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I. SÜkJJO 

Kalkınma süreci, toplumsal boyutunu iç/gücü aracılığıyla 
kazanır» işgücünün ekonomik kesimler arasındaki dağılışı* 
nüfusun toplumsal ve yerel akıcılığını, siyasal davranı¬ 
şını doğrudan etkiler. İşgücünün kesimlorarası bileşimi¬ 
nin uzun dönemde alabileceği almaşık yapıları incelemek¬ 
te, bugünden alınabilecek kaynak dağılımı ile ilgili ka¬ 
rarlar yönünden de yarar bulunabilir. Bu çalışma, ulus¬ 
lararası geçerliği sınanmış bir görgü! model yardımıyla 
Türkiye ekonomisinin 2000 yılına değin işgücünün kesim- 
lerarası bileşimi yönünden geçirebileceği değişiklikleri 
beşer yıllık aralıklarla gözlemeyi amaçlamaktadır, böy¬ 
le uzak geleceği konu alan çalışmalarda yer alan sayısal 
varsayımlar ve hesaplama sonuçlarının büyük ölçüde çe¬ 
şitli akiayakm olasılıkları yansıttığı gozÖnüııde bu¬ 
lundurulmalıdır .. 

Çalı şuada önce temel ilişkiler belirtilmekte ve kavram¬ 
lar tanımlanma;itadır. Bunu, kullanılan yapısal değişik¬ 
lik modelinin tanıtılması ve modelin Türkiye’ye uygulan¬ 
ması için yapılan düzenlemelerin açıklaması izlemekte¬ 
dir. Daha sonra, almaşık gelişme çizgileri oluşturul¬ 
makta ve modelin Türkiye için öngörülen almaşık çizgi¬ 
lerdeki değişken değerleriyle sonuçları elde edilmekte¬ 
dir. kon olarak, elde edilen almaşık tahminlerin herbi- 
rinde kesimlerin işgücü talepleri ve kentsel işgücü ar¬ 
zı hesaplanarak sonuçlar yorumlanmaktadır. 

II vğÇiÜlkL İLj.;>kI Vh VvVHAtıLAr. 

a) Temel İlişkiler: bir ekonomide işgücünün dağılımın¬ 
daki değişikliklerin şu üç süreç tarafından belirlendi¬ 
ği kabul edilmektedir: 
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i. üayrısafi yurtiçi ürünün (C-SYı'ü) kesimsel 'bileşimin¬ 
deki derişmeler, 

ii. kesimsel işgücü verimliliğindeki artışlar, 
iii. nüfusun yaş bileşimi ve iç gücüne katılma oranı. 

ilk ikisini !talep1, sonuncusunu da ‘arz’ koşulu olarak 
tanımlayabileceğimiz bu süreçlerin birbirinden bağımsız 
geliştiği, hiç olmazsa kuramsal olarak, varsayılabilir. 
Ama böyle bir yaklaşım, incelenmesi gerekli almaşık sa¬ 
yısını gereksiz yei’O yükselttiği. ve birbirinden çok an¬ 
lamlı farklarla ayrılmayan bir dizi almaşık ürettiği i- 
çin, sözkonusu süreçlerin aralarındaki bağlantıları he¬ 
saba katmak uygun olur. Bu çalışmada, ekonomideki hızlı 
yapısal değişimin yüksek verimlilik artışlarıyla bir¬ 

likte gideceği (ve bunun tersinin de doğru olduğu), ta¬ 
rım ve sanayideki verimlilik artış hızlarının aynı yön¬ 
lü olduğu, kentlerde işgücüne katılma oranının gelir 
düzeyi -ve onunla birlikte değişen değişkenler- tarafın¬ 
dan olumsuz, sınai işgücü talebi tarafından olumlu yön¬ 
de etkilendiği varsayılmıştır. 

b) kesim Ayrımı: Çalışmanın zaman boyutu ve gözlemek 
istediği süreçler açısından en uygun kesim ayrımının, 
'tarım1, 'sanayi1 ve 'hizmetler'' biçimindeki üçlü ayrım 
olduğu düşünülmüştür, l'u ayımda, kesimler kalkınana sü¬ 
recinde birbirinden oldukça değişik örüntüler sunmakta 
ve işgücü talebi ile arzını yöneten kurallar bu üç ke¬ 
sim arasında önemli ölçüde farklılaşmaktadır, 'darım1 
bitkisel üretimi, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılı¬ 
ğı kapsamaktadır. 'Sanayi' Euznetsgil bir amalgamdır; 
yani madencilik, imalat sanayii, inşaat, enerji, ulaşım 
ve haberleşmeyi içine almaktadır; 'hizmetler' ise eko¬ 
nominin geri kalan bölümüne verilen addır. 

c) İşgücü: Türkiye ekonomisinin koşullarına en uygun 
işgücü kapsamı, 12 ve 12 yaşın üzerindeki çalışan nü¬ 
fustur. Tarım kesiminde '.işgücüne katılma1 diye tanım- 



5 

lanafcilecelc bir kavram, bu kesimin örgütlenme biçimi 
dolayısıyla, fasla anlam taşımamaktadır; bu nedenle, 
tarımda faal nüfus ile işgücünün özdeş olduğu varsa¬ 
yılmıştır. Ote yandan, bilindiği gibi, işgücü, ‘ça¬ 
lışmak istediği halde iş bulamayanları1 yani genel 
tanımıyla 'işsizleri' de kapsayan bir kavramdır. Oy¬ 
sa, Türkiye ve benzeri birçok ülkede böyle bir işsiz¬ 
lik tanımının yanıltıcı yorumlara yolaçması olasılığı 
büyüktür. Kentsel faal nüfusun kentsel işgücüne katıl¬ 
ma eğiliminde, kurumsallaşmamış işgücü piyasalarının 
arz-talep dengesizlikleri doğrudan yansır. Bu yansıma¬ 
ya karşın gözlenebilen 'işsizlik' rakamlarını esas a- 
larak çözümlemelere girişmek, araştırıcıları oldukça 
iyimser -ama yazık ki yanlış- sonuçlara götürür. Bu 
çalışmada, böyle tuzaklara düşmemek amacıyla farklı 
bir kavram kullanılmaktadır. kentsel işgücünün katıl¬ 
ma oranında kurumsallaşmamış piyasanın dengesizlikle¬ 
ri bir ölçüde yansıtılmaya çalışıldıktan sonra, sana¬ 
yi kesiminin talep etmediği işgücü bir bütün olarak 
ele alınmıştır. 'Sanayiin talep etmediği kentsel iş¬ 
gücü' böylece hem hizmetler kesiminde çalışanları, 
hem de işsizleri içine alan bir büyüklük olmaktadır, 
ilgili bölümce bu konuya yeniden dönülecektir. 

III. GHüI-TELT-5YRQÜHT MODELİ 

H.B. Chenery ve K. Syrquin'ir 101 gelişmiş ve azgeliş** 
miş ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası deneyiminden 
yararlanarak gelişme sürecinde meydana gelen temel de¬ 
ğişiklikleri gözlemek amacıyla hazırladıkları bir ça¬ 
lışmada^^ gelişmenin 'on temel süreci' gelir ve nüfus 
değişkenleriyle açıklanmaktadır. G-elir ve nüfusun etki- 

'l) 
v 'Chenery, K.B. - Syrauin, M., Patterns of Develop-

ment, 1950-1970, korld Bank (ürcford üııiversity 
Fr e's sTr Wl •' ‘' 
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lorinin 11c mkLk' v.itel.... te locam önermezine daya¬ 
nan model şöyle kurulmaktadır: 

^ - a + b-, İni" + b2(lıbl)2 + c^lni. + cp(lnN)2 

Bü denklemde, 

= Yirmisekiz bağımlı değişkenden bini (i = 1, ..,28) 
Y - Kişi başına gâyrısafi ulusal ürün, 1964 A.B.D. do¬ 

ları türünden, 
w - Küfus, milyon kişi. 

Açıklanması amaçlanan 'on temel süreçten' biri üretimin 
kesimse 1 yapısıdır. Yapı, dört ayrı denklemle tahmin e- 
dilmektedir: 'birincil kesim' (tarım ve madenciliği i- 
çine alır), 'sanayi' (imalat sanayii ve inşaatı içine 
alır), 'enerji' ve 'hizmetler' (ekonominin geri kala¬ 
nını kapsar). 

îukardaki denklemin biraz farklı bir biçimi dış açığı 
da, daha yüksek bir datormana; yon katsayısına ulaşabil¬ 
mek ve dış ticaret stratejilerini ayrıca ele alabilmek 
amacıyla modele sokmaktadır, i .odelin bu ikinci biçimi, 
çalışmamızın ele aldığı donem için sağlıklı mal tica¬ 
reti ve 'dış faktör gelirleri' tahminleri bulunmadığın¬ 
dan benimsenmemiştir. 

^“^öhenery-8yrquin modelinde I 950--1970 dönemi verileri 
kesit ve zanan-serisi birle çini olarak kullanıldı¬ 
ğı zaman denkleme bir zsma: değişkeni (T) katılmak¬ 
tadır. T, beş yıllık aralıklarla zaman boyutunu a- 
çıklamaya sokmaktadır. Bu çalışmada, T değişkeni i— 
ki nedenle kullanılmamıştır: (i) 1930-2000 döneminin 
tahmininde 1950-1970 döneminin özgül koşullarını 
yansıttığı varsayılan bir değişkenin hesaplamaya ka¬ 
tılması uygun görülmemiştir, (ii) Üretim yapısını a- 
çıklayan denklemlerde T'niıı katsayıları genellikle 
anlamsızdır (yüzde 5 anlamlılık düzeyinde). 



Chenery--Syrouin modelinin bu çalışmada yararlanılan 
iki denklemindeki^^ katsayılar şöyle tahmin edil¬ 
miştir: 

X1 = 1.966 - 0.49-9 InY + 0.027(InY)2- 0.Üİ2 İniJ + 
Ü.Oûl (lnN)2 

= -0.522 + 0.154 InY - 0 006(lnY)2+ 0.055 İni; - 
0.007 (İni!)2 

Bu denklemlerde, 

X1 = Birincil kesimin OöYİÜsdeki payı, 
X2 = Sanayiin GGYÎÜ'deki payı. 

Modelin 'enerji' payını açıklayan denkleminin kat¬ 
sayıları çok güvenilir bir görünümde değildir. 
Î3u nedenle, 'enerji' payının üürkiye * nin özgül veri¬ 
lerinden yola çıkılarak tahmin edilmesi yolu tutul¬ 
muştur. 'Enerji‘ kesiminin GSYIÜ içindeki payında 
meydana gelen derişmeleri uzun dönemde açıklayabile¬ 
cek bir değişkenin 'sanayiin GGYİÜ deki payı' olabi¬ 
leceği düşünülmüş ve 1940-1972 dönemi için ou iki de-» 
gişkon arasında basit doğrusal regresyon ilişkisi sı- 
nanmıştır. Elde edilen katsayılar, Ohenery-Syrouin 
modelinden elde edilen 'sanayi' tahminleri açıklayıcı 
değişken haline getirilerek, 'enerji' payını tahmin 
etmekte kullanılmıştır. 

Kuznetsgil sanayi kapsamında bulunan 'ulaşım ve ha¬ 
berleşme' ile 'madencilik' de aynı yöntem kullanıla¬ 
rak ayrı denklemlerle tahmin edilmişler ve biri 

^Diğer iki denklemden 'enerji' ile ilgili olanının 
niçin kullanılmadığı metinde anlatılmaktadır. Hiz¬ 
metlerle il0ili denklem de tahminlerin toplamının 
bire eşitlenmesi gerektiği için (Chenery-Gyrquin 
tahminlerinde böyle bir zorunluluk yoktur) kulla¬ 
nılmamıştır 
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hizmetler kesiminden diğeri de 'birincil' kesimden 
ayrılarak sanayie ar uilnış j-Grc-ir. 

Anlatılan kapsam değişiklikleri yapıldıktan sonra, 
gelecek bölümde tanımlanan almaşıkların berbiri i- 
çiıı bağımlı değişkenlerin değerleri beşer yıllık a~ 
ralıklarla 2000 yılmadek tahmin edilmiştir. Ancak, 
elde edilen sonuçlar, yeni bir uyarlama sorunu ile 
karşı karşıya bulunulduğum! göstermiştir. Şöyle ki, 
Chenery~8yrquin modelinin katsayıları kullanıldığın¬ 
da, Ttirltiye ekonomisinde tarımın payının çok hızlı 
bir biçimde düşeceği ve 2000 yılında, bugünkü en ge¬ 
lişmiş ülke ekonomilerinde tarımın sahibolduğu pay¬ 
dan bilo daha düşük rakamlara (yüzde o gibi) varıla¬ 
cağı kabul edilmek durumundadır. Düşüş, diğer araş-s . 
kırıcıların bulgularıyla ve 'Yeni Strateji'nin uzun 
dönemli talimini eriyle karşılaştırıldığında da aşırı 
hızlı bir 'tarımsızlaşmayı! temsil etmektedir. Mode¬ 
lin önerdiği lojistik ilişkinin doğrudan Türkiye za¬ 
man serilerine uygulanması (19S2-1974- dönemi için) da 
çıkar yol olmamış, bu kez Chenery-Syrquin bulguların¬ 
dan da daha hızlı bir 'tarımsızlaşma' -1990 yılında 
tarım kesimi tümüyle ortadan kalkmaktadır'- görülmüş¬ 
tür. Bu durumda, Türkiye ekonomisinin son dönemde ya¬ 
şadığı hızlı sanayileşmenin ayrık nitelikleri olduğu 
ve bu dönem eğilimlerinin uzun dönem eğilimlerini 
saptamada kullanılamayacağına karar verilmiştir. 

Sorunun bir çözüm yolu, Türkiye ekonomisindeki tarım 
payının gerçek değerinin Chenery-Syrquin tahminlerin¬ 
den sapmasının başlangıç yılı tahmin değerine oranını 
sabit tutmak ve böylece geleceğe yönelik tarım payı 
tahminlerini bu oranda yükseltmektir. Ancak bu yol 
benimsendiğinde, aynı1'düzeltmelerin..'sanayi* kesimi 
İçin do yapılması gerdelidir. Böylece, her ilâ., kesim 
için yapılan tahminler zaman içinde \iiuslcrarcsi e-' 
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ğilimlers yaklaşmakta, bu ar eda Türkiye'nin başlan¬ 
gıçtaki özgül koşulları de tahminlere yansıtılmış 
olmaktadıro Doğal olan da budur: Türkiye, gelişme¬ 
sinin ileri aşamalarında uluslararası kalıplara da¬ 
ha yakın bir görünümde olacaktır. 

IV. ALMAŞIKLAR î GELİR, NÜgUS VE AOSİSMSÎ. 

Modelin 2000 yılına lcadarki tahminlerinin elde edil¬ 
mesinde dokuz almaşıklı bir tahmin alanı kullanılmış¬ 
tır. Almaşıkların oluşturulmasında üç nüfus artış ka¬ 
lıbı, üç de gelir büyüme hızı seçilmiş, işgücü denge¬ 
lerinin hesaplanması aşamasında ise yedi katılma ora¬ 
nı çizgisi eklenmiştir. 

küfü s artış kalırjları 'düşük' (A), 'orta' (B) ve 
'yüksek' (G) artış varsayımlarına göre farklılaştı¬ 
rılmış tahminlerdir. A tahmininde nüfus 2000 yılın3 
kadar yılda ortalama yüzde 2.1, B tahmininde yüzde 
2.J, C tahmininde ise yüzde 2.3 artmaktadır.Tablo 
l'de 1980-2000 dönemi nüfus tahminleri beşer yıllık 
aralıklarla yer almaktadır. Üç farklı nüfus büyüme 
çizgisinin 2000 yılında 66.6 milyon kişi ile 7Ü«O 
milyon kişi arasında bir toplan nüfus rakamı verdi¬ 
ği ve enalt (A) enüst (C) tahminler arasındaki açık¬ 
lığın -7*4- milyon kişi- toplam nüfusun yüzde onu do¬ 
laylarında bir öneme sahip olduğu görülebilir. 

Nüfus tahminleri F.,C. Shorter tarafından gelişti¬ 
rilen ve A. Coale - P. Demeny, Eegional Model Li¬ 
fe Tabi e s ana Stable Popu 1 a t i o nş7 ssY *^3*8*-zf6Trcîe- 
’kT standart yaşam T^TYöTarı "TTe Türkiye Demografi 
Araştırması sonunda elde edilen verileri kullanan 
bir bilgisayar programı ile elde edilmektedir, 
nüfus artış hızı, clönem içinde önemli değişiklik¬ 
lere uğramaktadır. Metinde belirtilen hızlar 1970 
sayımından 2000 yılma kadarki dönemin ortalama 
artış hızlandır. 
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TABLO 1. Yit. 

Kl 

i-nTTn a T)/rvr$? 7"> f TP "T. ,-İ- T-'T ..KoÂTj \I !'• 1 

(Bin Kişi) 

Alma şıklar 
y _ı 1 1 a_ r 

 A  1980 1903. 1990 1995 2000 

Toplam 
Kırsal 

Kentsel 

44606 

22303 
22303 

49968 

21986 

27982 

55770 
21611 

34159 

619-02 

21030 

40372 

66605 
20148 

46457 

 JB  

Toplam 
Kırsal 

Kentsel 

44322 

22411 

22411 

50699 
22054 

28645 

57217 

21475 

35474 

64227 

21195 

43032 

71352 

20514 

50338 

 _C  
Toplam 

Kırsal 
Kentsel 

44894 

22447 
22447 

50891 

22136 

28753 

57929 
-1 r- 0 

dj-OO'J 

3 6 ü 61 

65549 

21500 
44149 

74004 
20906 

55098 

Jîot* Krr-kent ayrımı 10,000 kişide yapılmaktadır. 

Gelir artışı konusunda da üç ayrı almaşık oluşturul¬ 
ması uygun görülmüştür. 'Türkiye'nin planlı dönemin 
başlangıcından bu yana ulaştığı ortalama büyüme hı¬ 
zının yüzde 6.5 ile 7 arasında bulunduğu gözcnüne a- 
İmarak üç almaşık büyüme hızı -dizde 6, 7 ve 8 olarak 
seçilmiştir. Gelir büyüme hızları ile üç ayrı nüfus 
tahmini bütün olasılıkları içine alacak biçimlerde 
birleştirilmiş, böyiece gelir ve nüfus değişkenleri 
ile tanımlanan dokuz ayrı almaşık elde edilmiştir. 
Tablo 2'de üç ayrı gelir büyüme hızına göre GSUÜ 
değerleri beşer yıllık aralıklarla gösterilmektedir. 



Ü’AKTjO 2. GaTRISABI ü'L-bSAL ülük- '^JMİTILSrtf:. 
1930-2000 

(1970 fiyatlarıyla, milyon 
Türk lirası olarak) 

Büyüme 
Hızları 1930 1935 1990 1995 2000 

yüzde 6 277466 571505 496380 664925 839805 
yüzde 7 296552 4İ5635 582970 817674 1146370 
yüzdö 3 516255 464670 632740 1005150 1473928 

üte yandan, çalışan başına katma değer olarak tanım¬ 
lanan işgücü verimliliğinin tarım ve sanayideki ar¬ 
tışları için de, gelir büyüme hızıyla eşleştirilmek 
üzere üç ayrı kalıp oluşturulmuştur. P^ kalıbında 
tarımda yılda yüzde 3-75» sanayide yüzde 4.50 verim¬ 

lilik artışı olacağı; P^ kalıbında tarımda yüzde 4.0, 
sanayide yüzde 5*0; P* kalıbında ise tarımda yüzde 
4.25* sanayide ise yüzde 5*50 artış olacağı öngörül¬ 
müştür. Tarımdaki makinalaşma ve sanayideki işgücü 
kullanım eğilimleri arasındaki etkileşim dolayısıy¬ 
la verimlilik artış hızlarının arasındaki açıklığın 
Bazla açılmaması gereği gözcnüne alınmıştır- Ancak, 
yüksek büyüme hızlarının sanayi yatırımlarına veri¬ 
len ağırlığı arttırma eğilimi dolayısıyla tarımda 
verimlilik artışı/sanayide verimlilik artışı oranı, 
yüksek büyüme hızlarında daha düşük tutulmuştur. 

Böylece, P^ verimlilik kalıbı yüzde 6 gelir büyüme 
hızıyla, PQ kalıbı yüzde 7 ile» Pj kalıbı da yüzde 
S ile eşleştirilmiştir. Verimlilik, almaşıklara ye¬ 
ni bir boyut getirmemekte, sadece gelir değişkeni¬ 
nin işgücü talebinin hesaplanmasına yardım edecek 
hale dönüştürülmesini sağlamaktadır. 
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Alazşıkların üçüncü boyutuf kentsel nurusun işgücüne 
kotilma oranıdır, Katılma.oranlarının başlangıç nok¬ 
tası (1970) yüzde 32'dir. Yani, toplam kentsel nüfu¬ 
sun yüzde 32'si çalışmakta ya da iş aramaktadır. Da¬ 
na önce belirtildiği gibi, kırsal katılma oranı ay¬ 
rıca incelenmemiştir. " Kentsel katılma oranında 
2000 yılma değin meydana gelebilecek değişiklikle¬ 
rin düşme yönünde ve en fazla üç puan, yani 2000 
yılında en düşük katılma oranının yüzde 29 olabile¬ 
ceği arsayılarak yedi ayrı katılma oranı değişme 
çizgisi oluşturulmuştur. Böylece, birbirinden, 2000 
yılında yüzde yarımlık farklarla ayrılan yedi alma¬ 
şık elde edilmiş, bunlar dalıa önce tanımlanan dokuz 
almaşığa yeni bir boyut vermek üzere eklenmiştir. 
Tablo 3'de kentsel katılma oranı almaşıkları görül¬ 
mektedir; 

TABLO 3. KENTSEL ILITILMA OLANINDA DEĞİŞME ALMAŞIK¬ 
LARI, 1980-2000 (Toplam kentsel nüfu- 
sun yüzdesi olarak) 

Almaşıklar 1980 1985 1990 1995 2000 

L1 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 
L2 31.83 31.75 31.67 31.58 31.50 

L3 31.67 31.50 31.33 31-17 31.00 
m 31.50 31.25 31.00 30.75 30.50 

L5 31.33 31.00 30.67 30.33 30.00 
L6 31.17 30.75 30.33 29.92 29.50 

L7 31,00 30.50 30.00 29.50 29.00 

İlgili dönemde katılma oranını arttırıcı ve azaltıcı 
etkilerin eşit güçte olduğu L1 katılma oranı almaşı¬ 
ğı, en yüksek gelir büyüme hızı ile en düşük nüfus 
artış kalıbının bulunduğu gelir-nüfus almaşığıyla eş¬ 
leştirilmiştir. En düşük katılma oranı almaşığı (L7) 
İse,, en düşük gelir artışı ile en hızlı nüfus artışı¬ 
nı birleştiren almaşığa eklenmiştir. 
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Tablo 4'de gelir, nüfus ve katılma oranları boyutla¬ 
rı ile belirlenen dokuz almaşık tanımlanmaktadır. 

TABLO A. ALMAŞIKLARDA GELİR, NÜPÜS, VjSRÎMIiİLÎK VE 
KATILMA ORAKLARI BİKLLjİKÎ 

Almaşık 

Gelir Nüfus Verimlilik Kentsel 
Büyüme Artış Artış Hızları, Katılma 
Hızı Kalıbı yüzde Oranı 

Bira No. .(£L_ 
——. 

Tarım Sanayi Almaş 

1 6 A 3*75 4.50 L3 
2 6 a_' 3-75 4.50 L5 
3 6 C 3 75 4.50 L7 
4 7 A 4 .00 5 • 00 L2 

7 B 4.00 5.00 L4 
r 
O 7 C o o • 5.00 L6 

n 
i 8 A 4.25 5.50 L1 

8 3 B 4.25 5.50 L3 
9 9 0 4.25 5 50 L5 

Not* Nüfus artış kalıpları Tablo l'de, kentsel katıl¬ 
ma oranı değişmeleri de Tablo J'de gösterilmek¬ 
tedir. 

liretim yapısı tahminlerine geçmeden önce, yukarda 
tanımları verilen P^, ve verimlilik kalıpları¬ 
nın tarımda ve sanayide 1980-2000 arasında çalışan 
başına kaç liralık katma değer anlamına geldiğini 
gösteren hesaplamaları da sunmakta yarar vardır. Böy- 
lece, yukarda görülen almaşıklar bütün nicel özellik¬ 
leriyle belirlenmiş olacaktır. 

Tablo 3*'te tarım ve sanayide verimlilik artışları 
üç kalıba göre gösterilmektedir. Baha önce belirtil¬ 

diği gibi, kalıbında kalıbına göre, ?2 kalıbın¬ 
da da kalıbına göre, sınai verimlilik/tarımsal ve¬ 
rimlilik oranı daha yüksektir. 



TABLO 5, TARIMDA VE SÂNAYİDE ÇALIŞAN BAŞINA KATMA 
DEĞER, 1930-2000 (1970 fiyatlarıyla, Türk 
lirası) 

3l_ P2 D 

Yıllar Tarım Sanayi Tarım Sanayi Tarım Sanayi 

1980 5511 32438 5646 34024 5783 35630 

1985 6625 40424 6369 43424 7121 46632 
1990 7964 50376 8357 55422 8768 60946 
1995 9574 62777 10167 70734 10797 79654 
2000 11509 78231 12370 90276 13294 104105 

Not s P-j_ * Tarımda c/ö 3-75» sanayide °/c 4.50 artış, 
J*P = Tarımda °/o 4.00, sanayide l/o 5*00 artış, 
P~ = Tarımda # 4.25, sanayide /t 5*50 artış. 
Artışlar yıllık kesikli-Bileşik büyüme hızıdır. 

V. ÜRETİM YAPISI TAHMİNLERİ 

Lojistik formdaki Chenery-Syrouin bulgularının, yu¬ 
karda oluşturulan almaşıkların gelir ve nüfus değiş¬ 
kenleri değerleriyle Türkiye'ye uygulanması sonucun¬ 
da, tarımın ve sanaıriin GSYlJ içindeki payları 2000 
yılinadek tahmin edilmiştir. Denklemde (Y) değişkeni 
kişi başına GSUÜ (1964 yılı A.B.D. doları türünden) 
©lduğu için denklem 45 ayrı (Y) değeri için çözülmüş¬ 
tür (9 almaşık, 5 tane beş yıllık aralık). Tablo S'da 
dokuz almaşık için hesaplanan kişi başına GSUÜ rakam»- 
lan Türk lirası türünden (1970 fiyatlarıyla) göste¬ 
rilmiştir. (Bu rakamların denklemin istediği 1964 yı¬ 
lı dolar değerine dönüştürülmesi için önce 1970 yılı 
fiyat indirgeyicisi 1964 bazında hesaplanmış, daha 
sonra o yılın dolar değişim değeri bu indirgeyiciyi 
dönüştürmekte kullanılmıştır. Ortak bölen 13-102'dır.) 



TABLO 6. KIvî BAŞINA GAYRISAFÎ ULUSAL ÜRÜN TAHMİNLE¬ 
Rİ , 1980-2000 (1970 fiyatlarıyla, Türk li¬ 
rası) 

Almaşık 1980 İ985. 1990 1995 2000 

1 6220 7431 8909 10829 13359 
2 6190 7324 8685 10353 12471 
3 6180 7297 8577 10129 12024 

4 6643 3318 10453 13317 17219 
5 6611 8198 10189 12731 16074 
6 6601 8167 10064 12455 15497 
7 7090 9299 12242 16337 22130 
8 7056 9165 11932 15619 20657 
9 7044 9131 11786 15231 19917 

Gerekli düzenleme ve uyarlamalar yapıldıktan sonra 
aide edilen tarım payı ve sanayi payı, sırasıyla, 
Tablo 7 ve Tablo 8’de gösterilmiştir. Tablolar bazı 
İlgine eğilimleri yansıtmaktadır. İlkin, gelir ve 
nüfus farklılaşmasının üretimin yapısını önemli öl»- 
çüde etkilediğini söylemek gerekecektir. En--yüksek 
g«lir-en--düşük-nüfus almaşığı (yedinci almaşık) i- 
le en-düşük-gelir-en-yüksek-nüfus almaşığı (üçüncü 
©lraaşik) arasında tarımın payı yönünden 2000 yılında 
beş puanlık bir farkın oluşu -ki, tarımın yedinci 
almaşıkta yaratacağı katma değerin yarısı demektir- 
*eniyi' almaşıkla ' enkötü' almaşık arasında 011 yıllık 
bir fark olduğu anlamına gelebilir: sözgelimi, birin* 
Cİ almaşıkta tarımın payındaki beş puanlık düşüş on 
yılda, 1980-1990 arasında gerçekleşmektedir. 

İ3ir başka ilginç gözlem de, Tablo 8'in verileriyle 
yapılabilir. Türkiye'nin gerçek bir 'sanayi ekonomi¬ 
si* haline gelmesi, yani GSYIü'ün yarıdan fazlasının 
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TABLO 7, TAPININ JAY1 - T ^ A -o.‘ ' T 
u_i_ /■Oi.j.j.’ -i- 

-v • T^rnir p-r 
- or._i.yj. ÜPÜNPPKÎ PAYI, 

1980-2000 (Yüzde değerler) 

Y x 1 1 a. __r 

Alma.şık 1980 1983 1990 1995 2000 

1 22.99 20.30 17 = 76 15.34 13.03 
2 23 - 07 20.48 18.09 15.35 13.72 

23.10 20.53 18.25 16.08 14.09 
4 21.97 18.73 15-79 13.13 10.74 

5 22.07 13.91 16.08 13.55 11.29 
6 22.08 18.95 16.23 13.77 11.59 
7 21.01 17.29 14.02 11.21 8.90 
8 21.10 17-46 14.29 11.59 9.34 

9 21.10 17 - 48 14.42 11-77 9-57 

ÎA£W 6. SANAYİİN GAYKISAi'İ YULTİÇI ÜP.ÜNDNKÎ PAYI, 
1980-2000 (Yüzde değerler) 

Y 1 1 1 a r 

Almaşife 1980 1985 1990 199£ 2000 

1 39.70 41.51 43 • 25 45.06 47.05 
2 39.59 41.36 42.99 44.68 46.36 

3 39.59 41.35 42.34 44.45 45-98 
4 40.39 42.62 44.30 47.00 49.35 

5 40.28 42.49 44.56 46.64 48.67 

6 40.2? 42.48 44.42 46.40 48.30 

7 41.05 43.73 •ı ■OO 4o . 4:0 48.86 51.50 
8 40.94 43.61 45.05 48.50 50.85 
9 41.19 43.59 45.93 48.28 50.51 
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sanayi kesiminde üretiliyor hale yelmesi için, yüade 
8'lik büyüme hızının sağlanması zorunludur. (1970-6 
arası büyüme hızı, G8YIÜ basında, yüzde 7*5 olduğuna 
göre, geri kalan dönemde yüzde 8'lik hızın üzerine 
çıkılması gerekecektir.) Yukarda tanımlanan biçimiy¬ 
le 'sanayi ekonomisine' yedinci, sekizinci ve doku¬ 
zuncu almaşıklardan başka hiçbir yolla ulaşılamamak- 

;. ' t {. .... 
tadır. Hem bu gerçeğin, hem de tablonun diğer eği¬ 
limlerinin gösterdiği bir olgu da, sanayiin payı ü- 
zerinde nüfus artış kalıplarındaki farklılaşmanın 
etkisinin göreli olarak az oluşudur. Buradan yola çı¬ 
karak belki, zaman zaman yaygınlaşan birbirinin tersi 
iki sav eleştirilebilir. Bunlardan birincisi, sınai 
gelişmenin pazar genişliğine bağlı olduğu, dolayısıy¬ 
la fazla nüfuslu bir Türkiye'nin sanayileşmesini hız¬ 
landıracağıdır. Diğer sav ise, sanayileşmede nüfus 
artış hızının önemli bir olumsuz etkisi olduğudur. 
Uluslararası geçerliği sınanmış bir modeli (101 ül¬ 
keden elde edilen 1525 gözlem kullanılmaktadır) uy¬ 
gulayarak elde ettiğimiz sonuçlar, hiç değilse Tür-» 
kiye örnekolsymda, birinci savın kesinlikle destek*» 
lenemeyeceğini, ikinci savın ise çok önemli bir i- 
34şkiyi yansıtmadığını göstermektedir. Yedibuçuk 
milyona yakın bir nüfus farklılığı (2000 yılında A 
ve C kalıpları arasındaki fark) sanayi payını ancak 
bir puan etkileyebilmektedir (yedinci ve dokuzuncu 
almaşıkların arasındaki fark)* Blbette, nüfus artış 
v'' " 

bizi ile kişi başına gelir arasındaki basit aritme.. 
tik (çıkarma) ilişkisi, burada sözkonusu ettiğimiz 
İlişkiden farklı bir şeydir. 

JüÜnoktada, bir gerçeği yeniden anımsatmakta yarar 
görüyoruz: Chenery-8yrquin modeli, içine Türkiye'nin 
ûo katıldığı 1 geniş nüfuslu ülkelere' (1960 yılında 
15 milyondan fazla nüfusu olan ülkelere) uygulandığı 
zaman, ya da önerilen ilişki Türkiye verileri ile sı¬ 
nandığında , tarımın GSYİÜ içindeki payı çok daha hi£- 
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lı düşmektedir.. Eğer Türkiye'nin 2000 yılma kadasrici. 
SU®sinde , soıı yirmi yıllık* eğilimi:-i 

cak ye da *’rt‘nöinö çâvi^o*-'-* oluşmazsa , 'Tür¬ 
kiye 1 niıı üretim yapısı bu tablolarda talimin edilen¬ 
den çok daha hızlı bir dönüşüm geçirebilir. Ancak, 
Türkiye, olağanüstü koruma tedbirleriyle sağlanan 
tüketim mallarında ithal ikamesi tipi sanayileşmeyi, 
önümüzdeki yıllarda dışa açılmak zorunda kaldığı tak¬ 
dirde, aynı hızda sürdüremeyekilecektir. Gerek ithal 
güçlükleri, gerek dış yarışma dolayısıyla hızın ke¬ 
silmesi olasılığı vardır, öte yandan, kentsel işgücü 
şişmesi, hem işsizlik baskısı, hem de gıda maddeleri 
arzı yetersizliği nedenleriyle tarıma yeniden yönel¬ 
me -şimdikinden daha fazla kaynak a^^ırma anlammda- 
sözkonuau olabilir. Bu tür eğilimler gerçekleşirse, 
son yirmi yıllık dönüşümün hızının kesilmesi kaçınıl¬ 
mazdır. 

VI. TARIMDA VE S/ÜTAYİBE j^GÜCÜ 

farımda ve sanayide çalışan işgücünün geleceğe yönelik 
tahminlerini gerçekçi bir çerçeve içinde yapabilmenin 
yolu, işgücü arzı ile işgücü talebinin birbirinden 
ğlıasıs oluşmadığını kavramaktır. Tarımda bu ikili ay¬ 
rını anlamlı bir biçimde yapma olasılığı bile pek 
yoktur* Sanayi kesiminde ise, sınai işgücü talebinin, 
aslında işgücü arzını açıkladığı genellikle kabul e- 
dilen kentleşme, okullaşma, nüfusun yaş yapısı gibi 
etmenler tarafından etkilenmediğini, ya da işgücü arw- 
zmın 'talep' düzeyinden bağımsız oluştuğunu söylemek 
oldukça zordur. Bunun ötesinde, mal piyasasındaki 
*arz-talep‘ ilişkileri de 1 satmalına gücü' aracılığıy¬ 
la işgücü piyasasında arzı ve talebi birbirine yaklaş»- 
tırıcı rol oynar. Belirttiğimiz etkileşim gözöııüne a- 
Unaazsa, ‘hesaplara göre işsiz1' gibi yeni ve zorlama 
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■—»-»v morunda kalınabilir. Öte yandan, 
%0-fcoi^^i j ş o ima m c-. _. iLÇ-^n ^ -- ir-1 r ı * . - 
talebi olduğunu belirtmek zorunludur. Katılma oranı 
esasen düşük bir düzeyde bulunduğu için, bu oranda u~ 
yarılmış değişikliklerin yer alması çok daha kolaydır. 
Ayrıca, hiç değilse Türkiye deneyimi göstermiştir ki* 
sanayiin ‘elinin’altında1 .bulunan geniş işgücü potan¬ 
siyelleri işgücü talebi üzerine daha az etki yapmakta¬ 
dır. Böyle bir potansiyelin etkisi daha çok ücret düze¬ 
yini düşürme biçiminde ortaya çıkmaktadır. 

Daha önce tanımladığımız almaşıklardaki verimlilik ar¬ 
tışları hesaba katılarak elde edilen tarımsal ve sınai 
işgücü talepleri, Tablo 9 ve Tablo 10‘da gösterilmiş¬ 
tir. 

TABLO 9. TARIMSAL İŞGÜCÜ TALEBİ, 1980-2000 
(Bin kişi) 

Yı ı. A SL „r. 

Almaşık 1980 1935 1990. 1995. 2000 

1 9732 9566 9316 8958 8471 
2 9766 9651 94-90 9256 8919 
3 9778 9674- 9574- 9390 9160 
A 9971 9300 9524- 9130 0609 
5 10016 9894- 9699 94-22 9050 
6 10021 9915 9789 9575 9291 

7 10217 10033 9708 9262 8775 
8 10261 10132 9395 9576 9209 

9 10261 1014-5 9985 9725 94-36 

îanmsal işgücü talebinin, kullanılan verimlilik var*, 
sayımlan altında, 2000 yılında 8.5 ile 9.5 milyon 
kişi arasında oluşacağı anlaşılmaktadır. En düşük ve 



18 

en .yüksek nüfus artışı a İrin şıklar 2 arasındaki fark, 
2000 yılında 660-690 kir. kimilik li..-
cü farkı yaratmaktadır. Başka bir deyişle, toplam 

2000 irj.lx»-*u* ğ-s.ğ mk-n: ioail de 74.0 milyon 

olacaksa, bunun tarımsal işgücüne yansıması 700 bin 
kişinin altında olacaktır. Gelir almaşıklarındaki 
farklılığın tarımsal işgücü talebine etkisi ise 300 
bin kişi dolaylarındadır. Gelirin yüzde 7 yerine 
yüzde 8 artması halinde, 2000 yılındaki tarımsal 
işgücü talebi 14-5-166 bin kişi daha fazla olabilir. 
Yüzde 6 yerine yüzde 7'Ük büyüme ise tarımsal iş
gücü talebini 131-158 bin kişi kadar arttırabilecek
tir. 

TABLO 10. SANAYİDE İŞGÜCÜ •TALEBİ, 1930-2000 

(Bin kişi) 

Y 1 1 1 a r 

Almaşık 1980 1985. 1990 1995 2000 

1 2855 3206 3537 4013 4500 
2 2347 3194 3565 3979 4433 

5 2847 3193 3553 3959 4397 
4 3042 3527 4075 4693 5421 

5 3034 3517 4053 4662 5346 
6 3033 3516 4040 4633 5305 
7 3236 3875 4610 5472 6484 
0 
O 3227 3864 4588 5432 6403 
9 3247 3363 4576 5407 6360 

»•lir ye nüfus değişkenleri, sanayide işgücü tale
bini daha fazla etkilemektedir. En düşük sanayi iş
gücü talebi üçüncü almaşık tarafından sunulmakta 
-4-.4 milyon kişi- en yüksek talep de yedinci alma
şıkta gerçekleşmektedir -6.5 milyon kişi-. Demek ki, 
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gelir vo nüfus ~--.l-wi.udoU. sınırlandırılmış 
^•»^«•5-or.l^r, sanayide i^ii—ı -«kabini ? 
kişiden fazla etkilemektedir, 'farımda bu açıklığın 
-965 bin kişi- en yüksek tarımsal işgücü talebi o- 
lasılığ-ına oranı yüzde 10'da kaldığı halde, sana¬ 
yide aynı oran yüzde 32'ye varmaktadır. Yedinci 
almaşık yerine üçüncü almaşık gerçekleşirse sana¬ 
yiin sağlayacağı çalışma olanaklarının üçte biri 
sağlanamayacaktır. Açıklık, önemli ölçüde gelir 
değişkenince yaratılmaktadır. An hızlı büyüme ile 
en yavaş büyüme arasında, nüfus değişkeni sabit 
tutulduğunda, 2 milyon kişiye yakın fark vardır. 
Aynı gelir düzeyinde ise, nüfus dolayısıyla doğan 
farklar 100 bin dolayında kalmaktadır. 

VII. SANAYİİN TALAT ETMEDİĞİ IlhhTSLL İŞGÜCÜ 

J)aha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye ve benzeri 
azgelişmiş ülkelerde, hizmetler kesiminin işgücü 
talebini tahmin etmeye çalışmak, hele bu tahminlere 
ve bağımsız belirlenmiş katılma oranlarına dayana¬ 
cak 'işsizlik' rakamları hesaplamak, birçok yapay 
fe zorlama kavram kullanımını gerektirir. Hizmetler 
^esimini meydana getiren 'kamu hizmetleri' gibi ör¬ 
gütlenmiş, 'kişisel hizmetler' gibi örgütlenmemiş, 
YO 'ticaret' gibi özellikle kendi hesabına çalışma¬ 
nın egemen olduğu altkesimlerin hepsinde üretimle 
İşgücü arasındaki bağıntı son derece belirsizdir. 
ICesirn, bu yapısıyla, bir yandan istihdam politika¬ 
larının, bir yandan kentleşme dengesizliklerinin 
belirlediği bir işgücü gelişimi göstermektedir. 
Hizmetlerin teknolojik esnekliği, kentlere göçmeyi 
yeğlemiş ve bu olanağı bulmuş, ancak sanayi işgücü¬ 
ne katılamamış nüfusa bir tür sığınak sağlamaktadır. 
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Sanayiin talep etmedi”;:, işgücü, sanayidekinden daha 
düşük -ama tarımdakinden yüksek- bir gelire razı o- 
larak bu kesime sığınmaktadır, hu kesimde üretimin 
kurumsa 1 la sınamış olması, 'işsiz' kategorisinin an¬ 
lamını azaltmakta, herhangi bir donemde hiçbir işte 
çalışmayan ve iş arayan nüfusu beklenenin çok altın¬ 
da bir miktara düşürmektedir, öte yandan, yapay ay¬ 
rımlarla elde edilebilecek bir 'gizli işsiz' katego¬ 
risinin de çözümsel ya da ekonomi politikası açısın¬ 
dan bir yararını görmediğimizden, üçüncü işgücü guru¬ 
bunu 'sanayiin talep etmediği kentsel işgücü' diye 
adlandırmak ve bu ad altında kentsel hizmet kesimle¬ 

rinde çalışanlarla işsizleri birleştirmeyi yeğlemiş 
bulunuyoruz. 

Tablo 11'de kentsel katılma oranlarının uygulanmasıy¬ 
la elde edilen kentsel işgücü arzı, Tablo 12'ûe ise 
kentsel işgücü arzı ile sınai işgücü talebi arasında¬ 
ki farklar, yani 'sanayiin talep etmediği kentsel iş¬ 
gücü4 büyüklükleri gösterilmiştir. 

TABLO 11. KENTSÜL İŞGÜCÜ ARZI, 1930-2ÖO0 

(Bin kişi) 

Almadık 1980 198i 1990 1991 2000 

1 7063 381Ü 10702 1258ü 1ÜÜ02 

2 7021 8880 10880 13052 1525i 

2 6939 8770 10S18 1302ü 15398 
L\. 7099 388Ü 1C31S 127Ü9 İÜ63Ü 

5 7059 8952 10997 13232 15506 
6 6997 83Ü2 10937 13209 1566Ü 

7 7137 895ü 10931 12919 1Ü866 

8 7098 9023 111 İÜ 13Ü13 15760 
9 7033 3913 11060 13390 15929 
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•iAILO 12. SAKAYIIN i 1 •> t a-p> -.in* r~. 
J. xJ.J.< 'jjl - -JJ.İ İJ ADI Oİ i : A'TfeÂL X ğ'GÜClT, 

1930-2000 (Liıı kiş i) 

Y ı İla r 

Almadık 1980 1985 1.390 1995 2000 

1 4200 5508 7115 3571 9902 
2 4174 5686 7515 9073 10813 

3 4112 5377 7625 9065 11001 

4 4057 5357 574-3 8051 9213 

5 4025 54-35 5944 8570 10160 

6 3964 5326 6897 8571 10359 
7 3901 5079 6321 744-7 3382 
3 3871 5159 6526 7931 9357 

9 373S 5050 6484 7933 9569 

Kentsel hizmetler kesimi'^' Oablc 12'de sayıları tah¬ 
min edilen gurubu 'geçindirebilecek' midir? Bu konuda 
verilecek yanıtlar herhalde çok sağlam dayanaklara 
sahip claraaz. Kesimdeki esnekl„ğin sınırları hakkında 
spekülasyondan öte bir şey söylenebileceğini sanmıyo¬ 
ruz. Belki yapılabilecek en doğru şey, hizmetler ke¬ 
simi katma değerinin tahmin edilen gelişme hızı ile 
•sanayiin talep etmediği kentsel işgücünün* artış hı-» 
8Wi karşılaştırmak ve sorunun boyutlarını böylece 
belirlemeye çalışmaktır. Aşağıda bu hızlar karşılaş¬ 
tırmalı olarak gösterilmiştir: 

Kır s al hizmetler kesiminde 1970 yılında 610 bin 
kişi ‘çalışmaktadır. kentsel nüfus ve kırsal nüfus 
projeksiyonlarıyla kapsam birliği sağlamak amacı 
ile tarımsal nüfus için 'gerekli olacak' kırsal 
hizmetlerde çalışacak işgücü, ayrıca tahmin edi¬ 
lerek kentsel işgücü arzından çıkarılmıştır. Bu 
gurubun büyüklüğü, 2000 yılında 850 bin kişi do¬ 
laylarında tahmin edilmiştir. 



Hizmetler Fesimi Sanayiin Talep 

Almajşık 
Katma Değeri 
Jüggnncg Hızı 

ütmediği kentsel 
İşgücü I>üy.Hızı _ kark 

1 6-29 4.35 1.94 
2 6,29 4.65 1.64 

3 6.29 4.70 i. 59 
4 7-25 4 11 3 12 
5 7.24 4.44 2.80 

6 7.24 4,50 2.74 
7 8.14 3 = 79 4.35 
o 0.15 4 16 3 = 99 
9 8.16 4.24 3.92 

(Buyume tuzları, 1970-2000 dönemine i lan kin yıllık 
ortalama hızlardır.) 

İükardaki dizilerden ‘fark' adını alan dizi, her al¬ 
maşık için, 'içsizlik' eğiliminin bugünkü düzeyinde 
kt«lotası -yani artmaması- için hizmetler kesiminde 
kabul edilebilecek en yüksek verimlilik artışını 
göstermektedir. Sözgelimi, birinci almaşık butun bo¬ 
yutlarıyla gerçekleştiğinde, hizmet kesiminin katma 
değeri yılda yüzde 6.29;luk bir artış gösterecektir, 
buna karşılık, sanayiin talep etmediği işgücü yılda 
yüzde 4.55'Iik bir hızla artacaktır, İSğer yıllık 
verimlilik artışı yi'zdo 1.94'ü aşmazsa hizmetler ko-* 
simi, bugünkü işsizlik eğilimlerini de azaltacak bir 
gelişme içinde, açıkta kalan kentsel nüfusu barındı-- 
rebilecok demektir. Ama eger hizmetler kesiminde ver 
r i mli 1 ik y ü z de 1. 941 ün i i z eri n d e gelişirse, bug ünkü 
işsizlik eğiliminde artışlar olabilir. Doğallıkla, 
en geniş sınırı yedinci almaşık sağlamaktadır. kat¬ 
ma değeri yüzde S.14 gelişen bir hizmetler kesimi, 
zaten sanayi tarafından daha az miktarlarda açıkta 
bırakılan işgücünü barındırma! için yüzde 4.39‘edok 
verimlilik artışı sağlayabilecektir. 
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