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Beveridge Eğrisi ve Eşleşme Fonksiyonu: Türkiye Örneği 

Birol Kanık       Enes Sunel  Temel Taşkın 

 

Bu notta emek piyasası dinamikleri hakkında önemli ipuçları veren Beveridge eğrisi, Türkiye 

ekonomisi özelinde incelenmiştir. Kuramsal çerçevenin özetlenmesinin ardından yapılan ampirik 

analizde, 2005:A1-2012:A3 için Beveridge eğrisinin emek ekonomisi kuramları ile örtüşür şekilde açık işler 

ve işsizlik arasında negatif ilişki önerdiği bulunmuştur. Söz konusu dönem küresel finansal kriz etrafında alt 

dönemlere ayrıldığında, yine kuramsal yazın ile tutarlı olarak, Beveridge eğrisinin kriz sonrası toparlanma 

sürecinde saat yönünün tersi bir yönelimde olduğu gösterilmiştir. “Kariyer.net” firması verileri ile yapılan 

ölçüt analiz İŞKUR verileri ile tekrarlandığında da işgücü piyasasının dinamikleri açısından benzer 

sonuçlara varılmıştır. Çalışmada ayrıca Beveridge eğrisinin temelini oluşturan eşleşme fonksiyonu 

“kariyer.net” ve İŞKUR verileri için tahmin edilmiş ve analiz sonucu uygulamalı iktisadi yazınla uyumlu 

bulgulara ulaşılmıştır. 

This note studies the Turkish Beveridge curve, which reveals important clues about the 

labor market dynamics in Turkey. The empirical analysis, which follows a brief discussion 

of the theoretical background of the Beveridge curve, documents that the Beveridge curve for the 2005:M1-

2012:M3 period suggests a negative relationship between unemployment and vacancies. When the 

analysis period is divided into sub-groups around the recent global financial crisis, the Beveridge curve is 

found to follow a counter-clockwise pattern during the economic recovery. The theoretically consistent 

results of the benchmark analysis, which uses the data from the employment firm ‘kariyer.net’ are robust to 

using İŞKUR data. Lastly, the matching function, from which the Beveridge curve is derived, is estimated 

and the estimation results are shown to resemble the findings in the empirical literature. 
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1. Giriş 

Beveridge eğrisi, emek piyasasında işsizlik ile açık işler arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koyar. 

Bu eğrinin üzerindeki hareketler emek piyasası perspektifi ile ekonomik aktivitenin seyrine dair 

ipuçları verirken, eğrinin konumundaki değişiklikler ise bu piyasanın maruz kaldığı yapısal şoklara 

işaret etmektedir. Bu bağlamda bir ekonomide Beveridge eğrisinin incelenmesi işgücü 

piyasasının dinamiklerinin iyi anlaşılması açısından önemlidir. Bu notun amacı, Türkiye işgücü 

piyasasını Beveridge eğrisi çerçevesinde incelemek ve elde edilen eğrinin özelliklerinin iktisadi 

yazında var olan kuramlarla uyumunu tartışmaktır. 

Politika yapıcılar açısından, işsizlik ve açık işler arasındaki Beveridge eğrisi tarafından temsil 

edilen ilişki yanında; bu değişkenlerin yapısal ve çevrimsel faktörlere ayrıştırılması da önemlidir. 

Zira para politikası etkinliği, çevrimsel işsizlik artışlarına karşı geçerli olup, yapısal faktörlerden 

kaynaklanan işsizlik ile mücadele ederken sınırlı olmaktadır. Bu bağlamda, Beveridge eğrisinde 

görülen dışa kaymalar emek piyasasının talep tarafını temsil eden firmalar penceresinden 

bakıldığında, güncel işsizlik oranının doğal işsizlik oranına görece düzeyi üzerine önemli işaretler 

vermekte ve politika yapıcıların emek piyasasındaki çevrimsel gelişmelere zamanlı bir biçimde 

yanıt vermelerine yardımcı olmaktadır.1 

Beveridge eğrisinin Türkiye ekonomisi için elde edildiği bu çalışmada, “kariyer.net” firması 

(açık işler) ve TÜİK (tarım dışı işsizlik) verileri kullanılmaktadır. 2005-2012 dönemini yansıtan 

aylık verilerle elde edilen Beveridge eğrisinin kuramsal yazının önerdiği üzere bu iki değişken 

arasında negatif ilişki ima ettiği bulunmuştur. Bununla beraber yine emek ekonomisi yazını ile 

tutarlı olarak elde edilen eğri zaman boyutunda irdelendiğinde, ekonomik daralma döneminden 

toparlanma sürecine girilirken eğri üzerindeki noktaların saat yönünün tersine bir yönelim ima 

ettiği gösterilmiştir. Ayrıca analiz, iş arayanlar ve açık iş havuzu bağlamında “kariyer.net” 

firmasından farklılık gösterebilecek İŞKUR verileri ile tekrarlandığında benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır.2 Son olarak, iş bulma oranı ile emek piyasası sıkılığı da denen açık iş/işsizlik oranı 

arasındaki kuramsal yazının önerdiği pozitif ilişki Türkiye verileri için doğrulanmış ve bu ilişkinin 

ima ettiği eşleşme fonksiyonu tahmin edilmiştir.  

2. Kuramsal Arka Plan 

Adını İngiliz ekonomist William Beveridge’tan alan Beveridge eğrisi, temelde emek 

piyasasında işsizlik ile açık işler arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koyar. Bunun yanında Beveridge 

eğrisi araştırmacıya, zaman boyutu itibariyle değerlendirildiğinde emek piyasasının çevrimsel 

durumu hakkında; eğrinin işsizlik-açık iş uzayındaki konumu itibariyle değerlendirildiğinde ise 

emek piyasasının yapısal durumu hakkında ipuçları verir (bkz. Grafik  1). 

 

                                                
1 Beveridge eğrisinin, arama-eşleşme kuramının diğer bir bileşeni olan yeni işler eğrisi ile birlikte düşünüldüğünde, doğal işsizlik oranı üzerine ima 
ettiği özelliklerin incelendiği bir analiz için bkz., Daly ve diğerleri (2011). 
2 İŞKUR kaynaklı açık iş verileri kamu istihdamı makroekonomik temellerden bağımsız olabileceği için özel sektörle sınırlandırılmıştır. 
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Grafik 1: Kuramsal Beveridge Eğrisi’nde Hareketler 

  

Beveridge eğrisinin kuramsal olarak irdelendiği en önde gelen yaklaşım Nobel ödüllü Peter 

Diamond, Dale Mortensen ve Christopher Pissarides’in (DMP) arama-eşleşme modeline dayanır 

(Pissarides 2000). Bu yaklaşımın en önemli özelliği, açık iş ve işsizliğin eşzamanlı olarak 

gözlenmesini, emeğin arz-talep eşitliği çerçevesinde mümkün kılmasıdır. Bu çerçevede 

Beveridge eğrisinin teorik olarak elde edilmesinde emek piyasasındaki arama-eşleşme pürüzleri 

merkezi bir rol oynar.3 Bu nottaki analizler de DMP modeline dayanmaktadır. 

Arama-eşleşme modeli, işsizlerin ve şirketlerin birbirleriyle uygun bir eşleşme 

gerçekleştirmesinin, başta harcanan zaman ile ilgili olarak, maliyetli bir süreç olduğu 

varsayımına dayanır.4 Uygun işçi ve şirketin eşleşme süreci, konum farklılığı, gerekli 

uzmanlık farklılığı, bilgi asimetrisi gibi bir takım pürüzlerden etkilenir. Örneğin bir işsiz, 

yaşadığı şehirden farklı bir şehirde becerilerine uygun tanımlanmış bir iş bulduğu halde şehir 

değiştirmek istemediği için o işe girmeyebilir. Bu durumda konum farklılaşmasının ortaya 

çıkardığı pürüz işçi ve firmanın eşleşmesini engellemiştir. Arama-eşleşme pürüzleri sonuç 

olarak istihdam oluşmasını kesinliği olmayan, ancak belirli bir olasılıkla gerçekleşebilen bir 

olgu haline getirdiği için, DMP modelinin özü bu eşleşme olasılığının belirlenişi etrafında 

                                                
3 Beveridge eğrisinin kuramsal alt yapısını irdeleyen iktisadi yazını ikiye ayırmak mümkündür. Kronolojik sırayı takip edecek olursak, 1950’lerin 
sonunda ortaya çıkan birinci grup çalışmalar (örneğin, Dow ve Dicks-Mireaux (1958), Lipsey (1960), Hansen (1970)) Beveridge eğrisini reel ücret 
katılığı çerçevesinde bir arz-talep eşitsizliği kavramı olarak ele almaktadır. Bu yaklaşıma göre, geçişkenlik pürüzlerinin “ayrıştırdığı” sektörel emek 
piyasalarında, reel ücret katılıkları “talep/arz fazlası” doğurur. Bu da “toplulaştırılmış emek piyasasında” arz-talep eşitliği sağlansa bile açık işler ve 
işsizliğin eşzamanlı olarak görülmesine yol açar. Bu durumu betimleyen Ek Grafik 1’de birbirinden ayrışmış iki emek piyasası ve Beveridge eğrisi 
gösterilmektedir. Grafiğe göre reel ücret katılıkları (w1 ve w2) birinci piyasada emeğin talep fazlasına yol açarken, ikinci piyasada ise emeğin arz 
fazlasına yol açmıştır. Bu bağlamda birinci piyasadaki talep fazlası doldurulmamış açık işleri temsil ederken, ikinci piyasadaki arz fazlası da 
işsizliği temsil eder. Sonuç olarak sektörel emek piyasalarındaki ayrışma, açık işler ve işsizliğin eş zamanlı gözlenmesine yol açar. Açık işler ve 
işsizliğin dinamiklerine gelindiğinde ise reel ücret katılıkları önemli rol oynamaktadır. Bu durum makro düzeydeki şokların emek piyasasına olan 
etkisi bağlamında kolayca anlaşılabilir. Ek Grafik 1’in üst panelinde gösterilen emek piyasalarındaki kesikli çizgiler incelendiğinde, reel ücret 
katılıklarının, emek talebini her iki piyasada da sağa kaydıran makro düzeyde bir verimlilik şoku sonrası, birinci piyasada açık iş sayısının 
artmasına, ikinci piyasada ise işsizliğin düşmesine yol açtığı görülmektedir. Öte yandan, emek piyasalarının sadece birini etkileyen şoklar ise, yine 
reel ücret katılıkları nedeniyle, açık iş veya işsizlik değişkenlerinden birinin değişmesine yol açarken, diğerinin sabit kalmasına neden olacaktır. Bu 
çerçevede toplam arz/talep şokları Beveridge eğrisi üzerinde hareketlere yol açarken, sektörel arz/talep şokları da Beveridge eğrisini içeri veya 
dışarı kaydırmaktadır. 
4 Bu maliyet işçi açısından iş aramak için harcanan zamanın yanında, iş başvurusu ve bunu takip eden süreçte yapılan harcamaları da içerir. 
Şirket açısından ise, iş ilanı ve reklam için yapılan harcamalar ve işçinin istihdam edilmesi sürecinde yapılacak eğitim harcamaları gibi giderler 
başlıca maliyet unsurları olarak değerlendirilebilir. 
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şekillenir. Bu bağlamda  DMP modeli gerçekleşen eşleşmeleri işsizlik ve açık işlerin bir 

fonksiyonu olarak önerir. Buna göre, 

���� , ��� � 	��
�� 	�																																																																																																																																							�� 

olur. Burada ��. � gerçekleşen eşleşmeleri temsil ederken �� ve �� de sırasıyla � anındaki işsizlik 

ve açık işleri temsil eder. Pozitif değer alan 	 parametresi ise eşleşme verimliliği ölçüsü olup, bu 

parametredeki dışsal değişimler yukarıda bahsedilen arama-eşleşme sürecindeki yapısal 

pürüzlere bağlıdır.5 Öte yandan, bu eşleşmelerin süreklilik garantisi olmamakta ve bir şirketle 

eşleşen işçi zaman içinde verimsizlik veya talep şokları sebebiyle işten ayrılarak tekrar işsizler 

havuzuna katılabilmektedir. Bu çerçevede işsizlik havuzundaki zaman içerisinde olan değişimler 

���
�� � �	���� , ��� � � � �� � ���																																																																																																																��� 

denklemi ile ifade edilir. Denklem (2)’de yer alan, “�” parametresi işten ayrılma oranını, � ise 

işgücünü temsil eder.6 Uzun dönem dengesinde işsizliğin ve açık işlerin sabit kalacağı 

varsayımıyla, ��� � �,�� � ��, ��/�� sıfıra eşitlenip aşağıdaki eşitlik elde edilebilir: 

� � �� � �� � 	���, ��																																																																																																																																			���	

Yukarıdaki eşitlik arama-eşleşme modelinde Beveridge eğrisini ortaya çıkarır. Eşleşme 

fonksiyonu her iki girdiye göre artan bir fonksiyon olduğu için, denklem (3) çerçevesinde 

işsizlikteki bir artışa açık işlerde azalış eşlik eder. Bu ilişki kısaca şu şekilde yorumlanabilir: işgücü 

verili kabul edildiğinde işsizlik arttığı zaman işten ayrılmalar (denklemin sol tarafı) azalır. 

Dolayısıyla eşleşmelerin (denklemin sağ tarafı) de aynı oranda azalması için açık iş sayısının 

azalması gerekir.7  

Beveridge eğrisinin elde edilmesinin yanında bu eğri üzerindeki hareketleri ve eğrideki 

kaymaları etkileyen faktörler de kuramsal yazının ilgi noktası olmuştur. Emek ekonomisi yazını, 

Beveridge eğrisi üzerindeki hareketleri ekonomik aktivitenin iş çevrimi fazıyla; eğrinin içeri ya da 

dışarı doğru kaymasını ise ekonomideki yapısal faktörlerle ilişkilendirmiştir (Blanchard ve 

Diamond 1989). Örneğin, ekonomik aktivitenin daraldığı dönemlerde işsizlikte artış ve açık işlerde 

azalış gerçekleşmekte, genişleme dönemlerinde ise bunun tam tersi yaşanmaktadır. Buna ek 

olarak, iş çevrimleri arasında geçişler yaşanırken, teorik Beveridge eğrisi etrafında gerçekleşen 

ve zaman içerisinde birbirini takip eden açık iş-işsizlik çiftleri, saat yönün tersine bir hareket 

                                                
5 Sözü edilen fonksiyon için  ��/��, ��/�� � 0,��0, �� � ���, 0� � 0	olarak kabul edilmiştir. Bu fonksiyonun formu teorik çalışmalarda genel 
olarak ölçeğe sabit getiri ima eden, �� � � � 1� Cobb-Douglas olarak kabul edilmiş ve bu form ampirik olarak desteklenmiştir (Petrongolo ve 
Pissarides 2001). 
6 Arama-eşleşme yazınının önemli bir kısmı, s parametresini dışsal ve sabit bir yapısal parametre olarak modellemektedir. Beveridge eğrisinin 
negatif eğimi bu parametrenin içselleştirildiği genişletilmiş modellerde de elde edilmektedir. 

7 Bu önerge analitik olarak da yukarıdaki varsayımlar çerçevesinde dolaylı fonksiyon teoremi yardımı ile  
��
� � �

!"�#,$�
!# 		%	&
!"�#,$�

!$
' 0 şeklinde 

gösterilebilir. 
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izlemektedir. Konu ile ilgili çalışmalarda bu hareketin, işsizliğin açık işlere oranla ekonomik 

çevrimlere daha yavaş tepki vermesinden kaynaklandığı vurgulanmıştır (Hansen 1970, Blanchard 

ve Diamond 1989). Eğrinin içeri ya da dışarı kaymasına yol açan faktörler ise genelde yapısal 

olup, bu faktörlere işgücü arzına ilişkin gelişmeler, emek piyasasına dönük politika değişimleri, 

demografik yapıdaki değişimler, sektörler arası işçi geçişlerinin hızı, miktarı ve işçi-işveren 

eşleşmesi sürecinin etkinliği örnek olarak gösterilebilir.  

3. Türkiye için Beveridge Eğrisinin Hesaplanması 

Bir ekonomide Beveridge eğrisini hesaplayabilmek için açık iş ve işsizlik verilerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak Türk emek piyasasına dair erişilebilen açık iş verisi sınırlı olduğu için tüm 

emek piyasasını temsil edecek bir Beveridge eğrisi hesaplamak mümkün değildir. Bu bölümde 

yapılan analizler, internet üzerinden başvuru kabul eden “kariyer.net” firması ve iş ve işçi bulmaya 

aracılık hizmeti veren İŞKUR tarafından düzenlenen açık iş ilanları sayısını kullanmaktadır.8 

Dolayısıyla, bu notta Beveridge eğrisini hesaplamak için sözü geçen iki kurumun açık iş ilan 

verileri ile beraber TÜİK’ten elde edilen işsizlik verileri kullanılacaktır. 

Açık iş ilanlarından kaynaklanan veri kısıtı 

sebebiyle analiz 2005-2012 dönemiyle sınırlı kalmıştır. 

Fakat bu zaman aralığı, Türkiye’nin küresel finansal 

kriz öncesinden günümüze yaşadığı büyüme ve 

daralma dönemlerini kapsadığı için değer taşımaktadır 

(bkz. Grafik 2). Söz konusu dönem, ekonomik 

aktivitenin seyri dikkate alınarak üç alt döneme 

ayrılmıştır. Birinci alt dönem, Türkiye ekonomisinin her 

çeyrek ortalama yüzde 1,72 oranında büyüdüğü 

2005:Ç1-2008:Ç1 dönemi, ikinci alt dönem, GSYH’nin 

her çeyrek ortalama yüzde 3,45 küçüldüğü 2008:Ç2-

2009:Ç1 dönemi, son alt dönem ise ekonominin toparlanma sürecini temsil eden 2009:Ç2’den 

günümüze olan dönem olarak belirlenmiştir. 

Beveridge eğrisi çizilirken Shimer (2005) çalışması örnek alınarak işsizlik ve açık iş serileri 

önce mevsimsellikten arındırılmış, ardından serilerin doğal logaritmaları alınarak seriler Hodrick-

Prescott (HP) filtresinden geçirilmiştir.9,10 Eğrinin çizildiği grafiklerde, dikey eksen açık işlerin, 

yatay eksen ise işsizliğin çevrimsel bileşenini göstermektedir.11  

                                                
8 İŞKUR ve “kariyer.net” verileri ile ilgili detaylı bilgiye sırasıyla www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop  ve www.kariyer.net 
bağlantılarından ulaşılabilir. Bu kurumlara veri sağladıkları için teşekkür ederiz. 
9 Beveridge eğrisi çizilirken açık iş ve işsizlik, işgücüne bölünerek oranlar da kullanılabilmektedir. Fakat bu durum gerek İŞKUR, gerekse 
“kariyer.net” verilerindeki açık iş ilanı sayısı işsiz sayısından çok düşük olduğu için, bir ölçek sorununa yol açmaktadır. Bu sebeple analizde, 
benzer bir problemin karşılaşıldığı Shimer (2005) yöntemi kullanılarak oranlar yerine seviyeler ile çalışılmıştır. 
10 İŞKUR verilerinde mevsimsel etkileri sağlıklı bir şekilde bulmanın zorluğu dikkate alınarak, bu nottaki egzersizler mevsimsellikten arındırılmamış 
verilerle de tekrarlanmış ve sonuçlarda anlamlı bir fark görülmemiştir. 
11 Ekler bölümünde açık işler ve işsizliğin zaman serileri çevrimsel ve eğilim bileşenleri ile birlikte gösterilmektedir (bkz. Ek Grafik 2).  

Grafik 2: 2005-2012 Dönemi GSYİH ve  
Tarım Dışı İşsizlik Oranı 

Kaynak: TÜİK. Not: GSYİH verileri 2005:1 değeri 100 olacak şekilde 
ölçeklendirilmiştir. 
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Grafik 3, 2005-2012 dönemi için açık işler ile işsizliği birlikte göstermekte ve bu iki değişken 

arasındaki negatif ilişkiyi açıkça sergilemektedir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinde açık iş ve 

işsizlik değişkenlerinin bir önceki bölümde incelenen kuramsal ilişkiyle uyumlu bir tablo sergilediği 

ve ampirik bir Beveridge eğrisi ortaya koyduğu görülmektedir.12 

Grafik 3: Türkiye için Beveridge Eğrisi (2005-2012, Kariyer.net verileriyle) 

 
 
 

Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları. 

 

Eğri üzerindeki hareketler zaman boyutunda incelendiğinde, Türkiye ekonomisinin pozitif 

büyüme kaydettiği birinci dönemde eşzamanlı olarak işsizliğin azaldığı ve açık işlerin arttığı 

görülmüştür. İkinci dönemde ise ekonomik aktivitede 

ciddi bir daralma gözlenirken işsizlik hızla artmış ve 

açık işler hızla düşmüştür. Buna ek olarak 2008-2009 

daralma ve 2009-2012 toparlanma süreci birlikte 

değerlendirildiğinde Beveridge eğrisinin, özellikle krizin 

dip noktasından toparlanmaya geçilirken saat yönünün 

tersine bir hareket izlediği görülmüştür (bkz. Grafik 4). 

Bu gelişmeler bir önceki bölümde özetlenen iktisat 

kuramıyla uyumlu bir tablo sergilemektedir. İşsizliğin, 

ekonomik aktivitedeki daralma ve genişlemelere açık 

işlere oranla daha yavaş tepki verdiği 

değerlendirildiğinde bu hareket sürpriz bir sonuç 

değildir (Hansen 1970, Blanchard ve Diamond 1989).13 
  

                                                
12 Bu sonuç İŞKUR ve TÜİK’in yıllık verilerini kullanarak, 1951-2008 dönemi için Türkiye emek piyasasında işsizlik ile açık işler arasında negatif 
ilişki bulan Bayraktar Sağlam ve Günalp (2012) çalışması bulguları ile örtüşmektedir.  
13 İŞKUR verileri kullanılarak elde edilen Beveridge eğrisi de Grafik 4’te sergilenen eğrinin karakteristiklerini göstermektedir (bkz. Ek Grafik 3). 
“Kariyer.net” ve İŞKUR verileri ile hesaplamaların HP filtresi düzgünleştirme parametresine duyarlılığının incelendiği durumlar için  (bkz. Ek  
Grafik 4).   

Grafik 4: Türkiye için Beveridge Eğrisi  
(2005-2012, Kariyer.net verileriyle) 

 
 

Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları. 
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4. Türkiye için Eşleşme Fonksiyonu Tahmini 

Arama-eşleşme yazınının temel bileşeni olan eşleşme fonksiyonu ampirik yazının desteklediği 

birtakım varsayımlar altında eşleşmeler, işsizlik ve açık işler arasında önemli bir ilişki kurar. Bu 

çerçevede gerçekleşen eşleşmelerin toplam işsize ve toplam açık işe bölünmesiyle bulunan 

���, ��/� ve ���,��/� oranları sırasıyla, her bir işsizin bireysel iş bulma olasılığını ve yine her 

bir firmanın açık işini doldurma olasılığını temsil eder. Pissarides (2000), bu olasılıklar � ve �’nin 

toplulaştırılmış değerlerine bağlı olduğu için işsizlik ve açık işlerin bireysel işsiz ve firmalara dönük 

dışsallık yarattığını vurgulamıştır. Bu noktada eşleşme fonksiyonunun ölçeğe sabit getiri altında 

denklem (1)’deki gibi Cobb-Douglas formunu aldığı varsayımı altında, iş bulma oranı 

								���� , ���� � (� � 	 )����*
+,


																																																																																																																				�4� 

ile  ve iş bulma oranının işsizlik esnekliği de 

							.(�.�� 	
��	
(� � � � 1																																																																																																																																											�5� 

ile gösterilebilir.14 Dolayısıyla � � 1’in mutlak değeri, toplulaştırılmış işsiz havuzundaki yığılma 

etkisinin herhangi bir bireyin iş bulma olasılığı üzerindeki negatif dışsallığının ölçüsü olur. Sonuç 

olarak, işgücü piyasasındaki dışsallıklar adına önemli ipuçları veren � katsayısını tahmin etmek 

önem arz etmektedir. İş bulma oranı ile emek piyasası sıkılığı arasında  

								log 	(� 	� log 	 � �1 � �� log )����*																																																																																																																	�6� 

logaritmik doğrusal ilişkisini öneren denklem (4) eşleşme fonksiyonu tahmini için temel 

oluşturmaktadır.  

Açık işlerle piyasa sıkılığının filtreleme analizi sonrası elde edilen çevrimsel bileşenleri 

arasındaki (denklem (6)’nın belirttiği) ilişki Grafik 5’te gösterilmiştir.15 “Kariyer.net” verileri eşleşme 

sayılarını kapsamadığı için denklem (6)’nın sol tarafındaki iş bulma oranları için Şengül (2012) 

çalışmasındaki veriler kullanılmıştır.16 Açık iş ve tarım-dışı işsizlik verileri için notun geri kalan 

kısmında olduğu gibi “kariyer.net” ve TÜİK verileri kullanılmıştır. 

 

 

 

 

                                                
14 Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında ölçeğe göre sabit getiri hipotezi reddedilememiştir (Petrongolo ve Pissarides 2001). 
15 Benzer şema İŞKUR verileri ile Ek-Grafik 5’te gösterilmektedir.  
16 Sayın Şengül’e verilerini paylaştığı için teşekkür ederiz. 
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Grafik 5: Türkiye için Eşleşme Fonksiyonu  
(2006-2011, Kariyer.net verileriyle) 

Tablo 1: Türkiye için Eşleşme Fonksiyonu Tahmin Sonuçları 

  

Parantez içindeki değerler tahmin edilen katsayıların standart hatalarını göstermektedir. ***, yüzde 1 seviyesinde anlamlı sonuçları 
ifade etmektedir. 

Grafik 5’te gösterilen ve OLS ile tahmin edilen eşleşme fonksiyonu, Shimer (2005) çalışması 

ile benzer şekilde iki değişken arasında pozitif eğimli doğrusal bir ilişki göstermektedir.17 Aynı 

ilişki, sonuçların karşılaştırılması adına, eşleşme ve başvuran işsiz sayılarına ulaşılabilen İŞKUR 

verileri ile de tekrarlanmış ve “kariyer.net” ve İŞKUR verileri için piyasa sıkılığı önündeki katsayısı 

sırasıyla 0,24 ve 0,75 değerlerinde tahmin edilmiştir. Bu sonuçlardan özellikle “kariyer.net” verileri 

kullanılarak elde edilenler ampirik yazın ile güçlü şekilde örtüşmektedir.18 “Kariyer.net” verileri ile 

yapılan tahminde iş bulma oranının işsizlik esnekliği İŞKUR’a görece oldukça küçük bulunmuştur. 

Bu sonuca dönük bir yorum, daha yüksek oranda mavi yakalı başvuru alan İŞKUR’da iş 

arayanların, TÜİK havuzundaki işsizlere görece yetenek, beceri ve deneyim açısından daha 

homojen bir havuz oluşturması ve bu işsizler üzerindeki toplam işsizlik dışsallığının yüksek 

olmasına yol açtığıdır.19 TÜİK verilerinin kullanıldığı “kariyer.net” analizinin ima ettiği dışsallık 

düzeyi ise, daha düşük çıkmıştır. TÜİK işsiz havuzu daha geniş olduğu için, potansiyel olarak, bu 

havuzdaki işsizlerin kendilerini yetenek, beceri ve deneyim açısından farklılaştırabildikleri ve 

bunun da eşleşme fonksiyonu tahminine yansıdığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, İŞKUR ve 

“kariyer.net” için eşleşme fonksiyonu parametre tahminlerinin birbirinden faklı çıkmasında işsiz 

havuzundaki farklılaşmaya ek olarak, açık iş havuzundaki farklılaşmanın da etkili olabileceği 

düşünülmektedir.20 
  

                                                
17 Tahmin modelindeki hata terimlerinin muhtemel ardışık bağıntıya sahip olması da dikkate alınmıştır. 
18 Shimer (2005) aynı katsayıyı Amerika için 0,25-0,30 aralığında, Pissarides(1986) İngiltere için aynı katsayıyı 0,30 olarak tahmin etmektedir. 
Diğer ülke örnekleri için bkz. Petrongolo ve Pissarides (2001). 
19 Temmuz 2012 itibarıyla, İŞKUR’da iş arayanların %88’i lise ve dengi okul mezunudur. Aynı zamanda işe yerleştirme mesleklerine bakıldığında 
çok büyük oranda mavi yaka meslekler ön plana çıkmaktadır. (Kaynak: İŞKUR) 
20 “Kariyer.net” analizinde işsiz havuzu ve iş bulma oranı TÜİK’ten, açık iş havuzu ise “kariyer.net”ten alınmıştır. Dolayısıyla, elde edilen eşleşme 
fonksiyonu tahmininde iki havuzun birbiriyle uyumsuz olabileceği de dikkate alınmalıdır. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu notta emek piyasası dinamikleri hakkında önemli ipuçları veren Beveridge eğrisi Türkiye 

ekonomisi özelinde incelenmiştir. Yapılan analizde 2005-2012 için Beveridge eğrisinin emek 

ekonomisi kuramları ile örtüşür şekilde açık işler ve işsizlik arasında negatif ilişki önerdiği 

bulunmuştur. Söz konusu dönem küresel finansal kriz etrafında alt dönemlere ayrıldığında, yine 

kuramsal yazın ile tutarlı olarak Beveridge eğrisi üzerindeki noktaların kriz sonrası toparlanma 

sürecinde saat yönünün tersi bir yönelimde olduğu gösterilmiştir. “Kariyer.net” firması verileri ile 

yapılan ölçüt analiz İŞKUR verileri ile tekrarlandığında da benzer sonuçlara varılmıştır. Çalışmada 

ayrıca “kariyer.net” ve İŞKUR verileri kullanılarak eşleşme fonksiyonu tahmin edilmiş ve analiz 

sonucunda iş bulma oranı ile emek piyasası sıkılığı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. İki veri 

kaynağına bağlı olarak farklılık gösteren sonuçların, işsiz havuzlarındaki farklılaşmayı yansıttığı 

düşünülmektedir. 
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Ekler: 

Ek Grafik 1: Kuramsal Beveridge Eğrisi (Hansen 1970) 

 
Ek Grafik 2: Mevsimsellikten Arındırılmış Açık İş ve İşsizlik Zaman Serileri 

 

                             Kaynak: İŞKUR, TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları. 
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Ek Grafik 3: Türkiye için Beveridge Eğrisi (2005-2012, İŞKUR Verileri ile) 

 

                                Kaynak: İŞKUR, TÜİK, yazarların kendi hesaplamaları. 
 

Ek Grafik 4: Türkiye için Beveridge Eğrisi (2005-2012, Farklı “lambda” değerleri ile21) 

 

                                                
21 HP filtresi düzgünleştirme parametresi değerleri Alp ve diğerleri (2011), Rand ve Tarp (2002) ve Shimer (2005) çalışmaları referans alınarak seçilmiştir. 
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Ek Grafik 5: Türkiye için Eşleşme Fonksiyonu (2005-2012, İŞKUR verileriyle) 
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