyla İşgücüne Katılmayanlar İçerisinde Emeklilerin Payı 

 
Kaynak: TUİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri  
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3. VERİ VE YÖNTEM 

3.1. Veri 

1980’lerden itibaren Türkiye’de düzenli olarak uygulanan hanehalkı araştırmalarıyla 

nüfusun demografik yapısı ve işgücü durumu gibi çeşitli nitelik ve davranışları izlenebilmektedir. 

Söz konusu araştırmalara temel oluşturan anketlerin araştırmacıların kullanımına sunulması pek 

çok ekonomik olgu ve davranış kalıbını inceleyen aydınlatıcı çalışmaların üretilmesini mümkün 

kılmıştır. 

TÜİK tarafından 1988 yılından başlanarak uygulanmakta olan Hanehalkı İşgücü Anketi 

(HİA), esas olarak Türkiye işgücü piyasasını tasvir etmeye yönelik göstergelerin yüksek temsil 

gücüyle üretilmesi amacıyla tasarlanmakla beraber, nüfusun çeşitli demografik özellikleri ve 

davranış kalıplarıyla ilintili önemli bilgiler içermektedir. Hanehalkı İşgücü Anketi kapsamında 

bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durumu, işgücü durumu ve gelir durumu gibi 

bireysel özelliklerinin yanı sıra bulundukları haneye ilişkin çocuk sayısı, hane geliri, oturulan konut 

tipi gibi bilgilere de yer verilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu anketin taşıdığı bilgi çeşitliliği, bu 

anketlerden faydalanılarak, bireylerin işgücü durumunun pek çok farklı değişken ile 

ilişkilendirilmesine olanak tanımaktadır.  

Gerek Türkiye’deki işgücü piyasasının durumunu ortaya koymak üzere tasarlanması 

gerekse örnekleminde yer alan bireyleri betimlemeye yönelik içerdiği değişken çeşitliliği göz 

önünde bulundurularak, bu çalışmada temel veri kaynağı olarak Hanehalkı İşgücü Anketinden 

yararlanılmaktadır.  

1988 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketlerinin periyodik olarak uygulamasına 

başlanmış ve 2000 yılında Hanehalkı İşgücü Araştırmasının; uygulama sıklığı, örnek büyüklüğü, 

tahmin boyutu, soru kâğıdı gibi konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, mevcut 

seri ile karşılaştırma imkânını sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Bu yeni tasarım ile tahminlerin 

duyarlılığının artırılması hedeflenmiştir. Yeni örnek tasarımında dönemlik (üç aylık) örneklem 

büyüklüğü 23 bine çıkartılmış ve bu tasarım ilk defa Ekim 1999 Hanehalkı İşgücü Araştırmasında 

kullanılmıştır. 2000 yılından itibaren, anketin alan uygulaması aylık olarak gerçekleştirilirken, 2000-

2003 döneminde tahminler üçer aylık dönemlerde Türkiye, kent ve kır için yayınlanmış; yıllık olarak 

ise Türkiye, kent, kır, yedi coğrafi bölge ve dokuz il merkezi için (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 

Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun) yayınlanmıştır. Anketin 2000 yılından itibaren 

uygulanmaya başlanan yeni örneklem tasarımı ile bir hanehalkı ardışık dört dönem takip 

edilmektedir.  2000 yılında işgücü piyasasına ilişkin derlenen verileri zenginleştirmek amacıyla 
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hanehalkı işgücü anketi soru kağıdına bazı sorular eklenmiştir. Bu sorulardan bazıları kayıt dışı 

sektör istihdamı konusundadır.  Yeni seride yapılan bir diğer değişiklik ise, 2000 yılına kadar 12 ve 

daha yukarı yaştakiler için verilen sonuçların, 2000 yılından itibaren 15 ve daha yukarı yaştakiler 

için verilmeye başlanmasıdır. 

Uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren, tanım ve kavramlar açısından uluslararası 

ölçütlerin takip edildiği Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2002 yılında Avrupa Birliği’ne uyum 

açısından ele alınmıştır. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği İstatistik 

Ofisi’nin (EUROSTAT) talep ettiği tüm değişkenlerin kapsandığı bir soru kağıdı hazırlanmış olup, 

yeni soru kağıdında yer alan değişkenler ile Avrupa Birliği’nin işgücü istatistikleri konusundaki 

norm ve standartları da karşılanabilmektedir. 

2004 yılından itibaren soru kâğıdındaki soru sayısı artırılmış, referans haftasında işlerinin 

başında olmayan kişilerin istihdamda kabul edilip edilmemeleri ile ilgili kriterler, EUROSTAT’ın bu 

konudaki norm ve standartları da göz önüne alınarak, soru kağıdında daha net tanımlanmıştır. Buna 

göre, kendi hesabına ve işveren olarak çalışanlar, referans haftasında çeşitli nedenlerle işlerinin 

başında bulunmasalar dahi istihdamda kabul edilirken, ücretli ve maaşlı olarak çalışan fertler, ancak 

3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş veya 

ücretlerinin en az yüzde 50’sini almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir.  2004 yılı 

Ocak ayından itibaren geliştirilen yeni soru kağıdı ile uygulanmasına başlanan bu serideki 

Hanehalkı İşgücü Araştırması örnek hacmi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey’e göre 

tahmin üretmek üzere dönemsel (üç aylık) olarak yaklaşık 37 bine yükseltilmiştir. 2004 yılından 

itibaren, anketin dönemsel sonuçları yine Türkiye, kent ve kır bazında; yıllık sonuçlar ise İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre kent ve kır ayrımında, 2. Düzey’e göre ise toplam bazda 

verilmektedir.  

2009 yılı Ocak dönemi sonuçlarından itibaren işgücü anketi sonuçları, ADNKS’ye göre 

hesaplanan yeni nüfus projeksiyonlarına göre yayımlanmaya başlanmış olup, geriye dönük 

uyarlama çalışmaları da zaman içinde tamamlanmıştır (2004 yılından itibaren yıllık sonuçlar ve 2005 

yılından itibaren dönemsel ve yıllık sonuçlar yenilenen nüfus projeksiyonlarına göre uyarlanmıştır.). 

Revize çalışmaları tamamlanan dönemlere ilişkin işgücü anketi sonuçları, aşamalı olarak veri 

tabanında kullanıma açılmıştır. Bu bağlamda, 2004 yılı sonrası dönem ile öncesi döneme ilişkin 

tahminlerin farklı nüfus projeksiyonlarına dayanması nedeniyle 2004 öncesi ve sonrası dönemin 

karşılaştırılması mümkün olmamaktadır. 

2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliğine tam uyumun sağlanmasına yönelik yeni 

düzenlemeler gerektiğinden, her ayın ilk haftasını temel alan sabit referans haftası yerine, Eurostat 
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tarafından öngörülen, yılın tüm haftalarının referans dönemi olarak dikkate alındığı sürekli bir 

yapıya geçilmiştir.  

İşsizlik ve iş aramayla ilgili ulusal ve uluslararası işgücü göstergelerindeki uygulama farklılığını 

ortadan kaldırmak amacıyla; iş arama süresi “son 3 ay” yerine, Eurostat’ ın iş arama kriteri olan “son 

4 hafta” ile değiştirilerek uygulama farklılığının giderilmesi sağlanmıştır. Tahminler, 6 Aralık 2012 

tarihli Büyükşehir Yasası’na göre belirlenen 2014 idari bölünüşü temel alınarak revize edilen 

kurumsal olmayan nüfus projeksiyonlarına göre hesaplanmıştır. Dönemsel sonuçlar Türkiye, kent 

ve kır ayrımında verilirken, 2014 Ocak dönemi ile birlikte 2014 idari bölünüşü dikkate alındığında 

kır payının çok azalmasından dolayı sadece Türkiye bazında sonuçlar yayımlanmaya 

başlanmıştır. Hanehalkı İşgücü Araştırmasında, anket tasarımı, alan uygulaması, iş arama süresi 

kriteri, projeksiyon ve idari bölünüş farklılıklarını yansıtan yeni düzenlemeler, elde edilen 

göstergelerin önceki seri ile farklılaşmasına yol açmış ve karşılaştırılabilirliği ortadan kaldırmıştır.  

3.2. Yöntem 

Gözlemsel bir model kapsamında oluşturulacak altyapı, işgücüne katılım davranışına ilişkin 

olarak gözlemlenen eğilimlerin kuramsal bir sistematik dahilinde değerlendirilmesine imkan 

tanımaktadır. Dolayısıyla, yansız ve etkin bir biçimde tahmin edilecek gözlemsel bir model; 

demografik gelişmeler, makroekonomik koşullar ve yapısal eğilimlerin işgücüne katılım oranı 

üzerindeki olası etkilerinin saptanması için gerekli omurgayı tesis edecektir. 

Tahmin edilecek gözlemsel modelin sağlam bir kuramsal zemin üzerine inşa edilmesi, tahmin 

sonrasında ulaşılacak istatistiki bulgulara ekonomi mantığı çerçevesinde bir anlam atfedilebilmesi 

noktasında önem arz etmektedir. Nitekim işgücüne katılım davranışını açıklamaya yönelik, 

temelleri on dokuzuncu yüzyılın sonlarında atılmış, köklü bir kuramsal yazının var olması söz 

konusudur. Bu doğrultuda, ilk aşama olarak bu altyapı değerlendirilerek güncel bir kuramsal 

çerçeve ortaya konulacaktır. 

İkinci aşamada kuramsal olarak netleştirilen ekonomik bağıntıya ilişkin davranışsal 

parametrelerin tahmin edilmesinde yararlanılacak ekonometrik modelin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Söz konusu ekonometrik modelin seçimi sürecinde farklı kısıtlar göz önünde 

bulundurularak uygun istatistiksel biçime ulaşılması hedeflenmektedir. Uygun istatistiksel biçimde 

karar kılındıktan sonra ise modele dahil edilecek açıklayıcı değişkenler belirlenmiş ve nihai 

ekonometrik denkleme erişilmiştir.  

Son aşamada birey düzeyinde işgücüne katılım davranışını açıklamaya yönelik olarak tahmin 

edilen model nüfus geneli için işgücüne katılım oranı hesaplamalarının üretilmesine imkan 
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tanıyacak şekilde geliştirilmiştir. Modelin bu biçimi vasıtasıyla nüfusun demografik görünümü ile 

ekonominin tabi olduğu makroekonomik koşullar ve yapısal unsurların ima ettiği işgücüne katılım 

oranı hesaplanabilmekte ve işgücüne katılım oranındaki değişimler ilgili kaynaklara 

atfedilebilmektedir. 

3.2.1. Kuramsal model 

İşgücüne katılım davranışı, bireye özgü etmenler, hane-içi karar alma süreçleri, 

makroekonomik koşullar ve ekonomik yapıyla ilintili değişkenler olmak üzere pek çok farklı 

belirleyicinin etkileşimini içeren bir karar alma sürecini takip ederek şekillenmektedir. Bireye özgü 

demografik etmenler bireyin üretkenlik düzeyini belirleyerek işgücüne katılımın potansiyel 

getirisini tayin etmektedir. Diğer taraftan, hanenin sürdürülebilirliği için hane-içi hizmetlerin 

tedariği gereksinimi, hane-içi faaliyetler sonucu oluşan getiriler ile işgücü piyasasında elde edilen 

getiriler arasında ikame ilişkisinin doğmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bireye özgü 

etmenlerin yanı sıra hane yapısı da işgücüne katılım davranışını etkileyen bir diğer etmen olarak ön 

plana çıkmaktadır. Makroekonomik koşulların da işgücüne katılım davranışına etki etmesi söz 

konusudur. İşsizliğin düşük olduğu ekonomilerde istihdam olanakları artmakta, yüksek işsizlik 

sergileyen ekonomilerde ise seyrelmektedir. Benzer şekilde belirli bir ekonomide işsizliğin artması 

iş olanaklarını kısıtlamakta, bu durum iş bulmakta güçlüklerle karşılaşan bireylerin iş bulma 

ümidini kırmakta ve bu bireyler işgücü piyasasını terk etmektedir. Dolayısıyla, işgücüne katılımın 

makroekonomik koşullardaki zamansal ve mekânsal farklılıklara göre değişkenlik göstermesi söz 

konusudur. Son olarak bir ekonominin tabi olduğu yapısal koşullardaki değişimler de işgücüne 

katılım davranışını belirgin olarak şekillendirmektedir. Örneğin, eğitim sürelerindeki artış erken yaş 

gruplarında işgücüne katılımın gerilemesine neden olurken, emeklilik sistemindeki sıkılaşmanın 

ileri yaş gruplarıyla ilintili yapısal parametreler üzerinden işgücüne katılımı desteklemesi 

beklenmektedir. Benzer şekilde gündüz bakım hizmetlerindeki yaygınlaşmanın, kadınlar 

üzerindeki hane-içi hizmet üretimi yükünü hafifleterek genç bağımlılık oranı ile işgücüne katılım 

oranı arasındaki ilişkiyi zayıflatması muhtemeldir.  

İşgücü arzı davranışını konu alan birinci nesil yazın temel olarak Hicks (1946) çalışmasına 

dayanmaktadır. Bu çalışmadaki kurguya göre birey faydasını kısıtlı zaman kaynağını, çalışmaya 

ayrılan zaman ve boş zaman şeklinde pay ederek, ençoklamayı amaçlamaktadır. Çalışmaya ayrılan 

süre karşılığında ücret elde eden birey, bu ücretle nihai tüketim mallarına erişmekte ve geriye kalan 

zamanını da dinlence etkinliklerine ayırmak suretiyle fayda düzeyini yükseltmektedir. Fayda 

fonksiyonunda yaş, cinsiyet, eğitim vs. gibi bireye özgü özellikler sabit kabul edilmekte ve fayda 

fonksiyonu aşağıdaki basit biçimi almaktadır: 
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𝑈 = 𝑈(𝑥, ℎ; 𝐴)  

U bireyin fayda düzeyini, x tüketim ürünü sepetini, h ise boş zamanı simgelemektedir. Sabit kabul 

edilen 𝐴 ise bireye özgü etmenlere tekabül etmektedir. 

Ençoklama sorunsalında bireyin maruz kaldığı kısıtlar ise şu şekildedir; 

𝑙 + ℎ = 𝑇 
𝑃𝑥𝑥 = 𝑤. 𝑙 

𝑙 çalışmaya ayrılan zamanı, 𝑇 ise toplam zaman kısıtını temsil etmektedir. 𝑃𝑥 tüketim malı sepetinin 

fiyatı, 𝑤 ise ücret düzeyidir. Söz konusu kısıtlar bireyin çalışma ve dinlenmeye ayırdığı toplam 

zamanın 𝑇 değeri, tüketim harcamalarının ise toplam ücret geliri olan  𝑤. 𝑙  değeri ile sınırlı olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Bireyin ençoklama sorunsalında yer alan temel dışsal parametreyi ise ücret, 𝑤, tesis etmektedir. 

Sorunun çözümü sonucunda temel işgücü arzı (𝐿) bağıntısına ulaşılmaktadır. Söz konusu bağıntının 

biçimi şu şekildedir: 

𝐿 = 𝐿(𝑤, 𝑄) 

Bu bağlamda, kişinin çalışmaya ayırdığı zaman ücret düzeyinin bir uzantısıdır. Birinci nesil 

modellerin odak noktasını işgücü arzının ücret düzeyine verdiği tepkiyi ölçen 𝑄 parametresi teşkil 

etmektedir. Söz konusu çıkarımlara Pencavel (1987)’de ayrıntılı şekilde yer verilmektedir. 

İşgücüne katılıma ilişkin erken yazın daha çok işgücü arzı ile ücretler arasındaki ilişkiyi 

konu almış ve bu yazının temel tartışma konusunu ücret artışlarının yarattığı iki farklı yönlü etki 

olan gelir ve ikame etkilerinin baskınlığının ölçülmesi teşkil etmiştir. Jevons (1888), Robbins (1930), 

Douglas (1934), Schoenberg ve Douglas (1937), Woytinsky (1940), Durand (1948), Lewis (1957), 

Bancroft (1958), Long (1958),  Bry (1959), Jones (1961), Finegan (1962) çalışmaları erken yazına ilişkin 

özgün örnekleri barındırmaktadır. 

İşgücüne katılım davranışını konu alan yazının 1960’lardan itibaren hızla geliştiği ve katılım 

davranışının pek çok farklı boyutta ele alındığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, zaman 

kullanımının emek ve boş vakit ikili ayrımından piyasaya yönelik emek, hane içi hizmetlerin 

üretilmesine yönelik emek, insan sermayesine yatırım ve boş zaman şeklinde dörtlü ayrıma tabi 

tutulması; dinamik yaşam döngüsü modellerinin yazına girmesiyle yaş demografisinin ön plana 

çıkması ve işgücü arzının hane tabanında modellenmesiyle hane yapısının önem kazanması söz 

konusu olmuştur. 

Mincer (1963), Becker (1965) , Gronau (1977) ve Owen (1979) çalışmaları işgücüne katılım 

davranışının şekillenmesinde bireylerin piyasa üretimi ve boş zamanın yanı sıra hane içi üretim için 

de zaman tercihinde bulunduklarını gündeme getirmiştir. İşgücü piyasasına arz edilmeyen zamanın 
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farklı şekillerde değerlendirilebileceğinin göz önünde bulundurulmasıyla işgücü piyasasına 

sunulmayan zamanın piyasada çalışılan zaman ile olan ikame ilişkisi önem kazanmıştır. Bireylerin 

işgücüne katılım davranışında hane içi hizmetlerin üretilmesinin yanı sıra eğitim gibi insan 

sermayesini artırmaya yönelik fiiller de işgücü piyasasında değerlendirilen zaman için ikame 

davranışlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

Mincer (1962), Mincer (1963), Bowen (1969) ve Leibowitz (1974) çalışmaları işgücüne katılım 

davranışının hane içi karar alım mekanizmalarına da bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Hane 

içerisinde kadının ve erkeğin piyasa üretimi ve hane içi hizmetlerin üretiminde gösterdiği üretkenlik 

farklılıkları katılım davranışında cinsiyetler arası oluşacak değişkenliklere vesile olmaktadır. Bu 

çerçevede hanedeki çocuk sayısı gibi değişkenler kadınların ve erkeklerin işgücüne katılımı üzerinde 

farklı etkilere yol açabilmektedir.  İşgücüne katılımı hane içi bir karar alım süreci olarak ele alan bir 

diğer yazını ise pazarlık (bargaining) yazını teşkil etmektedir. Horney ve McElroy (1981) ve Manser 

ve Brown (1980) çalışmalarında hane işgücü arzını ele almak üzere farklı bir yaklaşım 

geliştirilmektedir. Bu modellerde medeni durum ve cinsiyet gibi etmenlerin işgücü arzını 

etkileyeceğinin ima edilmesinin yanı sıra, erkek ve kadınların gelir farklılıklarının mübadele 

güçlerini de etkileyerek bölüşüm ilişkilerini ve işgücü piyasası sonuçlarını etkileyeceğine dikkat 

çekilmektedir. Benzer şekilde Becker (1974) ve Becker (1981) çalışmaları da medeni durumun işgücü 

arzı üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. 

Ghez ve Becker (1975), Smith (1977), Heckman ve MaCurdy (1980), Heckman ve MaCurdy 

(1981), MaCurdy (1981), MaCurdy (1983), Browning, Deaton ve Irish (1985) çalışmaları işgücü 

arzının dinamik şekilde modellenmesinde öncü niteliğinde çalışmalardır. Bu çalışmalarla beraber 

hanenin yaş dağılımı ve sahip olduğu birikmiş finansal varlıkların oynadığı rol ön plana çıkmıştır. 

İşgücüne katılıma dair yazının gelişmesiyle beraber modelleme yaklaşımlarında da 

dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Özellikle Heckman ve MaCurdy (1981), Flinn ve Heckman 

(1982) ve Heckman (1982) çalışmaları bu noktada önem taşımaktadır.  Söz konusu çalışmalar 

istatistiksel gösterge fonksiyonlarının işgücü arzı teorisine uygulanmasına öncülük etmiştir. Bu 

şekilde, işgücüne katılım davranışı köşe çözümleri içerecek şekilde modellenmiş ve olasılıksal boyut 

ön plana çıkmıştır.  

Güncel yazında oldukça sık olarak kullanım alanı bulan işgücüne katılım olasılık 

fonksiyonun genel biçimi aşağıda sunulmaktadır: 

𝑃(𝑘 = 1|𝒃, 𝒉, 𝒆, 𝒎; 𝜷) = 𝑓(𝒃, 𝒉, 𝒆, 𝒎; 𝜷) 
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𝑘 bireyin işgücüne katılmaması durumunda 0, katılması durumunda 1 değerini alan 

gösterge değişkeni, 𝒃 bireye özgü gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen değişkenleri içeren vektör, 

𝒉 haneye özgü değişkenleri içeren vektör, 𝒆 ekonomik yapıya özgü değişkenleri içeren vektör, 𝒎 ise 

makroekonomik koşullara ilişkin değişkenleri içeren vektördür. 𝜷 ise 𝒃, 𝒉, 𝒆 ve 𝒎 kümelerinde yer 

alan değişkenlerin işgücüne katılım olasılığı üzerindeki etkisini belirleyen yapısal parametre 

vektörüdür. Bağımlı değişken 𝑃(𝑘 = 1|𝒃, 𝒉, 𝒆, 𝒎; 𝜷) bireyin açıklayıcı değişkenlere koşullu olarak 

işgücüne katılma olasılığını vermektedir. 

Dolayısıyla, yeni nesil model tasarımlarının gerek işgücüne katılımı etkileyebilecek oldukça 

geniş bir değişken kümesine yer vermesi gerekse olasılık modellemesine giderek işgücüne katılım 

davranışında önemli bir yere sahip olan köşe çözümleri içermesi bağlamında birinci nesil 

modellerden ayrıştığı ve işgücüne katılım davranışını mikro ölçekte ele alan bir yaklaşıma yöneldiği 

görülmektedir. 

3.2.2. Ekonometrik model  

3.2.2.1. Ekonometrik modelin belirlenmesi 

İşgücüne katılım davranışını inceleyen gözlemsel çalışmaların kuramsal yazındaki 

gelişmeyle eşgüdümlü olarak çoğaldığı görülmektedir. Araştırmacılar işgücüne katılım davranışını 

farklı eksenlerde değerlendirmiş ve bu konuya odaklanan gözlemsel çalışmalar hızla çeşitlenmiştir. 

Yazında demografik unsurlar, hane yapısı, makroekonomik koşullar ve ekonomik yapı gibi farklı 

etmenlerin işgücüne katılım davranışı üzerindeki etkilerini sınayan ve değerlendiren çeşitli 

çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir.  

Gözlemsel çalışmanın esas odağını işgücüne katılım davranışının modeldeki değişkenlere 

ne yönde ve ne ölçüde tepki verdiğini tayin eden parametre vektörünün tahmin edilmesi teşkil 

etmektedir. Dolayısıyla, söz konusu davranışsal parametrelerin tahmin edilmesi noktasında amaca 

en uygun istatistiksel biçimin saptanması hedeflenmektedir. 

Bu çalışma kapsamında işgücüne katılım davranışı kesikli bir kuramsal model (discrete 

model) çerçevesinde tasavvur edilmektedir. Kesikli modellerde bağımlı değişken ekonomik olgu 

için niceliksel bir ölçüt oluşturmayıp, söz konusu olgunun neticesine göre değer alan bir gösterge 

niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, bu yaklaşımda ekonomik olguyu (event) oluşturan sonuçların 

(outcomes) gerçekleşme olasılıklarının açıklanması önem kazanmakta ve ekonometrik araçlardan 

yararlanılarak söz konusu olguya ilişkin olasılıksal yargılara varılması amaçlanmaktadır. Özetlemek 

gerekirse, kesikli modellerde temel sorun, koşullu ortalamalar yerine koşullu olasılıkların tahmin 

edilmesidir (Greene, 2012). 
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Olasılıksal modeller karar alıcıların tercih düzlemi üzerine inşa edilmektedir (Becker, 1965). 

Karar alıcı belirli bir alternatif kümesi içerisinden seçim yapması gereken bir olgu ile karşı karşıya 

kalmakta ve karar süreci gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen bir takım değişkenlerin etkisine 

maruz kalmaktadır. Karar alıcı sadece iki alternatif arasında tercihte bulunabileceği gibi ikiden fazla 

alternatif ile de karşı karşıya kalabilmektedir. İki alternatifin olduğu olgular ikili (binary) modeller 

kapsamında değerlendirilmekteyken, ikiden fazla alternatifi içeren olgular çokterimli (multinomial) 

modellere konu olmaktadır. Netice itibarıyla bu modellerin genel amacı çeşitli değişkenlerin birden 

fazla sonucu içeren ekonomik olgunun olasılık dağılımını nasıl etkilediğinin tespit edilmesidir, 

dolayısıyla bu modeller regresyon çözümlemesine doğrudan konu olmaktadır.  

İşgücüne katılım davranışı doğası itibarıyla katılma ve katılmama olmak üzere iki farklı 

sonucu içeren bir olgudur. Katılım açıklanan değişken olarak, katılma durumunda 1, katılmama 

durumunda 0 değerini alan bir gösterge değişkeni vasıtasıyla matematiksel temsil bulmaktadır. 

Dolayısıyla, işgücüne katılım olgusu ikili (binary) model kapsamında ele alınmaktadır. 

Ekonometrik yazında ikili (binary) olguların modellenmesinde doğrusal ve doğrusal 

olmayan modeller olmak üzere iki farklı genel regresyon denklemi biçiminin kullanıldığı 

görülmektedir. Doğrusallık kısıtının ortadan kalkması, doğrusal olmayan biçimlerin olasılıksal 

olguların modellenmesinde bir takım arzu edilen nitelikleri taşımasına imkan tanımaktadır. Probit 

ve logit modelleri yaygın olarak kullanılan doğrusal olmayan olasılık modelleridir. Probit ve logit 

modelleri pek çok açıdan özdeş olmakla beraber, iki model arasındaki temel fark hata terimlerinin 

istatistiksel tabiatı üzerine yapılan varsayımlardır. Diğer taraftan doğrusal olasılık modelinin her iki 

doğrusal olmayan modele göre ayırt edici farklılıklar taşıması söz konusudur. Aşağıda bu 

farklılıklara kısaca değinilmekte ve bu husustaki genel değerlendirmeye yer verilmektedir: 

 Doğrusal olasılık modeli doğası itibarıyla “değişen varyans (heteroscedasticity)” sorununa 

maruz kalmaktadır. Probit ve logit modellerinde ise hata terimi doğru belirleme 

(specification) altında sırasıyla normal ve lojistik dağılıma sahip olmaktadır (Cameron ve 

Trivedi, 2005). 

 Doğrusal modelle tahmin edilen olasılıklar mantıksal olarak anlamsız değerlere karşılık 

gelebilmektedir. Doğrusal model probit ve logit modelleri gibi tahmin edilen koşullu 

olasılığa 0 ile 1 değerleri arasında matematiksel kısıtlama koymamaktadır. Dolayısıyla 

doğrusal modelde 1’in üzerinde veya 0’ın altında tahmin edilen olasılık değerleri ile 

karşılaşılabilmektedir. 

Diğer taraftan; 
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 Doğrusal model ile tahmin edilen katsayılar bağımsız değişkenlerin tahmin edilen olasılığa 

doğrudan etkisi olarak yorumlanabilmektedir. Logit ve probit modellerinin doğrusal 

olmayan yapısından ötürü tahmin edilen olasılığın bağımsız değişkenlere olan tepkisi 

bağımsız değişken vektörü üzerindeki her noktada farklılaşmakta bu durum ise logit ve 

probit modelleri ile tahmin edilen katsayıları yorumlamayı güçleştirmektedir. 

 Doğrusal modelin tabi olduğu “değişen varyans” sorunu verinin ağırlıklandırılması ile 

giderilebilmektedir. 

 Ayrıca araştırmacı fiiliyatta veri yaratma sürecinin gerçek tabiatına dair tam bilgi sahibi 

değildir. Dolayısıyla logit ve probit modellerinin de en az doğrusal olasılık modeli gibi 

gerçek veri üretme sürecinin biçimini yeterince yakın biçimde temsil edememesi ve 

belirleme hatasına maruz kalması oldukça muhtemeldir. Logit ve probit modelleri de 

önemli oranda hata ve yanlılığa açıktır. 

Bir takım sakıncalarına rağmen doğrusal olasılık modelinin gözlemsel yazında pek çok 

önemli çalışmada kullanıldığı görülmektedir. Fomby, Hill ve Johnson (1984), Heckman ve MaCurdy 

(1985), Judge (1985), Caudill (1988) ve Heckman ve Snyder (1997) çalışmalarında doğrusal modelin 

çeşitli şekillerde sağlamlaştırılabileceğine değinilmektedir. Amemiya (1977) ve Mullahy (1990) 

çalışmalarında ağırlıklandırma hususuna yer verilmektedir. Angrist (2001) ve Beck (2011)’de 

modelin kullanışlılığı ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında işgücüne katılım davranışının modellenmesinde doğrusal olasılık 

modelinin kullanılması tercih edilmiştir. Doğrusal olasılık modeli basit yapısı sayesinde işgücüne 

katılım davranışıyla ilintili değişkenlerin etkilerine ilişkin yalın yargılara ulaşılmasını 

sağlamaktadır. Bu şekilde işgücüne katılım oranındaki dönemsel değişimler doğrusal modelden 

yararlanılarak çeşitli demografik, makroekonomik ve yapısal değişkenlerdeki hareketlere 

atfedilebilmektedir. Doğrusal olasılık modelinin tahmin edilmesinde ağırlıklandırılmış en küçük 

kareler yöntemi kullanılmaktadır. 

3.2.2.2. Değişkenlerin seçimi  

Bu çalışma dahilinde oluşturulacak ekonometrik model özü itibarıyla iki farklı maksat göz 

önünde bulundurularak tasarlanmıştır. İlk olarak, işgücüne katılım davranışını şekillendirdiği, 

çeşitli kuramlar dahilinde, varsayılan değişkenler ile işgücüne katılım davranışının istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki içerisinde olup olmadığının Türkiye ekonomisi ortamında sınanması 

amaçlanmaktadır. İkinci olarak, işgücüne katılım oranında meydana gelmesi beklenen değişimler 

ilgili demografik, makroekonomik ve yapısal eğilimlere atfedilerek katılım oranındaki değişimlerde 

bu söz konusu unsurların ne oranda pay sahibi olacağı tespit edilmek istenmektedir.   
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Tahmin edilecek modelin öngörü amacıyla da kullanılacak olması, modele dahil edilecek 

değişken kümesi üzerinde fiili bir kısıt açığa çıkarmıştır. Lakin öngörü amacıyla kullanılacak 

değişkenlerin gelecekte alacağı değerlere ilişkin tutarlı ve yansız tahminlerin varlığı öngörülen 

işgücüne katılım oranlarının güvenilirliğini doğrudan tayin edecektir. Bu sebeple, özellikle modelde 

içerilen demografik değişkenler seçilirken söz konusu değişkenlere ilişkin resmi istatistik kurumu 

tarafından oluşturulmuş bir öngörü patikasının mevcudiyeti göz önünde bulundurulmuştur.  

Bu çerçevede tahmin edilecek modele dahil edilen demografik değişkenler sırasıyla; bireyin 

yaşı, eğitim düzeyi ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı olarak belirlenmiştir. 

Makroekonomik koşulları hesaba katmak amacıyla bölgesel işsizlik oranı kullanılmıştır. Ayrıca 

mekânsal etmenleri de göz önünde bulundurmak amacıyla mekan kukla değişkenleri de modele 

dahil edilmiştir. 

Bireyin yaşı 

İşgücüne katılım davranışının, bireyin yaşam döngüsü boyunca değişen eğilimler 

sergilediği bilinmektedir. Genç yaşlarda düşük düzeylerden başlayan işgücüne katılım, yaş artışının 

beraberinde getirdiği işte uzmanlaşma ve bunu takip eden ücret düzeyindeki artışla uyumlu olarak 

yükselmektedir (Bhattarai ve Wisniewski, 2000). Yaşlanmayla beraber verimlilik düzeyinin düşmesi 

ve emeklilik olanağının devreye girmesi bireylerin tekrar işgücünden çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Dolayısıyla işgücüne katılım ile yaş arasındaki ilişki ters-u biçimli bir parabol ile görsel temsil 

bulmaktadır (Faruqee, 2002). 

Çalışma kapsamında yaş değişkeni için, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 

55-59, 60-64, ve 65 ve üzeri olmak üzere, beşer yıl uzunluklu yaş grupları temel alınmıştır. 65 yaş ve 

üzeri yaş grubu dışarıda bırakılarak diğer yaş grupları için oluşturulan kukla değişkenler modele 

dahil edilmiştir. Bu şekilde kukla değişkenlerin tahmin edilen katsayıları, ilgili yaş grubunun 65 yaş 

ve üzeri gruba kıyasla işgücüne katılma olasılığındaki farkı gösterecektir. Yaş değişkeninin modelde 

yaş grubu kuklaları itibarıyla içerilmesi katılım davranışı ile yaş değişkeni arasındaki olası doğrusal 

olmayan ilişkilerin de açığa çıkmasını sağlamaktadır. Lakin yaş değişkeni sürekli değişken olarak 

modele eklenseydi bu etkileri görmek için yaş değişkeninin kuvvetleri de modele dahil edilmek 

durumunda kalınacaktı. 

Bireyin eğitim düzeyi 

Eğitim düzeyindeki artış bireylerin işgücü verimliliğini destekleyerek işgücü piyasasında 

elde edebilecekleri getirileri yükseltmektedir. Öğrenim, iş deneyimi ve iş eğitimi gibi insan 

sermayesi yatırımları bireylerin üretkenliğini artırmaktadır (Mincer, 1974; Killingsworth ve 
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Heckman, 1986). Dolayısıyla, eğitim düzeyi yüksek bireylerin işgücü piyasası dışında kalmaları 

durumunda katlanacakları alternatif maliyet daha yüksek olmaktadır. Ayrıca ekonomik faaliyetin 

beceri yoğunluğunun giderek artması, üretim süreçlerinde içerikli insan sermayesine duyulan 

gereksinimi artırmıştır. Bu durum ise yüksek eğitim düzeyinin daha iyi istihdam olanakları ile 

eşleşmesiyle sonuçlanmaktadır (Bowen ve Finegan, 1969). 

Gözlemsel yazında pek çok çalışma bu artı yönlü ilişkiyi destekleyecek bulgulara 

ulaşmaktadır. Ejaz (2007) çalışmasında işgücüne katılım oranının eğitim düzeyi ile artı yönlü ilintili 

olduğu gösterilmektedir. Glick ve Sahn (1997) çalışmasında eğitimin işgücü piyasası getirileri ve 

işgücüne katılımı belirlemede önemli rol oynadığına dikkat çekilmektedir. Spierings, Smith ve 

Verloo (2008) çalışmasında kadınların işgücü piyasası ve toplumdaki konumunun 

desteklenmesinde eğitimin önemi vurgulanmaktadır. Faridi, Malik ve Basit (2009) çalışması eğitim 

düzeyindeki artışın Pakistan’da erkeklerin işgücüne katılımını desteklediği bulgusuna 

ulaşmaktadır. Verick ve Ruchika (2014) çalışması kadınlara yönelik işgücü politikalarının aynı anda 

hem arz hem de talebe odaklanması gerekliliğine dikkat çekmekte ve bu bağlamda kadınlarda lise 

ve üzeri eğitim olanaklarının artırılmasının uygun olacağını belirtmektedir. Tansel (2001) ve Tansel 

(2004) çalışmalarında Türkiye’de lise ve üzeri eğitim düzeylerinin belirgin işgücüne katılım 

kazanımlarını beraberinde getirdiğine değinilmektedir. Ayrıca Tansel (2002) çalışmasında meslek 

lisesi mezunlarının genel lise mezunlarına kıyasla işgücü piyasasında daha avantajlı konumda 

olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Karaoğlan ve Okten (2012) ile Nasser ve Mehchy (2012) 

çalışmaları eğitim düzeyinin özellikle kadınlarda işgücüne katılımda belirgin kazanımlar yarattığına 

işaret etmektedir. Türkiye işgücü piyasasında geçişkenlik dinamiklerini ele alan Alcan, Can ve 

Pektaş (2015) çalışmasında eğitim düzeyindeki artışın işgücü piyasasına girişlerle istatistiksel olarak 

anlamlı ve artı yönlü bir ilişkide olduğu tespit edilmektedir.  

Çalışma kapsamında oluşturulan ekonometrik modele ilkokul, ortaokul, genel lise, meslek 

lisesi ve üniversite olmak üzere 5 eğitim kukla değişkeni dahil edilmiştir. Bir okul bitirmeyen 

bireyler ise baz kategori olarak tutulmuştur. Dolayısıyla eğitim kukla değişkenlerinin tahmin edilen 

katsayıları söz konusu eğitim gruplarının bir okul bitirmeyen bireylere kıyasla işgücüne katılım 

olasılığındaki farkı göstermektedir. 

Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı 

Hane içerisinde yer alan çocukların sayısı işgücüne katılım davranışına hane-içi karar alım 

süreçleri üzerinden etki etmektedir. İşgücüne katılım birey düzeyinde alınan basit bir tercih 

olmaktan ziyade, hane düzeyinde ve hanede yer alan bireylerin birbirleri ile etkileşimlerini de içeren 

çok boyutlu bir karar sürecine konu olmaktadır. Bireyler kısıtlı zamanlarını sadece piyasa üretimi 
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ve boş zaman arasında değerlendirmemekte, hane içi hizmetlerin üretimine de bireyler tarafından 

belirgin şekilde zaman ayrılmaktadır (Mincer, 1962). 

Çocuk sayısındaki artış hane içi hizmetlerin üretiminde kullanılan zamanın getirisini 

yükselterek piyasaya sunulan ile hane içi hizmetlerin üretiminde kullanılan zaman girdisi 

arasındaki ikame ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Hane içi hizmetlerin üretiminde kadınların 

geleneksel hane yapısına dayalı mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu varsayıldığında, çocuk 

sayısındaki artışın kadınlarda işgücüne katılımı düşürmesi ve erkeklerde de azalan gelir düzeyini 

telafi etmek amacıyla işgücüne katılım artışına sebep olması söz konusu olabilmektedir. 

 Gözlemsel yazında çocuk sayısının işgücüne katılım üzerindeki etkisini değerlendiren 

çeşitli çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Ejaz (2007) çalışması çocuk sayısındaki artışın 

kadınlarda işgücüne katılım oranını düşürdüğüne ilişkin bulgulara ulaşmakta ve çocuk bakım 

yükünü hafifletecek kurumsal düzenlemelerin katılımı olumlu etkileyeceğine işaret etmektedir. 

Heckman (1974) çalışması kadınların zamana atfettikleri değere ilişkin ilgi çekici bulgular 

içermektedir. Çalışma sonuçları çocuk sayısındaki bir birimlik artışın kadınlarda koruma ücretini 

(reservation wage) yüzde 15 yükselttiğini göstermektedir. Shah (1986) çalışmasında sosyoekonomik 

ve demografik etmenlerin kadın işgücüne katılımı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışma 

sonuçları kadın başına çocuk sayısı değişkeni ile işgücüne katılım oranı arasında eksi yönlü bir ilişki 

olduğunu ortaya koymaktadır. Anwar, Chaudry ve Faridi (2009) çalışması kadın işgücüne katılımı 

ile hanede yer alan bağımlı çocuk sayısı arasında istatistiksel olarak ters yönlü ilişki olduğu 

bulgusuna ulaşmıştır. Johansson (2007) çalışmasında işgücüne katılmanın alternatif maliyetinin 

çocuk sayısına bağlı olarak arttığı dolayısıyla katılım ile çocuk sayısı arasında eksi yönlü bir ilinti 

olduğu ileri sürülmektedir. Adamopoulos ve Akyol (2009) çalışması, boş zamanın erkekler ve 

kadınlar için aynı değeri taşıdığı kabulü altında, kadınların hane içi hizmetlerin üretiminde 

geleneksel aile yapısına dayalı olarak mukayeseli üstünlüğe sahip olduğunu varsayarak, işgücü 

arzının kadınlarda daha esnek olduğunu dolayısıyla kadınların değişen koşullara daha fazla tepki 

verdiğini ortaya koymuştur. Al-Qudsi (1998) çalışması Arap ülkelerini konu almakta ve hane hacmi 

ile kadın işgücüne katılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı eksi yönlü ilişkiye ulaşmaktadır. 

Aynı çalışmada özellikle hanedeki 6 yaş ve altındaki bireylerin sayısındaki artışın kadın işgücüne 

katılım olasılığını önemli derecede geriye çektiğine değinilmektedir. Güner, Kaygusuz ve Ventura 

(2013) çalışması geniş ölçekli bir çocuk bakım teşvikinin uygulanması durumunda ABD 

ekonomisinde kadın işgücüne katılımının 10 puan düzeyinde yükselirken, erkek katılımının 1 puan 

kadar düşeceğini öngörmektedir. Türkiye ekonomisinde kadın işgücüne katılımını konu alan Alkan 

(1995), Eyüboğlu, Özar ve Tanrıöver (2000), Erman (2001), Taymaz (2009) ve Dayıoğlu ve Kırdar 
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(2010) çalışmaları kadın işgücüne katılım oranının çocuk sayısı ile eksi yönlü ilişkide olduğu 

bulgusuna ulaşmaktadır. Türkiye’de kadın işgücüne katılım oranı ve doğurganlık oranı arasındaki 

ilişkiyi makro verilerden yararlanarak ele alan Abbasoğlu (2009) çalışması, kadın işgücüne katılım 

oranı ile doğurganlık oranı arasında eksi yönlü bir uzun dönemli ilişki olduğu bulgusuna 

ulaşmaktadır. 

 Bu çalışma kapsamında çocuk sayısının işgücüne katılım davranışı üzerinde yarattığı etkiyi 

ölçmek amacıyla bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni tanımlanmıştır. Söz konusu 

değişken oluşturulurken ilk olarak, işgücüne konu olan (15 yaş ve üzeri) bireylerin bulundukları 

hane içerisindeki statüleri belirlenmiş ve hanede yer alan 15 yaş altı bireylerin sayısı tespit edilmiştir. 

Hane içerisinde hane reisi ya da hane reisinin eşi olarak konumlanan 15 ve üzeri yaştaki bireyler 

hanede yer alan çocuklardan sorumlu olarak görülmüştür. Dolayısıyla işgücüne konu olan 

bireylerden hane reisi ve hane reisinin eşi durumunda olan bireyler için sorumlu olunan çocuk sayısı 

değişkeni hanede yer alan 15 yaş altı bireylerin toplam sayısına eşit olmaktadır. Diğer taraftan 

işgücüne konu olan (15 yaş ve üzeri) ancak hane içerisinde hane reisi ya da hane reisinin eşi olarak 

konumlanmayan bireyler için bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni 0 değerini 

almaktadır (EK 1). 

İşsizlik Oranı 

 İşsizliğin sıklaştığı ve işsizlik sürelerinin arttığı ekonomilerde bireylerin iş bulması 

zorlaşmakta, iş bulan bireyler ise sıklıkla mevcut işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya 

kalmaktadır. İş bulmakta güçlüklerle karşılaşan bireylerin işgücü piyasasını daha sık bir biçimde 

terk ettiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla işsizlik oranı ile işgücüne katılım oranı arasında eksi 

yönlü bir ilişki olması beklenmektedir.  

 İşsizlik oranı ile işgücüne katılım oranı arasındaki eksi yönlü ilişki ekonomi yazınında 

“ümidi kırılan işçi etkisi (discouraged worker effect)” olarak tanımlanmaktadır. “ümidi kırılan işçi 

etkisi” işsizlik oranı arttığında, iş bulma olasılığının gerilemesi sonucunda, işgücüne katılım 

oranındaki düşüşü ifade etmektedir (Pissarides, 2000). 

 Lee ve Prasnis (2014) çalışması ümidi kırılan işçi etkisinin özellikle gelişmekte olan 

ekonomilerde daha yoğun bir şekilde hissedildiğine dikkat çekmektedir. Gürbüz, Polat ve Ulus 

(2014) çalışması Türkiye’de işgücüne katılım düşüşü ile ekonomik faaliyette yavaşlama arasındaki 

ilişkiye dikkat çekmektedir. Benzer şekilde Özden (2016) çalışması da Türkiye için, işgücüne katılım 

ile işsizlik arasında eksi yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin varlığına işaret etmektedir. 
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 Özetle; bu çalışma kapsamında tahmin edilecek doğrusal olasılık modeli yaşam döngüsü 

modeli tarafından ima edilen işgücüne katılım davranışı için doğrusal bir yakınsama teşkil 

etmektedir. Modelin nihai ekonometrik biçimi, açık olarak, aşağıdaki gibidir: 

𝑃(𝐾𝑎𝑡𝚤𝑙𝚤𝑚 = 1) = 𝛽0 + ∑ 𝛼𝑖𝑀𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖 +

24

𝑖=1

𝛽1𝑌𝑎𝑠15−19 + 𝛽2𝑌𝑎𝑠20−24 + 𝛽3𝑌𝑎𝑠25−29 + 𝛽4𝑌𝑎𝑠30−34

+ 𝛽5𝑌𝑎𝑠35−39 + 𝛽6𝑌𝑎𝑠40−44 + 𝛽7𝑌𝑎𝑠45−49 + 𝛽8𝑌𝑎𝑠50−54 + 𝛽9𝑌𝑎𝑠55−59 + 𝛽10𝑌𝑎𝑠60−64

+ 𝛽11İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙 + 𝛽12𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙 + 𝛽13𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐿𝑖𝑠𝑒 + 𝛽14𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘 𝐿𝑖𝑠𝑒𝑠𝑖 + 𝛽15Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒

+ 𝛽16𝐵𝑎𝑘𝑚𝑎𝑘𝑙𝑎 𝑌ü𝑘ü𝑚𝑙ü 𝑂𝑙𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤 Ç𝑜𝑐𝑢𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 + 𝛽17İş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 + 𝑢 

Kukla değişken tuzağına yakalanmamak adına yaş değişkeni için 65 yaş ve üzeri yaş kukla 

değişkeni, eğitim değişkeni için ise bir okul bitirmeyen kukla değişkeni dışarıda bırakılarak söz 

konusu gruplar temel kabul edilmiştir. Makroekonomik koşulları göz önünde bulundurmak 

amacıyla bölgesel işsizlik oranı denkleme dahil edilmiştir. Denklemdeki B0 sabit terimi ve u hata 

terimini temsil etmektedir. B1, … , B17 ise açıklayıcı değişkenler ile ilintili etki parametreleridir. 

𝛼1, … , 𝛼24 mekan kukla değişkenleri ile ilintili parametrelerdir. 

3.2.3. Nüfus geneli için işgücüne katılım oranı tahminlerinin hesaplanması 

Bu çalışma çerçevesinde tasarlanan gözlemsel model, işgücüne katılım olasılığını esas olarak 

birey düzeyinde açıklamakla beraber belirli bir yılda gerçekleşmesi beklenen işgücüne katılım 

oranını tahmin etmeye yönelik gerekli altyapıyı da tesis etmektedir.  

Belirli bir yılda gerçekleşecek işgücüne katılım oranı rassal bir değişken olarak tasavvur 

edilebilir: 

K =
∑ kii

N
     

ki; t yılında, işgücüne konu olan nüfusta yer alan i’inci kişinin işgücüne katılmaması durumunda 0, 

katılması durumunda 1 değerini alan rassal değişkendir. N ise nüfus hacmini göstermektedir. 

İşgücüne katılım oranı K, N tane bağımsız rassal değişkenin toplamından oluşmakta ve dolayısıyla 

kendisi de bir rassal değişken olmaktadır. 

Bu durumda, belirli bir yılda gerçekleşmesi beklenen işgücüne katılım oranı aşağıdaki gibi 

olacaktır; 

E(K) = E(
∑ kii

N
)      

Dolayısıyla, 

E(K) =
∑ E(ki)i

N
     

şeklinde olacak ve 
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E(ki) = 1xP(ki = 1) + 0xP(ki = 0) = P(ki = 1)   

olduğundan, 

E(K) =
∑ P(ki)i

N
   

olacaktır. Bu çalışma kapsamında bireyin işgücüne katılım olasılığının açıklayıcı değişkenlerin 

doğrusal bir fonksiyonu olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla, 

P(ki = 1) = Xiβ   

şeklinde olacaktır. Bu durumda işgücüne katılım oranının beklenen değeri aşağıdaki gibi olacaktır: 

E(K) =
∑ Xiβi

N
 

Dolayısıyla, 

E(K) = Xβ  

olacaktır. 

Yani, belirli bir yılda gerçekleşmesi beklenen işgücüne katılım oranı açıklayıcı değişkenlerin 

o yıldaki nüfus ortalama değerleri ile söz konusu değişkenler ile ilintili parametrelerin çarpımına 

eşit olacaktır. 

Bu nedenle, belirli bir yılda işgücüne katılım oranının alacağı değerin tahmin edilmesi için 

β parametre vektörünün kestirilmesi ve o yılda açıklayıcı değişkenlerin nüfus ortalamalarının hesap 

edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında parametre vektörü tahminine Bölüm 3.2.2’de 

sunulan işgücüne katılım olasılığı tahmincisi vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Diğer taraftan açıklayıcı 

değişkenlerin yıllar itibarıyla ortalamaları; hanehalkı işgücü anketleri ve TÜİK nüfus 

istatistiklerinden yararlanılarak hesaplanabilmektedir. 

Bu durumda sonuç itibarıyla:  

𝐄(𝐊)̂ = 𝐗�̂�    

olmuştur. Belirli bir yıl için işgücüne katılım oranı tahmini oluşturulurken, işgücüne katılımın 

belirleyicilerinin yıl ortalamalarından meydana gelen X vektörü, tahmin edilen parametre vektörü β̂ 

ile çarpılmaktadır.  

 

 

 

 



 

 

 

26 

 

Daha açık bir ifadeyle; 

𝑃(𝐾𝑎𝑡𝚤𝑙𝚤𝑚 = 1)̂ = 𝛽0̂ + ∑ 𝛼�̂��̅�𝑖 +

24

𝑖=1

𝛽1̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅
15−19 + 𝛽2̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅

20−24 + 𝛽3̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅
25−29 + 𝛽4̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅

30−34 + 𝛽5̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅
35−39

+ 𝛽6̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅
40−44 + 𝛽7̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅

45−49 + 𝛽8̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅
50−54 + 𝛽9̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅

55−59 + 𝛽10̂𝑌𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅
60−64 + 𝛽11̂İ𝑙𝑘𝑜𝑘𝑢𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝛽12̂𝑂𝑟𝑡𝑎𝑜𝑘𝑢𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝛽13̂𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐿𝚤𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝛽14̂𝑀𝑒𝑠𝑙𝑒𝑘 𝐿𝚤𝑠𝑒𝑠𝚤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝛽15̂Ü𝑛𝚤𝑣𝑒𝑟𝑠𝚤𝑡𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝛽16̂𝑆𝑜𝑟𝑢𝑚𝑙𝑢 𝑂𝑙𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤 Ç𝑜𝑐𝑢𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝛽17̂İş𝑠𝚤𝑧𝑙𝚤𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + �̂� 

olacaktır.  

 Belirli bir demografik değişken için ilgili yıl ortalaması, basitçe söz konusu demografik 

değişkenin temsil ettiği demografik alt grubun o yıl itibarıyla çalışma çağındaki nüfus içerisindeki 

payına eşit olmaktadır. Diğer taraftan, bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeninin 

herhangi bir yıldaki ortalaması hesaplanırken, her iki cinsiyet grubu için de, o yıldaki 15 yaş 

altındaki toplam birey sayısı o cinsiyet grubundaki 15 ve üzeri yaştaki birey sayısına 

oranlanmaktadır.5 İşsizlik oranı yıl ortalaması ise söz konusu yıl için Türkiye geneli işsizlik oranına 

tekabül etmektedir.  

B̂1, … , B̂10 nüfusun yaş dağılımını, B̂11, … , B̂15 eğitim dağılımını,  B̂16 genç bağımlılık oranını, 

B̂17 işsizlik oranını işgücüne katılıma yansıtan tahmini davranışsal etki parametreleridir. 

3.2.4. Sosyal güvenlik reformu etkisinin ayrıştırılması 

Bölüm 3.2.3’te inşa edilen altyapı Türkiye’de işgücüne katılım oranının tahmin edilmesini 

ve işgücüne katılım oranındaki değişimlerin kaynaklarına ayrıştırılmasını mümkün kılmaktadır.  

Bu çerçevede İki farklı dönem arasında işgücüne katılım oranında gerçekleşen değişim 

matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

∆𝐊 = 𝐗𝟐𝐁𝟐 − �̅�𝟏𝐁𝟏 

 ∆𝐊 işgücüne katılım oranındaki iki dönem arası farkı göstermektedir. �̅�𝟏 ve 𝐗𝟐, sırasıyla 

birinci ve ikinci dönem açıklayıcı değişken ortalama değer vektörlerini; 𝐁𝟏 ve 𝐁𝟐 ise ilgili dönemler 

için etki parametresi vektörlerini temsil etmektedir. 

 Eşitliğin sağ tarafına �̅�𝟏𝐁𝟐 ve (𝐗𝟐 − �̅�𝟏)(𝐁𝟐 − 𝐁𝟏) terimlerinin eklenip çıkarılması 

durumunda aşağıdaki nihai biçim elde edilmektedir: 

∆𝐊 = (𝐗𝟐 − 𝐗𝟏)𝐁𝟏 + 𝐗𝟏(𝐁𝟐 − 𝐁𝟏) + (𝐗𝟐 − 𝐗𝟏)(𝐁𝟐 − 𝐁𝟏) 

                                                 
5 Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeninin yıl ortalaması değerlerinin hesaplanması ve ilgili değişkenin yıl 

ortalamasının genç bağımlılık oranının doğrudan bir uzantısı olması hususlarına ilişkin bilgilere EK 1’de detaylı şekilde yer 

verilmektedir. 
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Bu çerçevede işgücüne katılım oranında gözlemlenen iki dönem arası değişim ∆𝐊 aşağıdaki 

şekilde üç bileşene ayrılmaktadır: 

∆𝐊 = E1 + E2 + E3 

E1 = (𝐗𝟐 − 𝐗𝟏)𝐁𝟏 

E2 = �̅�𝟏(𝐁𝟐 − 𝐁𝟏) 

E3 = (𝐗𝟐 − �̅�𝟏)(𝐁𝟐 − 𝐁𝟏) 

 E1 işgücüne katılım oranıyla ilintili açıklayıcı değişkenlerdeki değişimlerden kaynaklanan 

etkiyi ifade etmektedir. Açıkça ifade edildiğinde E1 terimi, işgücüne konu olan nüfusun yaş ve eğitim 

deseni, genç bağımlılık oranı ve işsizlik oranındaki değişimden kaynaklanan etkileri kapsamaktadır. 

Bu çalışma çerçevesinde, nüfusun mekânsal dağılımının sabit kalacağı varsayılmış ve dolayısıyla bu 

kanaldan işgücüne katılım oranı üzerinde oluşacak etkiler göz ardı edilmiştir. Bu şekilde nüfustaki 

yaşlanma eğilimi, eğitim sürelerindeki artış gibi demografik gelişmelerin ve işsizlik oranında uzun 

dönemde beklenen düşüş gibi makroekonomik gelişmelerin etkilerinin hesaba katılması mümkün 

hale gelmektedir.  

  E2 ise açıklayıcı değişkenlerle ilintili etki parametrelerindeki değişimden kaynaklanan 

etkiyi ifade etmekte ve yapısal unsurlardaki değişimlere tekabül etmektedir. İşgücüne konu olan 

nüfusun demografik görünümünün, genç bağımlılık oranının ve işsizlik oranının sabit kalması ve 

sadece söz konusu değişkenlerle ilintili yapısal etki parametrelerinin değişmesi durumunda 

işgücüne katılım oranı nasıl hareket ederdi sorusunun cevabını bu terim teşkil etmektedir.  

Bu çalışma çerçevesinde ekonomik yapıyla ilgili olarak sorgulanan esas alan sosyal güvenlik 

reformunun olası etkileridir. İnşa edilen ekonometrik yaklaşımın kurgusu çerçevesinde, sosyal 

güvenlik reformunun işgücüne katılım oranına yaş değişkenleriyle ilintili parametreler üzerinden 

yansıyacağı varsayılmaktadır.  

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, tamamen devlet üzerinden ve tek bir kaynaktan 

yönetilmektedir. Dolayısıyla; devlet düzenlemeleri kayıtlı işgücünün tamamına doğrudan tesir 

etmektedir. Emeklilik koşullarını sıkılaştırmaya yönelik düzenlemelerin yaş kısıtı üzerinden 

gerçekleşmesi, bu düzenlemelerin etkilerinin doğrudan yaş parametreleri üzerinde gözlemleneceği 

varsayımını desteklemektedir. 

Emeklilik yaş sınırı düzenlemelerinin etkinlik kazanmasıyla ileri yaş gruplarıyla ilintili etki 

parametrelerinin orta yaş gruplarına yakınsayacağı, ve dolayısıyla katılım-yaş parabolünün tepe 

noktasının düzleşeceği, öngörülmektedir. Nüfusun eğitim dağılımına ilişkin parametrelerin ve 

benzer şekilde işsizlik oranı ve genç bağımlılık oranıyla ilintili işgücüne katılım davranış 
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kalıplarının, söz konusu gelişmelerin çalışmanın odağı dışında kalması nedeniyle, sabit kalacağı 

kabul edilmiştir.6 

E3 terimi ise etkileşim terimi olarak adlandırılmakta ve küçük değişimler için göz ardı 

edilebilir düzeyde kalmaktadır.

                                                 
6 Yani sosyal güvenlik reformunun etkisi katılım-yaş bağıntısını tasvir eden (B1,…,B10) parametre kümesi üzerinden 

yansıtılacaktır. Ek 2.4’te açık ve detaylı olarak anlatıldığı üzere, sosyal güvenlik sistemindeki dönüşümün işgücüne katılım 

davranışına yaş parametrelerindeki kademeli değişim ile yansıyacağı kurgusu benimsenmiştir. Reform öncesinde oldukça 

geniş bir erken emeklilik imkânına sahip olan geç yaş gruplarıyla ilintili parametrelerin, zaman içerisinde, 40-44 yaş grubu 

parametresine kademeli olarak yakınsayacağı varsayılmaktadır. 
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4. BULGULAR 

Sosyal güvenlik reformuyla tutarlı uzun dönem işgücüne katılım oranı öngörülerine 

ulaşılması noktasında, ilk aşamada nüfusun işgücüne katılım davranışını tasvir eden yapısal etki 

parametreleri tahmin edilmiştir. İkinci aşamada ise açıklayıcı değişkenlere ve yapısal etmenlere 

ilişkin öngörüler oluşturulmuştur. Bu şekilde açıklayıcı değişkenlerin izleyeceği patika ile sosyal 

güvenlik reformunun, varsayılan işgücüne katılım davranışı kalıbı çerçevesinde, ima ettiği işgücüne 

katılım oranı öngörülerine ulaşılmıştır. Son aşamada ise işgücüne katılım oranının dönemler 

arasında sergileyeceği tahmin edilen farklar ilgili kaynaklarına ayrıştırılmıştır. 

4.1. Tahmin Sonuçları: Davranışsal Parametrelerin Tahmin Edilmesi 

Hanehalkı İşgücü Anketi 2015 yılı yatay kesit verisi kullanılarak katılım davranışını 

betimleyen parametreler kadın ve erkekler için tahmin edilmiştir. Doğrusal olasılık modeline dayalı 

tahmin sonuçlarının kuramsal beklentilerle uyumlu olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3: İşgücüne Katılımın Belirleyicileri Doğrusal Olasılık Tahmini  

  Kadın Erkek 

Yaş 15-19 0,1581*** 0,1485*** 

Yaş 20-24 0,3104*** 0,5299*** 

Yaş 25-29 0,3252*** 0,6885*** 

Yaş 30-34 0,3579*** 0,7124*** 

Yaş 35-39 0,3914*** 0,7040*** 

Yaş 40-44 0,3815*** 0,6960*** 

Yaş 45-49 0,2999*** 0,6602*** 

Yaş 50-54 0,2153*** 0,5102*** 

Yaş 55-59 0,1456*** 0,3474*** 

Yaş 60-64 0,0914*** 0,2067*** 

İlkokul -0,0064** 0,0873*** 

Ortaokul -0,0220*** 0,1094*** 

Genel Lise 0,0125*** 0,0190*** 

Meslek Lisesi 0,0920*** 0,0962*** 

Yüksek Öğretim 0,3698*** 0,1186*** 

Sorumlu Olduğu Çocuk Sayısı -0,0418*** 0,0183*** 

Bölgesel İşsizlik -0,0120*** -0,0021* 

Sabit Terim 0,1843*** 0,1585*** 

Gözlem Sayısı 200.731 188.304 

Popülasyon 29.280.802 28.573.417 

P>F 0,000 0,000 

R2 0,1822 0,3440 

Katsayılar yüzde 1 (***), yüzde 5 (**) ve yüzde 10 (*) güven aralığında anlamlıdır. Bölge kukla değişkenleri ile 

mekânsal farklılıklar kontrol edilmiştir. Kukla değişken tuzağına yakalanmamak adına yaş değişkeni 

için 65 yaş ve üzeri yaş kukla değişkeni, eğitim değişkeni için ise bir okul bitirmeyen kukla değişkeni 

dışarıda bırakılarak söz konusu gruplar temel kabul edilmiştir. 
Kaynak: Ekonometrik Modele Dayalı Tahmin Sonuçları 

 



 

 

 

30 

 

Yaş değişkeniyle işgücüne katılım arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu tahmin 

edilmektedir. Erken yaşlarda, yaştaki ilerlemeyle beraber, işgücüne katılım olasılığı artmakta iken 

belli bir yaş düzeyinden itibaren işgücüne katılma olasılığının yaşlanmayla gerilediği 

gözlemlenmektedir. Dolayısıyla işgücüne katılım olasılığıyla yaş arasında, beklentilerle uyumlu 

olarak, parabolik bir ilişki var olduğu tahmin edilmektedir. Yaşın işgücüne katılım üzerinde etkisi 

kadın ve erkeklerde farklılık göstermektedir. Kadınlarda yaş-katılım parabolü tepe noktası 35-39 yaş 

grubuna tekabül ederken erkeklerde daha erken bir yaş grubu olan 30-34 yaş grubuna denk 

gelmektedir. 

İşgücüne katılım-eğitim ilişkisinin de benzer şekilde kuramsal beklentiler ile tutarlılık arz 

ettiği görülmektedir. İşgücüne katılımın, gerek erkeklerde gerekse kadınlarda, artan eğitim 

düzeyiyle beraber istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yükseldiği tahmin edilmektedir. Yüksek-

öğretimin, özellikle kadın işgücüne katılımını kayda değer düzeyde yukarı çektiği sonucuna 

varılmıştır. Katılım-eğitim ilişkisine yönelik olarak dikkat çeken bir diğer unsur ise meslek lisesi 

mezunlarının, her iki cinsiyet grubunda da, işgücüne katılma ihtimalinin genel lise mezunlarından 

daha yüksek olmasıdır. 

Hanede bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı arttıkça işgücüne katılma ihtimalinin 

kadınlarda düştüğü erkeklerde ise arttığı gözlemlenmektedir. Bu durumun açığa çıkmasında, 

kadınların hane içi hizmetlerin üretiminde, geleneksel olarak, daha ağırlıklı bir şekilde faaliyet 

göstermesinin rol oynadığı düşünülmektedir.  

Bölgesel işsizlikteki artışın, beklendiği gibi, işgücüne katılımı düşüren bir unsur olduğu 

tahmin edilmektedir. İşsizliğin sıklaştığı mekânlarda ikamet eden bireylerin işgücü piyasasına dâhil 

olma olasılıklarının anlamlı düzeyde gerilediği görülmektedir. Bireylerin bulunduğu bölgede iş 

olanaklarının seyrelmesi, ümidi kırık işsizler kuramı ile tutarlı şekilde, bireylerin işgücüne katılımını 

olumsuz yönde etkilemektedir. İşsizlik oranının işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisinin 

kadın işgücüne katılımına daha yoğun bir şekilde yansıdığı tahmin edilmektedir. 

4.2. İşgücüne Katılım Oranı Öngörüleri ve Sosyal Güvenlik Reformu Etkisinin Ayrıştırılması 

Bu çalışmada yararlanılan bakış açısı; demografik görünüm, makroekonomik koşullar ve 

yapısal eğilimlerle tutarlı işgücüne katılım oranı tahminlerine ulaşılmasına imkân sağlamaktadır. Bu 

kapsamda, ileriye yönelik işgücüne katılım oranı öngörülerine ulaşmak için, ilgili yıllar itibarıyla 

açıklayıcı değişkenlere ilişkin güvenilir tahminlerin yanı sıra söz konusu açıklayıcı değişkenlerle 

ilintili davranışsal kalıplara yönelik varsayımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Bu doğrultuda ilk olarak, Türkiye’deki mevcut demografik eğilimler ve makroekonomik 

gelişmeler çerçevesinde nüfusun yaş ve eğitim yapısı, genç bağımlılık oranı ve işsizlik oranına ilişkin 

ileriye yönelik güvenilir bir patika kurgulanmıştır.  

Nüfusun yaş dağılımı ve genç bağımlılık oranı için TÜİK nüfus projeksiyonlarından (baz)  

yararlanılmıştır. Nüfusun eğitim düzeyine ilişkin tahminler oluşturulurken 12 yıllık zorunlu eğitime 

geçiş ve yüksek-öğrenim talebindeki artış eğilimi dikkate alınmıştır. Eğitim dağılımının lise ve altı 

düzeydeki görünümü 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş dinamiği ile tutarlı bir şekilde kurgulanırken 

yüksek-öğrenim mezunu oranının ise gelişmiş ülkeler ortalaması düzeyine yakınsayacağı 

varsayılmıştır. Yapısal işsizlik oranının, makroekonomik istikrar ve işgücü piyasası reformlarıyla 

tutarlı bir şekilde, uzun dönemde yüzde 5 düzeyine doğru gerileyeceği varsayılmıştır. Açıklayıcı 

değişkenlerin öngörü ufku boyunca izleyeceği eğilimlere ilişkin varsayımlara ayrıntılı olarak ek 2’de 

yer verilmektedir. 

İkinci aşamada, açıklayıcı değişkenlerdeki varsayılan hareketlerin ima edeceği işgücüne 

katılım oranına ulaşmak üzere, işgücüne katılım davranış kalıbını tasvir edecek parametrelere ilişkin 

gerekli varsayımlar yapılmıştır.  Bu kapsamda, nüfusun işgücüne katılım davranışı, 2015 yılı için 

tahmin edilen davranışsal parametreler vasıtasıyla betimlenmektedir. Dolayısıyla açıklayıcı 

değişkenlerle ilintili parametrelerin öngörü dönemi boyunca sabit kalacağı, yani 2015 yılındaki 

katılım davranış kalıbının korunacağı varsayılmaktadır.  

Diğer taraftan sosyal güvenlik reformunun etkilerinin yansıtılması noktasında katılım-yaş 

bağıntısından yararlanılması yaklaşımı benimsenmiştir. Nesillerin ileri doğru kaymasıyla sosyal 

güvenlik reformunun etkilerinin açığa çıkması beklenmektedir. Bu kapsamda katılım-yaş 

parabolünün tepe noktasının, her iki cinsiyet grubunda da, 40-44 yaş düzeyinden itibaren reformun 

devreye girmesiyle beraber kademeli olarak düzleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda, 40-44 yaş 

düzeyiyle ilintili davranış parametresi, düzenleme dinamiğiyle uyumlu olacak şekilde, ileri yaş 

gruplarına yansıtılmıştır.7 Dolayısıyla işgücüne katılım davranış kalıbının 2015 yılındaki şeklini 

koruyacağı varsayımı, sosyal güvenlik sistemindeki sıkılaşmanın etkisini hesap etmek amacıyla, yaş 

parametreleri istisnasında yumuşatılmaktadır. Söz konusu varsayıma ilişkin bilgilere ayrıntılı olarak 

ek 2,4’te değinilmektedir. 

Açıklayıcı değişkenler ve davranışsal parametrelerle ilgili gerekli varsayımlar yapıldıktan 

sonra 10’ar yıllık aralıklar itibarıyla, kadın ve erkekler için, 2075 yılına kadar işgücüne katılım oranı 

                                                 
7 İşgücüne katılmayanların işgücüne katılmama nedeni itibarıyla dağılımına ek 3’te yer verilmektedir. Yaş grupları itibarıyla 

katılmama nedenindeki farklılık temel olarak yaşın ilerlemesiyle emeklilik oranındaki yoğunlaşmaya dayanmaktadır. 

Dolayısıyla ileri yaş gruplarıyla ilintili davranışsal parametrelerdeki farklılıkta esas olarak emekliliğin rol oynadığı 

anlaşılmaktadır. 
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öngörüleri üretilmiştir.8  Bir sonraki aşamada ise işgücüne katılım oranındaki 10’ar yıllık değişimler 

kaynaklarına atfedilerek sunulmaktadır. Böylece uzun dönemli işgücüne katılım oranı 

gelişmelerinde ağırlıklı olarak hangi etmenlerin rol oynayacağı tahmin edilecek ve sosyal güvenlik 

reformunun nispi etki alanı ve dinamiğine ilişkin yalın bir bilgi ortaya konulacaktır. 

Ulaşılan öngörüler işgücüne katılım oranının önümüzdeki altmış sene içerisinde kadınlarda 

ve erkeklerde farklılaşan eğilimler sergileyeceğine işaret etmektedir. Kadınlarda İKO’nun 2015 

yılından 2045 yılına kadar keskin bir şekilde, 2045 yılından 2075 yılına kadar ise nispeten daha 

yumuşak bir eğimle yükselmesi beklenmektedir. Bu çerçevede kadın katılımının 2015 yılındaki 

yüzde 31 düzeyinden 2075’te yüzde 50’ye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Erkelerde ise 

katılımın 2015 yılından 2035 yılına kadar, sosyal güvenlik reformunun desteğinin yaşlanma 

eğilimini baskılaması sonucunda, sınırlı bir artış göstereceği öngörülmektedir. 2045 yılından 2075 

yılına kadar ise, yaşlanma etkisinin ağır basmaya başlamasıyla, erkek katılımı yavaş bir gerileme 

sürecine girecektir. 2015-2045 döneminde, kadınlardaki eğitime dayalı güçlü katkı ve sosyal 

güvenlik reformunun verdiği destekle hızla artması beklenen işgücüne katılım oranının, nüfus 

genelinde, yüzde 57,9 düzeyine kadar yükselmesi beklenmektedir. Diğer taraftan 2045-2075 

döneminde, bu söz konusu sürükleyicilerinin etkilerinin giderek durağanlaşması ve yaşlanma 

dinamiğinin ağırlık kazanmasıyla işgücüne katılım artışında bir yavaşlama görülmesi 

beklenmektedir. Bu öngörüler çerçevesinde nüfus geneli için işgücüne katılım oranının, 2075 yılında 

59,4 düzeyine yükselmesi beklenmektedir. Toplam zaman dilimi göz önünde bulundurulduğunda, 

çözümlemeler esas itibarıyla 2015-2045 döneminin Türkiye ekonomisinde işgücüne katılım 

açısından bir atılım dönemi olabileceğine işaret etmektedir (Şekil 2). 

Şekil 2: İşgücüne Katılım Oranı Öngörüleri (Yüzde)  

 
Kaynak: Ekonometrik Modele Dayalı Öngörü Sonuçları 

                                                 
8 Bu çalışma çerçevesinde üretilen tahminler Kalkınma Bakanlığının resmi tahminlerini yansıtmamaktadır. Tahmin 

çalışmasının ana amacı başta sosyal güvenlik reformları olmak üzere yapısal unsurların katılma davranışı üzerine olası 

etkilerinin uzun vadeli bir bakış açısıyla ortaya konulmasıdır. 
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İKO (Kadın) 31,1 35,9 40,3 43,5 46,4 48,1 50,0
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Nüfus Geneli 51,3 53,8 56,4 57,9 59,0 59,1 59,4
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Kadın işgücüne katılım oranını yukarı çekecek ana unsurların eğitim seviyesindeki iyileşme 

ve makroekonomik ortamdaki olumlu gelişmeler (işsizlik oranındaki düşüş) olacağı tahmin 

edilmektedir. Yaşlanmanın etkisi ise önümüzdeki dönemde kadın katılımını aşağı yönlü baskılayan 

bir unsur olarak ön plana çıkacaktır. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler ile kadınlarda 

emeklilik yaşının yükseltilmesi ise 2055 yılına kadar kadın katılımını kayda değer düzeyde 

destekleyecektir. Genç bağımlılık oranında beklenen düşüşün de 2055 yılına kadar kadın katılımını 

yukarı çeken bir diğer kuvvet olması beklenmektedir. Bütün bu etkiler bir arada dikkate alındığında 

kadınlarda işgücüne katılımın uzun dönemli bir artış sürecinde olduğu anlaşılmaktadır. 2055 yılına 

kadar beklenen yüksek artışlarda sosyal güvenlik sistemindeki yapılan düzenlemelerin önemli bir 

katkısı olacağı tahmin edilmektedir (Şekil 3).9 

Şekil 3: Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranları Etki Ayrıştırması 

 
Kaynak: Ekonometrik Modele Dayalı Öngörü Sonuçları 

 

Erkeklerde yaşlanmanın belirgin bir şekilde işgücüne katılım oranını aşağı çeken bir unsur 

olarak açığa çıkacağı ve eğitim seviyesindeki iyileşmenin katılım oranı üzerindeki olumlu etkisinin 

sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir. Genç bağımlılık oranındaki düşüşün erkeklerde aşağı yönlü bir 

kuvvet açığa çıkarması beklenmekte ve etkinin 2055 yılından itibaren oldukça zayıflayacağı 

öngörülmektedir. Kadınlara kıyasla işsizlik oranlarındaki düşüşün erkeklerde daha sınırlı bir artı 

yönlü etki açığa çıkaracağı öngörülmektedir (Şekil 4). 

Sosyal güvenlik sistemindeki sıkılaşmanın erkek işgücüne katılımını, 2015-2055 dönemi 

boyunca, pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir. Emeklilik yaş sınırlarında yapılan düzenlemeler 

ile etkin emekli olma yaş sınırının giderek artması bireylerin işgücü piyasasında daha uzun süre 

                                                 
9 Ek 4’te işgücüne katılım oranındaki öngörülen gelişmeler kaynakları itibarıyla ayrıntılı bir şekilde rakamsal olarak 

sunulmaktadır. 

4,8
4,4

3,2 2,9

1,7 1,9

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2015-2025 2025-2035 2035-2045 2045-2055 2055-2065 2065-2075

Yaş Eğitim Genç Bağımlılık Oranı

İşsizlik Sosyal Güvenlik Reformu Etkileşim Terimi

Toplam Etki



 

 

 

34 

 

kalacakları anlamına gelmektedir. Sosyal güvenlik reformunun erkeklerde işgücüne katılım oranı 

üzerinde yaşlanmanın etkisiyle açığa çıkan aşağı yönlü etkiyi 2015-2055 döneminde önemli düzeyde 

dengeleyeceği öngörülmektedir. 2055 yılından itibaren ise sosyal güvenlik reformunun etkisi 

çekilmekte ve yaşlanma etkisinin ön plana çıkmasıyla erkek işgücüne katılımının gerileme sürecine 

girmesi beklenmektedir (Şekil 3).10 

Şekil 4: Erkeklerde İşgücüne Katılma Oranları Etki Ayrıştırması 

 
Kaynak: Ekonometrik Modele Dayalı Öngörü Sonuçları 
 

 

  

                                                 
10 Ek 4’te işgücüne katılım oranındaki öngörülen gelişmeler kaynakları itibarıyla ayrıntılı bir şekilde rakamsal olarak 

sunulmaktadır. 
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SONUÇ  

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi 2000’li yılların başından itibaren yoğun ve hızlı bir 

reform sürecinin içerisinden geçmiştir.  Bu dönüşümün işgücüne katılım davranışı üzerindeki olası 

etkilerinin belirlenmesi ve bu yapısal dönüşümle tutarlı işgücü arzı öngörülerinin ortaya 

konulmasına yönelik çalışmalar, bu alandaki ekonomi politikası ve sosyal politika tasarımlarının 

etkinliğinin tayin edilmesi için önemli bir yol gösterici görevini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, 

bu çalışma çerçevesinde, 2000’li yılların ortasından itibaren artış sürecine girdiği gözlemlenen 

işgücüne katılım oranının; sosyal güvenlik reformu, demografik süreçler ve makroekonomik 

eğilimler göz önünde bulundurularak, kadın ve erkek ayrımında 2075’e kadar nasıl bir patika 

izleyeceği sorusuna cevap aranmıştır. Bu doğrultuda, ilk aşamada nüfusun işgücüne katılım 

davranışını tasvir eden yapısal etki parametreleri tahmin edilmiştir. İkinci aşamada ise açıklayıcı 

değişkenlere ve yapısal etmenlere ilişkin öngörüler oluşturulmuştur. Bu şekilde açıklayıcı 

değişkenlerin izleyeceği patika ile sosyal güvenlik reformunun, varsayılan işgücüne katılım 

davranışı kalıbı çerçevesinde, ima ettiği işgücüne katılım oranı öngörülerine ulaşılmıştır. Son 

aşamada ise işgücüne katılım oranının dönemler arasında sergileyeceği tahmin edilen farklar ilgili 

kaynaklarına ayrıştırılmıştır. 

İşgücüne katılım davranışını betimleyen parametrelere yönelik tahmin sonuçlarının 

kuramsal beklentilerle uyumlu olduğu görülmektedir. Tahmin sonuçlarına göre yaş değişkeni ve 

işgücüne katılım arasında doğrusal olmayan bir ilişki tespit edilmiştir. Erken yaşlarda, yaştaki 

ilerlemeyle beraber, işgücüne katılım olasılığı artmakta iken belli bir yaş düzeyinden itibaren 

işgücüne katılma olasılığının yaşlanmayla gerilediği gözlemlenmektedir. İşgücüne katılım-eğitim 

ilişkisinin de benzer şekilde kuramsal beklentiler ile tutarlılık arz ettiği görülmektedir. İşgücüne 

katılımın, gerek erkeklerde gerekse kadınlarda, artan eğitim düzeyiyle beraber istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde yükseldiği tahmin edilmektedir. Hanede bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı 

arttıkça işgücüne katılma ihtimalinin kadınlarda düştüğü erkeklerde ise arttığı gözlemlenmektedir. 

İşsizlikteki artışın, beklendiği gibi, işgücüne katılımı düşüren bir unsur olduğu tahmin edilmektedir. 

İşsizlik oranının işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisinin kadın işgücüne katılımına daha 

yoğun bir şekilde yansıdığı tahmin edilmektedir. 

Çalışma çerçevesinde elde edilen öngörüler işgücüne katılım oranının önümüzdeki altmış 

sene içerisinde kadınlarda ve erkeklerde farklılaşan eğilimler sergileyeceğine işaret etmektedir. 

Kadınlarda İKO’nun 2015 yılından 2045 yılına kadar keskin bir şekilde, 2045 yılından 2075 yılına 

kadar ise nispeten daha yumuşak bir eğimle yükselmesi beklenmektedir. Bu çerçevede kadın 

katılımının 2015 yılındaki yüzde 31 düzeyinden 2075’te yüzde 50’ye kadar yükseleceği tahmin 
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edilmektedir. Erkelerde ise katılımın 2015 yılından 2035 yılına kadar, sosyal güvenlik reformundan 

gelen yukarı yönlü kuvvetin yaşlanma dinamiğine ağır basması sonucunda, artış göstereceği 

öngörülmektedir. 2045 yılından 2075 yılına kadar ise erkek katılımı yavaş bir gerileme sürecine 

girecektir. 2015-2045 döneminde, kadınlardaki eğitime dayalı güçlü katkı ve sosyal güvenlik 

reformunun verdiği destekle hızla artması beklenen işgücüne katılım oranının, nüfus genelinde, 

yüzde 57,9 düzeyine kadar yükselmesi beklenmektedir. Diğer taraftan 2045-2075 döneminde, bu söz 

konusu sürükleyicilerinin etkilerinin giderek durağanlaşması ve yaşlanma dinamiğinin ağırlık 

kazanmasıyla işgücüne katılım artışında bir yavaşlama görülmesi beklenmektedir. Bu öngörüler 

çerçevesinde nüfus geneli için işgücüne katılım oranının, 2075 yılında 59,4 düzeyine yükselmesi 

beklenmektedir. Çözümlemeler esas itibarıyla 2015-2045 döneminin Türkiye ekonomisinde 

işgücüne katılım açısından bir fırsat dönemi olduğuna işaret etmektedir. 

Elde edilen bu bulgular işgücü piyasasında arz yönlü bir baskının uzun vadede devam 

edeceğini göstermekte olup işgücü piyasasının daha verimli çalışmasını sağlayacak ve yüksek 

ekonomik büyümeyi sağlayacak politikaların devam ettirilmesinin işgücü potansiyelinin etkin bir 

şekilde kullanılması açısından önem arz ettiğine işaret etmektedir.  
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EKLER 

Ek 1: Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı Değişkeni 

Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni, bulunduğu hane içerisinde hane reisi 

veya eş statüsünde konumlanan işgücüne konu olan fertler için hanede yer alan 15 yaş altı bireylerin 

toplam sayısına eşit olacak şekilde tanımlanmaktadır. Söz konusu değişken çocuklu bir hanede yer 

alan ancak hane reisi veya eş durumunda olmayan işgücüne konu olan (15 yaş ve üzeri) bireyler için 

0 değerini almaktadır.  

Tablo E1.1’de bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeninin aldığı değerler üç 

haneden meydana gelen temsili nüfus için örneklendirilmektedir. İlk hanedeki sırasıyla hane reisi 

ve eş statüsünde olan 1 ve 2 numaralı fertler hanede yer alan 15 yaş altı üç bireyden sorumlu olarak 

kabul edilmekte ve bu fertler için bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni 3 değerini 

almaktadır. Diğer taraftan 3 numaralı fert 15 veya üzeri bir yaşta olup işgücüne konu olmasına 

rağmen hanede reis ya da eş statüsünde konumlanmamasından ötürü çocuklardan sorumlu 

görülmemektedir. Dolayısıyla ilk hanede yer alan 3 numaralı fert için bakmakla yükümlü olunan 

çocuk sayısı değişkeni 0 değerini almaktadır. 15 yaş altı bireyler işgücüne konu olmadıklarından 

işgücüne katılım davranışına ilişkin çözümlemelerde içerilmemekte ve bu bireyler için söz konusu 

değişken tanımlanmamaktadır. 

İkinci hane; hane reisi, eş, diğer yetişkin ve iki çocuktan meydana gelmektedir. Sırasıyla 

hane reisi ve eş konumundaki 1 ve 2 numaralı fertler için bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı 

değişkeni 2 değerini almakta, diğer yetişkin için ise 0 değerini almaktadır. 

Sadece hane reisi ve eşten oluşan son hanede bu iki birey için de bakmakla yükümlü olunan 

çocuk sayısı değişkeni 0 değerini almaktadır. 
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Tablo E1.1. Temsili Nüfus 

Hane No. Fert No. Hane İçi Statü Yaş Cinsiyet 
Bakmakla yükümlü olunan çocuk 

sayısı 

1 

1 Hane Reisi 15 ve üzeri Erkek 3 

2 Eş 15 ve üzeri Kadın 3 

3 Diğer Yetişkin 15 ve üzeri Erkek 0 

4 Bağımlı Çocuk 15 altı - - 

5 Bağımlı Çocuk 15 altı - - 

6 Bağımlı Çocuk 15 altı - - 

2 

1 Hane Reisi 15 ve üzeri Erkek 2 

2 Eş 15 ve üzeri Kadın 2 

3 Diğer Yetişkin 15 ve üzeri Kadın 0 

4 Bağımlı Çocuk 15 altı - - 

5 Bağımlı Çocuk 15 altı - - 

3 
1 Hane Reisi 15 ve üzeri - 0 

2 Eş 15 ve üzeri - 0 

Bu basit örnekten yararlanılarak söz konusu değişkenin ortalamasının erkek ve kadınlar için 

aldığı değer ile genç bağımlılık oranı arasındaki ilişki de açıklığa kavuşturulabilmektedir. Her bir 

temsili bireyi hane numarası başa, hane içi fert numarası sona gelecek şekilde iki basamaklı bir 

gösterge ile kodladığımızda 12, 22, 23 ve 32 numaralı fertler işgücüne konu olan kadın nüfusu 

meydana getirmektedir. Benzer şekilde işgücüne konu olan erkek nüfus 11, 13, 21 ve 31 numaralı 

fertlerden meydana gelmektedir. Tablo E1.2’de işgücüne konu olan fertler (15 yaş ve üzeri) ve söz 

konusu fertlerle ilintili bağımlı çocuk sayılarına yer verilmektedir.  

Tablo E1.2. İşgücüne Konu Olan Temsili Nüfus ve Bakmakla yükümlü Olunan Çocuk Sayısı 

 Fert Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı 

Erkekler 

11 3 

13 0 

21 2 

31 0 

Kadınlar 

12 3 

22 2 

23 0 

32 0 
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Kadınlar için bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni ortalama değeri, bu örnek 

dahilinde, aşağıdaki şekilde 1,25 olarak hesaplanmıştır. 

Bağımlı Çocuk Sayısı Değişkeni Ortalama Değeri =
3 + 2 + 0 + 0

4
= 1,25 

İşgücüne konu olan kadın nüfus için bağımlı çocuk sayısı değişkeni ortalama değeri, genel 

haliyle, aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

Bağımlı Çocuk Sayısı Değişkeni Ortalama Değeri =
15 yaş altı toplam nüfus

15 yaş ve üzeri kadın nüfusu
 

Diğer taraftan, genç bağımlılık oranı ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

Genç Bağımlılık Oranı =
15 yaş altı toplam nüfus

15 yaş ve üzeri toplam nüfus
 

Kadın ve erkeklerin nüfus içerisinde eşit ağırlığa sahip olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, 

15 Yaş ve üzeri kadın nüfusu = 15 yaş ve üzeri toplam nüfus/2 

olacaktır. Bu durumda, 

Bağımlı Çocuk Sayısı Değişkeni Ortalama Değeri =
15 yaş altı toplam nüfus

15 yaş ve üzeri toplam nüfus/2
 

olacak ve  

Bağımlı Çocuk Sayısı Değişkeni Ortalama Değeri = 2xGenç Bağımlılık Oranı 

olacaktır. Dolayısıyla her iki cinsiyet grubu için de bağımlı çocuk sayısı değişkeni ortalama değerinin 

genç bağımlılık oranının iki katına tekabül etmesi söz konusudur. Bu durum; TÜİK tarafından 

oluşturulan, yaş grupları itibarıyla nüfus projeksiyonlarının bir uzantısı olan genç bağımlılık oranı 

projeksiyonlarından doğrudan yararlanmak suretiyle bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı 

değişkeninin ileri bir dönemde alacağı değerlerin tahmin edilmesine imkan tanımaktadır. 
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Ek 2: Demografik, Makroekonomik ve Yapısal Eğilimlere İlişkin Varsayımlar 

İşgücüne katılım oranı öngörülerinin ortaya konulması ve sosyal güvenlik reformunun 

işgücüne katılım oranı üzerindeki ileriye dönük olası etkilerinin saptanması noktasında açıklayıcı 

değişkenlerin nüfus dağılımına tekabül eden ortalama değerlerine ve söz konusu değişkenlerle 

ilintili etki parametrelerinin uzun dönemde alacağı değerlere ilişkin demografik, makroekonomik 

ve yapısal eğilimlerle tutarlı öngörülerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda; 

işgücü çağı nüfusunun yaş ve eğitim dağılımı, genç bağımlılık oranı ve işsizlik oranı için gelecek 

dönem tahminleri üretilmiştir. Bu şekilde söz konusu demografik ve makroekonomik eğilimlerin 

göz önünde bulundurulması ve bu eğilimlerle ilintili etkilerin ayrıştırılması amaçlanmaktadır. 

Sosyal güvenlik reformunun, bu çalışmanın bakış açısı çerçevesinde, işgücüne katılım davranışını 

yaş değişkenleriyle ilintili yapısal parametreler üzerinden şekillendirecek bir dönüşüm olduğu 

varsayılmaktadır. İlerleyen zamanla beraber, düzenlemeye tabi olan nesiller yaş dağılımında ileri 

doğru kayacak ve emeklilik yaş sınırları ileri yaş grupları için bağlayıcı hale gelecektir. Bu 

kapsamda, bu kurguyla tutarlı olacak şekilde ileri yaş değişkenleriyle ilintili yapısal etki 

parametrelerine bu etki kademeli olarak yansıtılmıştır. Söz konusu öngörüler, 2025, 2035, 2045, 2055, 

2065 ve 2075 yıllarını kapsayacak şekilde onar yıllık zaman aralıkları nezdinde oluşturulmuştur. 

Ek 2.1. Nüfusun Yaş Dağılımı  

Çalışma çağı nüfusunun yaş dağılımının öngörülmesinde, TÜİK tarafından oluşturulan yaş 

grubu ve cinsiyete göre nüfus projeksiyonu (Baz) temel alınmıştır. Söz konusu projeksiyon dahilinde 

kadın ve erkek nüfusunun yaş grupları itibarıyla gelişimi 2075 yılına kadar öngörülmektedir. Bu 

projeksiyondan yararlanılarak çalışma çağındaki nüfusun 2025, 2035, 2045, 2055, 2065 ve 2075 

yıllarında sergileyeceği yaş dağılımı, cinsiyet grupları itibarıyla,  hesaplanmış ve böylece erkek ve 

kadınlarda yaş değişkenleri için söz konusu yıllara ilişkin ortalama değer vektörleri üretilmiştir.  

Demografik değişkenler için ortalama değer vektörleri, işgücü çağı nüfusunun söz konusu 

demografik değişkene göre dağılımına tekabül etmektedir. Mevcut nüfus projeksiyonları 

çerçevesinde yıllar itibarıyla oluşturulan yaş değişkeni ortalama değer vektörü öngörüleri, gerek 

erkeklerde gerekse kadınlarda, işgücü çağı nüfusunun giderek yaşlanacağına işaret etmektedir. 2075 

yılına gelindiğinde 65 yaş ve üzeri nüfusun işgücüne konu olan nüfus içerisindeki payının 

erkeklerde yüzde 30 kadınlarda ise yüzde 35 düzeyine ulaşması beklenmektedir (Tablo E2.1.). 
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Tablo E2.1. Yaş Değişkeni Ortalama Değer Vektörleri 

  

Erkekler Kadınlar 

2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

15-19 11,3 9,5 8,2 7,4 6,7 6,2 6,1 10,7 8,9 7,7 7,0 6,2 5,7 5,7 

20-24 10,8 9,4 8,4 7,6 7,0 6,5 6,2 10,4 9,0 7,8 7,1 6,5 6,0 5,7 

25-29 10,7 10,0 8,7 7,8 7,3 6,8 6,4 10,3 9,7 8,2 7,3 6,8 6,3 5,9 

30-34 10,9 9,5 8,6 7,9 7,5 7,1 6,6 10,5 9,2 8,2 7,4 7,0 6,6 6,1 

35-39 10,5 9,3 9,2 8,3 7,6 7,4 6,9 10,2 9,0 8,8 7,7 7,1 6,8 6,4 

40-44 9,4 9,5 8,6 8,2 7,8 7,5 7,3 9,2 9,2 8,4 7,7 7,2 7,0 6,7 

45-49 7,8 9,1 8,5 8,7 8,1 7,7 7,5 7,5 8,9 8,2 8,3 7,5 7,1 7,0 

50-54 7,8 8,0 8,6 8,1 7,9 7,8 7,7 7,7 8,0 8,3 7,9 7,5 7,2 7,1 

55-59 6,1 6,6 8,1 7,8 8,3 8,0 7,7 6,0 6,4 7,9 7,6 8,0 7,4 7,2 

60-64 5,2 6,4 6,9 7,7 7,5 7,6 7,7 5,4 6,5 7,0 7,6 7,5 7,3 7,3 

65+ 9,4 12,5 16,2 20,5 24,3 27,5 29,9 12,1 15,3 19,4 24,4 28,7 32,5 34,8 

Kaynak: TÜİK Nüfus Projeksiyonları (Baz) 

100 ile çarpılmıştır. 

Nüfusun yaş dağılımındaki bu yukarı doğru kaymanın işgücüne katılım oranı üzerinde 

aşağı yönlü baskı oluşturacak temel demografik kuvvet olarak ön plana çıkması beklenmektedir.  

Ek 2.2. Genç Bağımlılık Oranı 

Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni yıl ortalamasının her iki cinsiyet grubu 

için de 2025, 2035, 2045, 2055, 2065 ve 2075 yılları itibarıyla alacağı değerlerin hesaplanmasında TÜİK 

tarafından oluşturulan yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus projeksiyonundan (Baz) doğrudan 

yararlanılmıştır. Nitekim bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeni ortalamasının belirli bir 

yılda alacağı değer, söz konusu yılda nüfusun yaş dağılımının doğrudan uzantısı olmaktadır. 

Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeninin ortalama değerinin nüfus geneli için 

hesaplanan genç bağımlılık oranı ile mutlak ilinti içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Genç bağımlılık 

oranı hesaplanırken, toplam nüfus içerisindeki 15 yaş altı bireylerin sayısı yine toplam nüfus 

içerisindeki 15 yaş ve üzeri bireylerin sayısına oranlanmaktadır. Bakmakla yükümlü olunan çocuk 

sayısı değişkeni ortalama değeri hesaplanırken ise, toplam nüfus içerisindeki 15 yaş altı bireylerin 

sayısı, ilgili cinsiyet grubundaki 15 yaş ve üzeri bireylerin sayısına oranlanmaktadır. Dolayısıyla, 

erkek ve kadınların nüfus içerisindeki ağırlığının eşit olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı değişkeninin ortalamasının, her iki cinsiyet grubunda da, 

genç bağımlılık oranının tam olarak iki katına tekabül etmesi söz konusudur. 
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Tablo E2.2. Bakmakla Yükümlü Olunan Bağımlı Çocuk Sayısı Ortalama Değerleri 

  2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

Bakmakla Yükümlü Olunan 

Bağımlı Çocuk Sayısı 61,6 51,7 45,0 39,2 35,2 33,9 33,7 

Kaynak: TÜİK Nüfus Projeksiyonları (Baz) 

100 ile çarpılmıştır. 

Genç bağımlılık oranındaki düşüşün kadınlarda işgücüne katılımı önemli oranda 

desteklemesi muhtemel görülmektedir. Diğer taraftan, erkeklerde çocuk sayısı ile işgücüne katılım 

arasında artı yönlü bir ilişki tahmin edilmesi bu değişkendeki düşüşün erkek işgücüne katılımını bir 

miktar aşağıya çekeceğine işaret etmektedir. 

Ek 2.3. Eğitim 

İşgücü çağı nüfusunun eğitim deseninin öngörülmesi hususunda, nüfusun yaş grupları 

itibarıyla eğitim dağılımının izleyeceği dinamiklerden yararlanılması yaklaşımı benimsenmiştir. Bu 

çerçevede 2015 yılında nüfusun yaş grupları itibarıyla eğitim dağılımına Hanehalkı İşgücü 

Anketinden ulaşılmıştır. Söz konusu dağılımın ilgili yıllarda alacağı görünümün hesaplanmasında 

yaş gruplarının eğitim dağılımının 10’ar yıllık nesiller şeklinde ileri kaydırılması yolu izlenmiştir. 

Yaş gruplarının eğitim dağılımları ilgili yaş gruplarının nüfus içerisindeki payıyla ağırlıklandırılarak 

nüfus geneli için eğitim dağılımına ulaşılmıştır. 

30-34, 35-39, 40-44, 45-49 ve 50-54 yaş grupları eğitim dinamikleri açısından durağan gruplar 

olarak kabul edilmektedir. Bu yaş gruplarının eğitim sisteminden tamamen çıkmış olmaları 

nedeniyle söz konusu grupların eğitim dağılımının zaman içerisinde değişmesi mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu yaş gruplarının eğitim dağılımı doğrudan ileriye doğru kaydırılarak on yıl sonra bu 

grupların, sırasıyla, tekabül edeceği 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarının eğitim 

dağılımı tespit edilebilmektedir. 

Diğer taraftan, 15-19, 20-24 ve 25-29 yaş gruplarının eğitim dağılımının on yıl sonra bu 

gruplara tekabül eden 25-29, 30-34 ve 35-39 yaş gruplarına doğrudan aktarılması hatalı hesaplamaya 

yol açacaktır. Nitekim bu yaş grupları eğitim dağılımı açısından durağan değildir. Söz konusu yaş 

grupları etkin eğitim yaş grupları olduklarından ötürü, bu grupların eğitim dağılımı zaman 

içerisinde değişime uğramaktadır. Ayrıca ikinci bir husus olarak, zorunlu eğitim sürelerindeki 

uzama gibi eğitim reformları ve yükseköğretimdeki yaygınlaşma gibi yapısal hareketlerin etkilerinin 

ilk olarak bu gruplarda hissedilmesi söz konusudur. Dolayısıyla, genel nüfusun eğitim 

görünümünde dönüşüme yol açacak herhangi bir kırılma ilk olarak bu gruplar üzerinde 

gözlemlenecek, sonrasında ise nesillerin ileri doğru kaymasıyla dinamik olarak nüfusun geneline 

yayılacaktır. 
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Gerek 30-34 gerekse 35-39 yaş grubunun eğitim dağılımın görece durağan bir eğitim 

dağılımına sahip olan 25-29’a eşit olacağı varsayılmıştır. 20-24 yaş grubunun eğitim dağılımında 

yıllar içerisinde değişim olacağından 30-34’e bu grup yerine daha durağan bir grup olan 25-29 yaş 

grubunun eğitim dağılımının yansıtılması yaklaşımı uygun görülmüştür. Benzer şekilde 25-29 yaş 

grubunun eğitim dağılımına eğitim görünümü açısından oldukça dinamik bir grup olan 15-19 yaş 

grubunun yansıtılması sıkıntılı olacağından, söz konusu grubun özellikle yükseköğrenim 

talebindeki değişimlere tepki veren bir aktif eğitim yaş grubu olduğu da göz önünde 

bulundurularak, bu grubun eğitim dağılımı on yıl önceki 15-19 ve 20-24 yaş grubundaki eğilimler 

de göz önünde bulundurularak dışsal varsayımlarla oluşturulmuştur. 

12 yıllık zorunlu eğitime geçiş ve yükseköğretimdeki yaygınlaşma eğilimleri nüfusun eğitim 

görünümüne 15-19, 20-24 ve 25-29 yaş gruplarının eğitim dağılımları üzerine yapılan varsayımlar 

vasıtasıyla yansıtılmıştır. Söz konusu yaş grupları, eğitim dağılımında zaman içerisinde 

gerçekleşeceği öngörülen değişimleri nüfus geneline taşıyacak öncü yaş gruplarıdır. Bu yaş 

gruplarının eğitim dağılımları yapısal eğilimleri barındıran dışsal varsayımlar doğrultusunda 

tahmin edilmektedir. 

55-59, 60-64 ve 65 ve üzeri yaş gruplarında yer alan bireyler on yıl sonra 65 yaş ve üzeri yaş 

grubuna tekabül edecektir. Dolayısıyla 65 yaş ve üzeri yaş grubunun eğitim dağılımı hesaplanırken 

on yıl önceki 55-59, 60-64 ve 65 ve üzeri yaş grupları olmak üzere üç farklı yaş grubunun eğitim 

dağılımlarının ağırlıklandırılarak ileri doğru yansıtılması gerekmektedir. Bu yansıtma işlemi 

yürütülürken, TÜİK tarafından ölüm istatistikleri kapsamında yayımlanan ölüm hızları ve ölüm 

olasılıklarından faydalanılmıştır. Bu istatistiklerden yararlanılarak belirli bir yaş grubundaki 

bireylerin, belirli bir zaman sonra oransal olarak ne kadarlık kısmının hayatta kalacağı 

hesaplanabilmektedir. Bu bağlamda, 55-59, 60-64 ve 65 yaş ve üzeri yaş gruplarında yer alan 

bireylerin ne kadarının on yıl sonra hayatta kalacağı bu oranlardan yararlanılarak 

öngörülebilmektedir. On yıl sonra 65 ve üzeri yaş grubunu oluşturan bu yaş gruplarının 65 ve üzeri 

yaş grubunun oransal olarak ne kadarlık kısmına tekabül edeceği hesaplanmış ve bu grupların 

eğitim dağılımları on yıl sonraki 65 ve üzeri yaş grubunun eğitim dağılımına bu oranlarla 

ağırlıklandırılarak yansıtılmıştır.  

Tablo E2.3’te söz konusu yönteme ilişkin basit bir görsel tasvir sunulmaktadır. Tablo E2.4’te 

ise erkek ve kadınlarda nüfusun yaş gruplarına göre eğitim dağılımı ilgili yıllar itibarıyla detaylı 

şekilde sunulmaktadır. 
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Tablo E2.3. Nüfusun Eğitim Düzeyindeki Dönüşüm Dinamiği 

Zaman 

Eğitim Dinamikleri Devam 

Eden Gruplar (Durağan 

Olmayan Gruplar) 

Doğrudan Onar Yıllık Kaydırmayla 

Yansıtılan Gruplar 

Ağırlıklandırılarak Tek Bir 

Gruba Kaydırılan Gruplar 

t 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 

          

t+10 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 

Söz konusu eğitim dağılımları yaş gruplarının nüfus içerisindeki payları ile 

ağırlıklandırılarak genel nüfusun eğitim dağılımı 2025, 2035, 2045, 2055 ve 2065 yılları itibarıyla 

hesaplanmıştır (Tablo E2.4). İşgücü çağı nüfusunun eğitim dağılımının gerek erkeklerde gerekse 

kadınlarda lise ve üzeri eğitim düzeyine doğru kayması beklenmektedir. 

Tablo E2.4. İşgücüne Konu Olan Nüfusun Eğitim Dağılımı Öngörüleri 

  

Erkekler Kadınlar 

2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

Bir Okul 

Bitirmeyen 3,8 2,6 2,8 2,0 1,5 0,9 0,4 24,4 16,9 11,8 8,3 5,9 3,8 2,0 

İlkokul 22,3 16,0 18,9 12,9 7,1 3,4 1,5 31,5 27,0 22,3 17,1 11,1 6,4 3,3 

Ortaokul 19,9 19,1 18,3 18,0 17,9 16,9 15,9 17,5 14,2 14,6 15,0 15,6 15,6 15,3 

Genel Lise 18,5 20,8 19,7 21,1 21,7 22,1 22,0 8,5 14,8 17,5 19,1 19,9 20,8 21,3 

Meslek Lisesi 14,9 16,9 16,2 17,7 18,8 19,8 20,4 6,2 10,5 12,9 14,7 16,4 18,1 19,4 

Yüksek 

Öğretim 20,6 25,2 24,5 29,5 34,2 38,0 41,1 11,8 16,6 21,5 26,8 32,1 36,3 39,9 

Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi (2015), TÜİK Nüfus Projeksiyonları (Baz), 12 yıllık zorunlu eğitim 

sistemine geçiş ve artan yükseköğrenim talebi doğrultusunda tahminler 

100 ile çarpılmıştır. 

Ek 2.4. Sosyal Güvenlik Reformu 

2000’li yılların başından itibaren etkin olarak uygulamaya giren sosyal güvenlik reformuyla 

beraber emeklilik yaş sınırının hem erkeklerde hem de kadınlarda kademeli olarak 65 yaşa çekilmesi 

öngörülmektedir. Bahsi geçen düzenlemeye tabi ilk nesillerin üst yaş gruplarına doğru kaymasıyla 

düzenlemenin etkilerinin ilerleyen yıllarda hissedilmesi söz konusu olacaktır. 

Bu çalışmada yararlanılan kurgu, sosyal güvenlik reformunun işgücüne katılım oranı 

üzerindeki olası etkilerinin, yaş grupları ile işgücüne katılım arasındaki ilişkiden yararlanmak 

suretiyle, saptanmasına imkan tanımaktadır. Düzenlemeye tabi nesiller, zaman ilerledikçe, emeklilik 

düzenlemelerinin işgücüne katılım davranışı üzerinde kısıt teşkil ettiği üst yaş gruplarına doğru 

kayacak ve daha önceki dönemlerde erken emeklilik imkanına ulaşan yaş gruplarında bu imkan 

ortadan kalkacaktır.  

Emeklilik asgari yaş sınırlarını sıkılaştırmaya yönelik sosyal güvenlik kanunu değişiklikleri 

sırasıyla 1999 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Düzenlemeler sonrasında, mevcut hükümler 



 

 

 

45 

 

itibarıyla, emeklilik asgari yaş sınırı sosyal güvenlik sistemine ilk defa kayıt olunan yıla göre 

farklılaşmaktadır. Bu durum etkin zorunlu emeklilik yaşının geçiş süreci boyunca farklılık 

sergileyeceği anlamına gelmektedir. Diğer taraftan 2048 yılından itibaren 65 yaş kısıtının tam 

anlamıyla etkin hale gelmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla geçiş süreci 2050’lerde tamamlanmış 

olacaktır. 

Sigortalılığı 1999 yılı öncesinde başlayan bireylerde, kayıtlılık yılının söz konusu tarihe 

yakınlığına göre, erkeklerde 60 kadınlarda ise 58’e yakınsayacak şekilde, kademeli olarak artan 

emeklilik yaş sınırı öngörülmektedir. Diğer taraftan 1999-2008 yılları arasında sosyal güvenlik 

kayıtlılığı başlayan bireyler için yaş sınırı erkeklerde 60 kadınlarda ise 58 düzeyine doğrudan 

kırılarak çıkmaktadır. Sosyal güvenlik kayıtlılığı 2008 sonrasında başlayan bireylerde ise prim 

ödemelerinin tamamlanma tarihine göre zorunlu emeklilik yaş sınırının kademeli olarak erkek ve 

kadınlarda 65 yaş sınırına yakınsaması öngörülmektedir. Düzenleme çerçevesinde prim şartının 

sağlanma tarihinin 2036 yılının ötesine geçtiği her iki yıl için asgari emeklilik yaş sınırının bir yıl 

yükselmesi söz konusudur. Dolayısıyla, emeklilik asgari yaş sınırında 2036-2048 dönemi boyunca 

ikinci bir kademeli artış gözlemlenecek ve 2048 yılı itibarıyla etkin asgari emeklilik yaş sınırı 65 

düzeyinde sabitlenecektir (Tablo E2.5). 

Tablo E2.5. Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde Emeklilik Yaş Sınırları Geçiş Dinamiği 

Sosyal Güvenlik Sistemine Kayıt Yılı 1999 Öncesi 1999-2008 2008 Sonrası 

Emeklilik Yaş Sınırları 

Kademeli Geçiş 

 (60, 58) 

Kırılmalı Geçiş 

(60,58) 

2036’dan İtibaren  

Kademeli Geçiş 

(65, 65) 

Sosyal güvenlik reformunun etkilerinin işgücüne katılım oranı öngörülerine yansıtılması 

noktasında, emeklilik sistemindeki değişiklikten etkilenecek yaş gruplarının etki parametrelerinin, 

reform süreciyle tutarlı şekilde, aşamalı olarak yükseltilmesi yöntemi izlenmiştir. 45-49, 50-54, 55-59 

ve 60-64 yaş grupları söz konusu düzenleme öncesinde oldukça geniş bir emeklilik olanağına sahip 

olmuşlar ve bu yaş gruplarına ulaşan bireylerde işgücüne katılım hızla gerilemiştir.  Düzenleme 

sonrasında işgücüne dahil olan nesillerin bu yaş gruplarına ulaştıklarında işgücüne katılımlarının 

eski nesillerde olduğu gibi gerilemeyeceği ve 40-44 yaş grubuyla ilintili işgücüne katılım 

davranışının korunacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla sosyal güvenlik reformunun katılım-yaş 

parabolünün tepesini düzleştireceği varsayılmaktadır. Burada yaştan dolayı emekli olamayan 

gruplardaki katılma davranışının bir önceki yaş grubuna benzeyeceği varsayılmaktadır. İlerleyen 

yaş gruplarındaki kişilerin işgücüne katılıının nispeten daha düşük olabileceği olası senaryolar 

arasında değerlendirilebilir. Zira ilerleyen yaş ile birlikte birikimleri artan kişilerin işgücü piyasası 

dışında kalma imkânları artmaktadır. Uygun sağlık sigortası olanakları da bu durumu 

desteklemektedir.    
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2015 yılı itibarıyla 25-29 ve 30-34 yaş gruplarının sosyal güvenlik kayıtlılık başlangıcının 

1999-2008 dönemine tekabül ettiği varsayılmaktadır. Söz konusu nesil için emeklilik yaş kısıtı kesikli 

(süreksiz) bir şekilde erkeklerde 60 kadınlarda ise 58’e çıkmaktadır. Bu durum ise bu nesil üzerinden 

iletilecek reform etkisinin parametrelere yansıtılmasını kolaylaştırmaktadır. Söz konusu yaş grupları 

2035 yılında reformun bağlayıcı olacağı 45-49 ve 50-54 yaş gruplarına, 2045’te ise benzer şekilde 55-

59 yaş grubuna kayacaktır. Dolayısıyla 2035 yılına gelindiğinde 45-49 ve 50-54 yaş gruplarındaki 

bireyler için zorunlu emeklilik yaş sınırı etkin olarak (60, 58) düzeyine çıkacak ve bu yaş gruplarına 

ilişkin işgücüne katılım davranışı 2015/40-44 yaş grubuna yakınsayacaktır. 2045 yılında ise aynı yaş 

kısıtı 55-59 yaş grubunu da kapsayacak ve bu dönüşüme ilişkin geçiş süreci tamamlanacaktır.  

2015 yılı itibarıyla 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında konumlanan 

neslin ise işgücüne 1999 öncesi dönemde konu olduğu varsayılmaktadır. Mevcut düzenleme söz 

konusu nesil için kademeli olarak artarak (60, 58) düzeyine yakınlaşacak asgari emeklilik yaş sınırı 

öngörmektedir. Söz konusu nesil içerisinde yer alan 35-39, 40-44 ve 45-49 yaş grupları 2025 yılında 

düzenlemenin bağlayıcı olduğu 45-49, 50-54 ve 55-59 yaş gruplarına kayacak ve bu yaş gruplarıyla 

ilintili etki parametreleri üzerindeki yukarı yönlü kuvvet 2025’te etkisini hissettirecektir. Ancak 

kademeli geçiş dinamiği nedeniyle, bu nesil tarafından taşınan etki 2015/25-29 ve 2015/30-34 yaş 

grupları tarafından 2035 ve 2045 yıllarına taşınacak etkiler kadar keskin olmayacaktır. Söz konusu 

dinamiği yansıtmak amacıyla, 2025 yılında 45-49, 50-54 ve 55-59 yaş gruplarıyla ilintili etki 

parametrelerinin 2045 yılındaki 45-49, 50-54 ve 55-59 yaş gruplarıyla ilintili parametrelere doğrusal 

hızla yakınsayacağı varsayılmıştır. 

2015 yılı itibarıyla 15-19 ve 20-24 yaş gruplarında konumlanan neslin ise 2008 sonrası 

dönemde işgücüne konu olduğu varsayılmaktadır. Söz konusu nesil erkek ve kadınlarda 65 yaş 

kısıtına kademeli geçişe öncü olacaktır. Mevcut düzenleme 2008 sonrasında sosyal güvenlik 

kayıtlılığı başlayan bireyler için prim ödeme tamamlanma tarihinin 2036 yılının ötesine geçmesine 

göre artan zorunlu emeklilik yaşı öngörmekte ve 2048 yılından itibaren asgari emeklilik yaş kısıtının 

etkin olarak 65 düzeyine çıkacağını ima etmektedir. Dolayısıyla 2055 yılı itibarıyla bu geçiş süreci 

halihazırda tamamlanmış olacak ve 60-64 yaş grubuyla ilintili katılım parametresi, reform etkisini 

tamamen yansıtacak şekilde yeni durağan durum düzeyine erişecektir. Diğer taraftan bu kısıtın 

etkilerini taşıyacak ilk nesil olan 2015/15-19 ve 2015/20-24 yaş gruplarının 2045’ten itibaren 

düzenlemenin bağlayıcı olacağı 60-64 yaş grubuna kayması söz konusudur. Dolayısıyla bu yaş 

grubunun katsayısında 2045 yılında kademeli etki gözlemlenecektir. Bu çerçevede söz konusu yaş 

grubuna ilişkin 2045 yılı etki parametresinin 2055 yılındaki düzeye doğrusal hızda yakınsayacağı 

varsayılmıştır. 
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Tablo E2.6’da sosyal güvenlik reformunun etkilerinin işgücüne katılım davranışına yansıma 

dinamiği görsel olarak tasvir edilmektedir. 

Tablo E.2.6. Emeklilik Yaş Sınırındaki Artışın İşgücüne Katılım Davranışına Yansıma Dinamiği 

  Erkek Kadın 

  2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

Yaş 15-

19 0,1485 0,1485 0,1485 0,1485 0,1485 0,1485 0,1485 0,1581 0,1581 0,1581 0,1581 0,1581 0,1581 0,1581 

Yaş 20-

24 0,5299 0,5299 0,5299 0,5299 0,5299 0,5299 0,5299 0,3104 0,3104 0,3104 0,3104 0,3104 0,3104 0,3104 

Yaş 25-

29 0,6885 0,6885 0,6885 0,6885 0,6885 0,6885 0,6885 0,3252 0,3252 0,3252 0,3252 0,3252 0,3252 0,3252 

Yaş 30-

34 0,7124 0,7124 0,7124 0,7124 0,7124 0,7124 0,7124 0,3579 0,3579 0,3579 0,3579 0,3579 0,3579 0,3579 

Yaş 35-

39 0,7040 0,7040 0,7040 0,7040 0,7040 0,7040 0,7040 0,3914 0,3914 0,3914 0,3914 0,3914 0,3914 0,3914 

Yaş 40-

44 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 

Yaş 45-

49 0,6602 0,6781 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,2999 0,3407 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 

Yaş 50-

54 0,5102 0,6031 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,2153 0,2984 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 

Yaş 55-

59 0,3474 0,4636 0,5798 0,6960 0,6960 0,6960 0,6960 0,1456 0,2242 0,3029 0,3815 0,3815 0,3815 0,3815 

Yaş 60-

64 0,2067 0,2067 0,3698 0,5329 0,6960 0,6960 0,6960 0,0914 0,0914 0,1881 0,2848 0,3815 0,3815 0,3815 

Kaynak: Ekonomik Modele Dayalı Tahmin Sonuçları ve Sosyal Güvenlik Reformu Yansıma Dinamiğine İlişkin 

Varsayımlar 

 
Ek 3: Yaş Grupları İtibarıyla İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri (2015) 

 

 
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi (2015) 
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Ek 4: İşgücüne Katılım Oranı Değişimine Katkılar  

 

  

Erkek Kadın 

2015-

2025 

2025-

2035 

2035-

2045 

2045-

2055 

2055-

2065 

2065-

2075 

2015-

2025 

2025-

2035 

2035-

2045 

2045-

2055 

2055-

2065 

2065-

2075 

Yaş -1,77 -2,32 -2,72 -2,10 -1,90 -1,59 -1,24 -1,50 -1,72 -1,38 -1,26 -0,84 

Eğitim 0,15 0,00 0,18 0,16 0,13 0,14 2,35 2,08 2,17 2,15 1,78 1,46 

Genç Bağımlılık 

Oranı -0,18 -0,12 -0,10 -0,07 -0,02 0,00 0,41 0,28 0,24 0,17 0,05 0,01 

İşsizlik 0,30 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1,74 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Sosyal Güvenlik 

Reformu 1,58 2,72 2,07 1,25 0,00 0,00 1,42 2,16 1,31 0,74 0,00 0,00 

Etkileşim Terimi 0,10 0,30 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,10 0,17 0,03 -0,01 0,00 0,00 

Toplam Değişim 0,18 0,78 -0,27 -0,58 -1,58 -1,25 4,79 4,39 3,22 2,86 1,77 1,83 

Kaynak: Ekonometrik Modele Dayalı Tahmin Sonuçları 
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