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Türkiye En Önemli Üstünlüğünü Kullanabiliyor mu? 

 
Türkiye ekonomisinin en önemli stratejik üstünlüğü sahip olduğu genç nüfus. Bu 

gerçek siyasiler, yatırımcılar veya iş adamları tarafından her fırsatta dile getiriliyor. 

 
Genç nüfus bir yandan sahip olduğu güçlü tüketim eğilimi ile ciddi bir iç talep 

yaratıyor, diğer yandan sürdürülebilir yüksek büyüme hızları için önemli bir emek gücü 

sunuyor. Dolayısıyla genç nüfus ekonomide büyüme ve gelişme için hem “talep” hem 

de “arz” yönünden önemli bir avantaj sağlıyor. 

 

Türkiye, yer küre üzerinde bu demografik üstünlüğe sahip şanslı ülkelerden. Nitekim 

34 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) içinde Meksika’yla beraber 

en genç nüfusa sahip ülke Türkiye. Ülkemizde nüfusun % 50’si 30 yaşın altında. 

 

 

 

 
Kaynak : CIA, The World Factbook 

 

Bu demografik fırsatın en basit göstergesi ise “bağımlılık oranı”. Yani çalışamayacak 

durumda olan “çocuk ve yaşlıların”, “çalışma çağındaki” nüfusla kıyaslaması. Dünya 

Bankası verilerine göre, 1960’ların Türkiye’sinde çalışma çağındaki her 100 kişiye, 84 

çocuk ve yaşlı düşerken; 2013 itibariyle, çalışma çağındaki her 100 kişiye 49 çocuk ve 

yaşlı düşüyor. Ekonomik olarak aktif olabilecek nüfusumuz zamanla artış gösteriyor. 

Buna karşın üyesi olduğumuz OECD’de çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen çocuk 

ve yaşlı sayısı 52. Dahası, OECD’de bu rakam 2007’den itibaren artış eğiliminde. 
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Ancak Türkiye’nin sahip olduğu bu demografik avantaj sürekli değil. TÜİK’in nüfus 

projeksiyonlarına göre, 2023’de çalışma çağındaki her 100  kişiye 44 yaşlı ve çocuk 

düşerken, 2050’de bu rakam 55’e çıkıyor. Yani demografik fırsat penceresi 2023 ile 

2050 arasında bir yerde kapanıyor. Bugün gelişmiş ülkelerin yaşadığı sorunu, 2023’den 

sonra, Türkiye’nin de yaşayacağı anlaşılıyor. 

 
 

 
Kaynak: World Bank, Health Nutrition and Population Statistics 

 

 

Dolayısıyla bu önemli fırsatı değerlendirmek için önümüzde sınırlı bir zaman var. 

Türkiye “çalışma çağındaki nüfusunu” ne kadar çok “iş gücüne katabilir” ve bu iş 

gücünü ne kadar çok “istihdamla” buluşturabilirse gelirini de o derece hızlı artırır. 

Veriler de bunu teyit ediyor. Fert başına gelirin yüksek olduğu ülkelerde “işgücüne 

katılım” ve “istihdamın” da yüksek olduğu görülüyor. 
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Kaynak: World Bank, WDI veri tabanından kendi hesaplamamız. 

 

 

Peki Türkiye sahip olduğu bu imkanı yeterince kullanabiliyor, potansiyelini fırsata 

çevirebiliyor mu? Buna olumlu yanıt vermek maalesef mümkün değil. Çalışma 

çağındaki nüfusumuzu hem “iş gücüne” dahil etme, hem de bu gücü “istihdamla 

buluşturma” konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Türkiye, bu iki alanda da, OECD 

ülkeleri içinde oldukça kötü durumunda. 

 

Kadınlarımızın iş yaşamına katılımı ve istihdamla buluşması ise çok daha sıkıntılı. 

OECD ülkelerinde, 2013 itibariyle, çalışma çağındaki her 100 kadından 63’ü iş gücüne 

katılırken; Türkiye’de çalışma çağındaki her 100 kadından ancak 34’ü iş gücüne 

katılıyor. İstihdamda da durum benzer. OECD’de çalışma çağındaki her 100 kadından 

58’i istihdamla buluşurken; Türkiye’de her 100 kadından ancak 30’u istihdama 

kavuşabiliyor. 

 

İnsan gücümüzü yeterince değerlendirememenin sadece “sosyal güvenlik dengeleri” 

açısından değil, “refah ve ekonomik gelişme” cinsinden de elbette önemli bir maliyeti 

var. Çok basitleştirirsek, TÜİK rakamlarına göre 2013’de 76 milyonluk Türkiye 

ailesinden 24,6 milyon kişi çalışıp çabalayarak, 822 milyar dolarlık gelir yarattı. Bu 

gelir 76 milyonluk aile ferdi arasında paylaşıldı; fert başına 10 bin 807 dolar düştü. 

 

Oysa 2013’de ailenin çalışma çağındaki bireyleri, OECD ortalaması kadar (% 65,3) iş 

ve istihdamla buluşsaydı; Türkiye ailesinde çalışan sayısı yaklaşık 12 milyon daha fazla 

olacaktı. Bu durumda, çalışanların verimlilik düzeyi aynı kalsa bile, 12 milyonluk ilave 

istihdamla 399 milyar dolar ek gelir yaratacak ve Türkiye’de kişi başına gelir 10 bin 

807 dolardan 16 bin dolara çıkacaktı. Dolayısıyla Türkiye ailesinin fertlerini, 

OECD’deki kadar iş ve istihdamla buluşturamamanın bedeli kişi başına 5 bin 252 

dolardan mahrum olmak. Kuşkusuz bu çok önemli bir maliyet. 

 

Kaldı ki Türkiye tarımdan sanayiye geçişini hala tamamlayamamış bir ülke. İstihdamın 

% 20’si tarımda. Tarımdaki istihdamı ilkin sanayiye daha sonra nitelikli hizmet 

sektörlerine kaydırmanın verimlilik üzerindeki çarpan etkisini de unutmamak gerek. 

Türkiye’nin yeterince kullanamadığı bir diğer fırsat penceresi de burada. 
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Tablo: OECD Ülkelerinde Temel İşgücü Göstergeleri (2013 itibariyle) 

 

 
İstihdam	Oranı İşgücüne	Katılım	Oranı İşsizlik	Oranı

1 Avustralya 72.0 76.4 5.8

2 Avusturya 72.3 76.1 5.0

3 Belçika 61.8 67.5 8.5

4 Kanada 72.5 78.1 7.2

5 Şili 62.3 66.4 6.2

6 Çek	Cumh. 67.7 72.9 7.0

7 Danimarka 72.5 78.1 7.2

8 Estonya 68.5 75.1 8.8

9 Finlandiya 68.5 74.8 8.3

10 Fransa 64.1 71.2 9.9

11 Almanya 73.3 77.5 5.4

12 Yunanistan 49.3 68.0 27.5

13 Macaristan 58.4 65.1 10.3

14 İzlanda 81.8 86.6 5.5

15 İrlanda 60.2 70.1 14.1

16 İsrail 67.1 71.6 6.3

17 İtalya 56.4 64.4 12.4

18 Japonya 71.7 74.9 4.3

19 Kore 64.4 66.6 3.2

20 Lüksemburg 65.7 69.9 5.9

21 Meksika 61.0 64.3 5.2

22 Hollanda 74.3 79.7 6.7

23 Yeni	Zellanda 73.1 78.1 6.4

24 Norveç 75.5 78.3 3.6

25 Polonya 60.0 67.0 10.5

26 Portekiz 60.6 73.0 17.0

27 Slovakya 59.9 69.8 14.3

28 Slovenya 63.3 70.5 10.3

29 İspanya 55.6 75.3 26.2

30 İsveç 74.4 81.1 8.2

31 İsviçre 79.6 83.3 4.5

32 Türkiye 49.5 55.0 9.9

33 Birleşik	Krallık 71.3 77.4 7.8

34 ABD 67.4 72.8 7.5

35 OECD	Ortalaması 65.3 71.1 8.1  
   Kaynak: OECD Labour Force Statistics 

 

 

Sonuç olarak, son dönemde “orta gelir tuzağına düşüp düşmediği” tartışma konusu olan 

Türkiye’nin, sahip olduğu insan gücünü ve demografik fırsatı iyi değerlendiremediği 

görülüyor. Türkiye’nin 2023’den sonra kapanacak demografik fırsat penceresini iyi 

kullanamaması durumunda; kişi başına düşen gelirini 20 bin dolarlara taşıması ve 

gelişmiş ülkeler ligine sıçraması zaten mümkün olamaz.  
 

Dolayısıyla bugün orta gelir tuzağından ziyade çalışma çağındaki nüfusa nitelikli iş ve 

istihdamı nasıl sunacağımızı, buna uygun yatırım ve üretim iklimini nasıl 

yaratacağımızı, iş gücünün becerilerini nasıl artıracağımızı tartışmamız daha anlamlı 

gözüküyor. Aksi halde Türkiye’de “tuzak” tartışmalarını daha çok yaşayacağız. 
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