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DEMOGRAFİK GELİŞMELER VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ 

 

Özet 

Bu çalışmada ilk olarak demografik kavramlar tanıtılmış ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş 
ülkelerin sergiledikleri farklı dinamikler ortaya konmuştur. Daha sonra demografik gelişmeler 
ile iktisadi faaliyet arasındaki bağlantılar tartışılmış, bir Yeni Keynesyen genel denge modeli 
aracılığıyla bu tartışmaların nicel bulgularla desteklenmesi hedeflenmiştir. Türkiye için kalibre 
edilen genel denge modeli demografik dışsal değişkenlerde meydana gelen değişikliklere 
uygun olarak 2050 yılına kadar simüle edilmiş ve temel makroekonomik değişkenlerin izlediği 
seyir incelenmiştir. Verimlilik ve nüfus artışlarıyla trendden arındırılmış olan modelde 
gerçekleştirilen simülasyon işlemi, üretim faktör fiyatlarının başlangıç durağan durum 
dengesine kıyasla önemli ölçüde değiştiğini, reel faiz gerilerken, reel ücretin yükseldiğini 
ortaya koymaktadır. 

 

Abstract 

 

This study firstly introduces demographic concepts and reveals the different dynamics 
displayed by emerging and advanced economies. Then, the links between demographic 
developments and economic activity are discussed. We aim to support our arguments with 
quantitative findings obtained through a New-Keynesian general equilibrium model. The 
general equilibrium model, which is calibrated for Turkey, is simulated for the period until 
2050 in accordance with changes in demographic exogenous variables. Through this 
simulation, the path that main macroeconomic variables follow is analyzed. The simulation 
exercise, conducted through the model which is de-trended with the increases in 
productivity and population, reveals that, compared to the initial steady state, production 
factor prices significantly change; real interest rate declines and real wage increases.  
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Yönetici Özeti 

Yaşlanma olgusu nedeniyle demografik gelişmelerin belirgin bir şekilde sanayileşmiş ülkeler 
özelinde tartışıldığı gözlenmektedir. Ne var ki, gelişmekte olan ülkelerde de önemli 
demografik gelişmeler yaşanmaktadır. Bu ülkeler demografik geçişlerine devam etmektedir; 
bu nedenle de nüfus artış hızlarının yanı sıra nüfus yaş yapılarında da dikkat çekici 
değişiklikler gerçekleşmektedir. Nüfus yaş yapısı farklılaştıkça, iktisadi davranışı farklı olan 
birimlerin (bağımlılar ve çalışanlar) toplam içindeki payı değişmekte ve toplulaştırma etkisi 
sonucunda, makroekonomik değişkenler de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, yakın geçmişte 
Türkiye’de emeklilik sisteminde yapılan farklı düzenlemelerin, çalışan-bağımlı nüfus 
dağılımını etkilediğinden, demografi ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki 
incelenirken dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak, demografik geçiş kavramı başta olmak üzere, demografik unsurlar 
tanıtılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Birleşmiş Milletlerce yayımlanan verilerden ve 
projeksiyonlardan yararlanılarak, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’nin demografik 
gelişmeleri bir asırlık bir perspektifle aktarılmıştır. Takip eden bölümlerde demografik 
gelişmeler ile iktisadi faaliyet arasındaki bağlantılar ele alınmıştır. Yeni Keynesyen çizgide, 
birimlerin tam öngörüye sahip olduğu, zengin demografik yapıya sahip bir kapalı ekonomi 
genel denge modeli aracılığıyla bu tartışmaların nicel bulgularla desteklenmesi 
hedeflenmiştir. Kurulan genel denge modeli, nüfus ve verimlilik artış hızlarıyla trendden 
arındırılmış ve Türkiye için kalibre edilmiştir. Modelin başlangıç durağan durum dengesi, 
demografi ve emeklilik sistemi dışsal değişkenlerinin yeni değerler almasıyla bozulmuş, 
model 2050 yılına kadar simüle edilmiş ve temel makroekonomik değişkenlerin izlediği seyir 
incelenmiştir.  

Model simülasyonundan elde edilen en önemli bulgu reel faizlerde gerileme öngörüsüdür. 
Reel faizlerdeki düşüşün aksi bir şekilde reel ücretlerin artacağı öngörülmekte ve faktör 
fiyatlarındaki bu değişimler sonucunda harcama kompozisyonu da farklılaşmaktadır.  

  



1. GİRİŞ 

Sanayileşmiş ülkelerde gözlenen yaşlanma olgusu, demografik gelişmeleri ve bu gelişmelerin 

iktisadi faaliyetle ilişkisini gündemde tutmaktadır. Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğine 

ilişkin endişeler nedeniyle demografiyle ilgili yapılan çalışmalarda kamu maliyesi kanalının 

öne çıkarıldığı gözlenmektedir. Diğer yandan, son dönemde uzun süreli durgunluk söylemi 

(Summers, 2013) daha geniş bir tabanda kabul görürken, demografik gelişmelerin uzun süreli 

durgunluğun önemli sebeplerden birisi olarak kabul edilmesi (Teulings & Baldwin, 2014), 

demografiyi gündeme taşıyan bir başka unsur olmuştur. 

Demografi ağırlıklı olarak sanayileşmiş ülkeler üzerinden tartışılıyor olmasına rağmen 

gelişmekte olan ve az gelişmiş ülke gruplarında da önemli, hatta daha belirgin, demografik 

gelişmeler yaşanmaktadır. Bu ülkeler demografik geçişlerine devam etmekte, toplumsal bir 

dönüşüm yaşamaktadırlar. Demografik geçişin ilk aşamalarında nüfus artış hızı yükselirken 

ardından nüfus yaş yapısında gruplar arası kaymalar gerçekleşmektedir. Büyüyen nüfus ve 

farklı ihtiyaçları olan yaş gruplarının toplam nüfus içindeki ağırlıklarındaki değişim büyük 

önem arz etmekte, doğrudan iktisadi etkilerinin yanı sıra iç göç, kentleşme gibi birçok 

toplumsal konuda sonuçlar doğurmaktadır.  

Nüfus yaş yapısı farklılaştıkça, iktisadi davranışı farklı olan yaş gruplarının toplam nüfus 

içindeki payının değişmesi nedeniyle makroekonomik değişkenler etkilenmektedir. Emek 

geliri olmadığı için “bağımlı” olarak tanımlanan, tüketimlerini geçmişte yaptıkları tasarruflar 

ya da beraber yaşadıkları diğer yaş gruplarının cari dönem tasarruflarını kullanarak karşılayan 

yaşlı ve çocukların nüfus içinde payının artması ile tüketimini aşan emek gelirine sahip, 

yüksek verimliliğe sahip çalışma çağındakilerin nüfus içinde payının artması farklı 

makroekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Diğer bir deyişle, nüfus hareketleri toplam 

tasarruf, sermaye birikimi, verimlilik ve faktör fiyatları gibi temel makroekonomik değişkenler 

üzerinde düşük frekanslı gelişmelere neden olmaktadır. Demografik geçişin yanı sıra artmaya 

devam eden yaşam süreleri ve düşmekte olan doğum oranları nüfus yaş yapısındaki 

değişiklikleri belirginleştirmekte, dolayısıyla makroekonomik sonuçları güçlendirmektedir. 

Toplulaştırma etkisinin yanı sıra artan yaşam süreleri, emekli olma yaşında değişiklik olmadığı 

varsayımı altında, emeklilikte geçirilen süreyi mutlak olarak artırmakta, her yaşta bireylerin 

tüketim/tasarruf kararlarını etkilemektedir. 



Bu çalışma 1  öncelikle demografik kavramları tanıtma ve gelişmekte olan ülkeler ile 

Türkiye’nin yaşamakta olduğu demografik dönüşümün boyutlarını ortaya koyma 

amacındadır. Bu bağlamda, demografik geçiş kavramı ayrı bir başlık altında ikinci bölümde 

ele alınmakta, beraberinde getirdiği dönüşüme ışık tutulmaktadır. Güncel demografik 

gelişmelere ilişkin veriler üçüncü bölümde tartışılmıştır. Demografik gelişmelerle iktisadi 

faaliyet arasındaki ilişkiyle ilgili tartışmalar, çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu ülkelerde 

çalışma çağındaki grubun toplam nüfus içindeki payının artmakta oluşu bu ülke grubunun 

daha yüksek toplam tasarruf miktarına, dolayısıyla hızlanan sermaye birikimine ve daha 

yüksek emek verimliliğine ulaşması için bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu konuları açıklığa 

kavuşturabilmek için dördüncü bölümde yapılan tartışmalarda nüfus temettülerine ve NTA 

(National Transfer Accounts) Projesi tarafından sunulan yaşa göre emek geliri ve tüketim 

tahminlerine yer verilmiştir. Beşinci kısım literatür taramasına ayrılmıştır. Çalışmanın son 

kısmı ise Türkiye için kalibre edilen, iki tüketicili yapıya sahip Yeni Keynesyen çizgide bir genel 

denge modelinin tanıtılmasına ve simülasyon işleminden elde edilen bulgulara ayrılmıştır. 

Modelden elde edilen sonuçlar sadece yapılan tartışmaların nicel bulgularla desteklenmesini 

sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’deki demografik gelişmelerin ve emeklilik 

düzenlemelerinin yakın gelecekte neden olabileceği değişiklikler hakkında fikir vermektedir. 

Model simülasyonundan elde edilen en önemli bulgu reel faizlerde belirgin gerileme 

öngörüsüdür. Reel faizlerdeki gerilemenin tersi bir şekilde reel ücretlerde artış 

gerçekleşeceği öngörülmekte ve faktör fiyatlarındaki bu hareketlere bağlı olarak harcama 

kompozisyonunda farklılaşma söz konusu olmaktadır. Çalışma, bulguların ve tartışmaların 

değerlendirilmesi ile son bulmaktadır. 

2. DEMOGRAFİK GEÇİŞ 

Sanayi devrimi öncesinde yüksek doğum oranlarına rağmen, ölüm oranlarının da yüksek 

seyretmesi nedeniyle dünya nüfusu çok sınırlı bir hızda artış sergilemiştir. Ölümlerin üreme 

çağına gelmeyen yeni doğan-çocuk yaş grubunda yoğunlaşması nüfus artış hızını baskılayan 

                                                                 

1 Bu çalışma tebliği, yazarın Prof. Dr. Oya Erdoğdu danışmanlığında hazırladığı “Demografik Etkiler ve Para 
Politikası” başlıklı doktora tezine dayanmaktadır. Değerli tartışmalarından ve katkılarından dolayı danışmanım 
Prof. Dr. Oya Erdoğdu’nun yanı sıra tez jürisi üyelerim Prof. Dr. Erdal Özmen, Yrd. Doç. Dr. Aykut Attar, Doç. Dr. 
Türkmen Göksel, Doç. Dr. Anıl Akçağlayan;  çalışma arkadaşlarım Dr. Hande Küçük Yeşil, Dr. S. Tolga Tiryaki, Dr. 
Murat Üngör ve M. Utku Özmen’e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca çalışmanın bu versiyonunun hakemine 
yorumlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. 



önemli bir unsur olmuştur. Lee (2003), Livi-Bacci (1997) çalışmasından yaptığı alıntıda milatla 

1700 yılları arasında nüfus artış hızının Batı Avrupa’da yıllık sadece yüzde 0,3 seviyesinde 

olduğunu aktarmaktadır. Ancak sanayi devrimiyle birlikte Batı Avrupa’da nüfus artış hızları 

önemli ölçüde yükselmiş ve bu ülkeler temel bir toplumsal dönüşüm yaşamaya 

başlamışlardır. 

Bloom ve Williamson (1998) demografik geçişi yüksek ölüm ve doğum oranlarından, düşük 

ölüm ve doğum oranlarına değişim olarak tanımlamıştır. Demografik geçiş ilk olarak Batı 

Avrupa’da halk sağlığı uygulamalarının yayılması ile verimlilik artışlarının tarım sektörüne 

yansıması sonucu daha iyi beslenme koşullarının ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Lee (2003) 

Batı Avrupa’da ölüm oranlarındaki belirgin düşüşlerin başlangıç tarihi olarak 19. yüzyılın ilk 

yıllarını, doğum oranlarındaki düşüşlerin başlangıç tarihi olarak aynı yüzyılın son çeyreğini 

vermektedir.   

Bloom ve Williamson (1998) demografik geçiş kavramını özetleyen hipotetik bir grafik 

sunmuşlardır. Grafik 2.1’den izlenebileceği üzere, ilk aşamada doğum ve ölüm oranları 

yüksek bir seviyede dalgalanırken, ölüm oranlarında düşüş başlamaktadır. Ölüm oranlarında 

düşüşe rağmen doğum oranı bir süre daha yüksek seviyelerini korumakta ve nüfus artış hızı 

yükselme eğilimine girmektedir. Daha sonra doğum oranlarında da gerileme başlamakta2 ve 

geç başlamaya paralel olarak, ölüm oranına kıyasla daha ileri bir tarihte yeniden durağan 

yapı hâkim olmaktadır.  

Doğum ve ölüm oranları arasındaki ilişki demografik geçiş süresince nüfus artış hızının ve 

dolayısıyla nüfus seviyesinin yükselmesini beraberinde getirmektedir. Nüfus artış hızı önce 

yükselmekte, daha sonra azalsa dahi geçiş öncesi seviyenin üzerinde seyretmekte, sonunda 

geçiş öncesi seviyesi yakınlarında istikrara kavuşmaktadır. 

                                                                 

2 Galor (2012) demografik geçişte doğurganlık düşüşlerini tetikleyen unsurları araştırmakta, konu hakkında detaylı bir 
literatür taraması yapmaktadır. Galor (2012) çalışması, Lee (2003) ile uyumlu olarak Batı Avrupa’da doğurganlık 
oranlarındaki düşüşün ölüm oranlarındaki düşüşten bir yüzyıla yakın bir süre sonra başladığını, ülkeler arasında kişi başına 
düşen gelir açısından önemli seviye farkları olmasına rağmen doğum oranlarındaki düşüşlerin önemli ölçüde senkronize 
olduğunu vurgulamaktadır. Yazara göre teknolojik ilerleme ve sanayileşme sonucunda nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç 
artmış, nitelikli işgücü ve nitelikli olmayan işgücü arasındaki ücret farklarının artması nedeniyle aileler daha az sayıda, ancak 
daha iyi eğitim görmüş çocuk sahibi olmayı tercih etmeye başlamışlardır. Okullaşma oranının artması ve eğitim sürelerinin 
uzaması beşeri sermaye stokunu artırarak teknolojik ilerlemeleri desteklemiş, büyümenin kalıcılığını sağlayan önemli bir 
unsur olmuştur. Beşeri sermayeye duyulan talebin artışı aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasındaki göreli ücret farklarını 
daraltmış ve kadınların işgücüne katılım oranı artma eğilimine girmiştir. Çocuk sahibi olmanın alternatif maliyetinin 
yükselmesi, ailelerin daha az çocuk sahibi olmasını beraberinde getiren bir diğer unsur olmuştur. 



Grafik 2.1. Demografik Geçiş 

 
Kaynak: Bloom & Williamson (1998) 

Demografik geçiş nüfus yaş dağılımı üzerinde belirgin etkilere neden olmaktadır. Ölüm 

oranlarındaki gerilemenin ağırlıklı olarak küçük yaş gruplarında gerçekleşmesi sonucu 

demografik geçişin başlamasıyla 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı artmakta, 

dolayısıyla çalışma yaşındaki grubun payı gerilemektedir. 0-14 yaş grubunun ilerleyen 

dönemde çalışma çağına geçmeleri giderek çalışma çağındakilerin toplam nüfus içindeki 

paylarının artmasına neden olmaktadır. Zaman geçtikçe çalışma yaşındakiler işgücünden 

çıkmaya başlamakta ve 65-üzeri yaş grubunun üyesi haline gelmektedir. Sonunda nüfus 

artışının geçici olarak hızlandığı dönemde doğan nüfusun çıkmasıyla çalışma çağındaki 

nüfusun toplam nüfus içindeki payı demografik geçiş öncesi dönemdeki seviyesi yakınlarında 

istikrara kavuşmakta ve demografik geçiş tamamlanmaktadır (Grafik 2.2).  

Grafik 2.2. Demografik Geçişin Nüfus Yaş Yapısı Üzerindeki Etkileri 

 

Kaynak: Bloom & Williamson (1998) 
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3. GÜNCEL DEMOGRAFİK GELİŞMELER 

Kalkınma düzeylerindeki farklılığa paralel olarak ülke grupları demografik geçişin farklı 

aşamalarındadır. Günümüzün gelişmiş ülkeleri demografik geçişlerini tamamlamışken, 

gelişmekte olan ülkelerin önemli ölçüde ilerlemiş olduğunu söylemek mümkündür. En az 

gelişmiş ülkeler ise demografik geçişe henüz yeni başlamaktadırlar. Bu durumda, gelişmekte 

olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkeler önümüzdeki dönemde nüfus yapılarında belirgin 

değişiklik görmeye devam edeceklerdir.  

Gelişmiş ülkeler demografik geçişlerini 20. yüzyılın ilk yarısında tamamlamalarına rağmen, II. 

Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, ABD ve diğer Anglosakson toplumlarında daha belirgin 

olmak üzere, doğurganlık oranlarında ani artışlar (bebek patlaması nesli) yaşamışlardır. Bu 

dönemde dünyaya gelenlerin işgücünden çıkmaya başlayacak yaşa gelmeleri bu toplumlarda 

endişe kaynağı olmakta, demografiyi gündemde tutan esas unsur olarak öne çıkmaktadır.  

Bloom ve Williamson (1998) analizinde demografik geçiş sonunda kadın başına düşen doğum 

oranının istikrara kavuşacağı, aynı zamanda ölüm oranlarındaki düşüşün sona ermesiyle3 

nüfus artış hızının geçiş öncesi seviyelerde yeniden durağan hale geleceği varsayılmaktadır. 

Bu durumda toplam nüfus demografik geçiş dönemindeki hızlanma sonucunda daha yüksek 

bir seviyede olacak ve geçiş öncesi dönemde olduğu gibi ılımlı bir hızda genişlemeye devam 

edecektir. Ancak günümüzde demografik geçiş ve bebek patlaması neslinin yaş piramidinde 

yukarılara tırmanmasının ötesinde önemli demografik gelişmeler gerçekleşmektedir. 

Ortalama yaşam süresi kazanımlarının sürmesinin yanı sıra kadın başına düşen doğum 

oranlarının sadece gelişmiş dünyada değil gelişmekte olan ülkelerde de nüfusun kendini 

yenileme oranının altında kalması ve düşmeye devam etmesi4, nüfusun artış hızı ve yaş 

dağılımı üzerinde önemli etkiler doğurmaktadır.  

                                                                 
3 Yazarlar bu konuya değinmeseler de biyolojik limitlere ulaşılmasıyla ortalama yaşam beklentisindeki artışların sona 
ermesini ya da ihmal edilebilecek bir hızda artmaya devam etmesini düşünmüş olmaları mümkün görünmektedir. 

4 Galor (2012) demografik geçişte doğurganlık oranlarındaki düşüşü tetikleyen faktörleri beşeri sermayeye duyulan talebin 
artmasıyla ailelerin daha iyi eğitimli ve daha az sayıda çocuğa sahip olmak istemesi ve cinsiyetler arası ücret farklarının 
daralmasıyla kadınların işgücüne katılımının artmasıyla açıklamıştı. Bu unsurlar düşük ve düşmeye devam eden doğurganlık 
oranlarını açıklamada önem sahibi olmaya devam etmektedir. Diğer yandan başka unsurların da önem arz ettiği 
gözlenmektedir. Bireylerin giderek boş zamana daha fazla önem atfetmeleri bu unsurlardan biridir. Toplumların 
modernleşmesi ve kırsal kesimden kente göçün artmasıyla da bazı önemli gelişmeler olmuştur. Kırsal kesimde yaşarken 
aileler çocuğa üretim girdisi gözüyle bakmış ve daha fazla çocuk sahibi olmak istemiştir. Ancak kentlileşme arttıkça zorunlu 
eğitim, asgari çalışma yaşı gibi uygulamalarla çocuk üretim girdisi olmaktan çıkmış ve maliyet unsuru olmuştur. Benzer 



Demografik gelişmelerin seyrini daha iyi izleyebilmek için ilk önce 1950 - 2100 yılları için 

Birleşmiş Milletlerce derlenmiş küresel nüfus veri5 ve projeksiyonları sunulacak, ardından 

nüfus gelişmeleri Türkiye ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ülke grubu (daha az gelişmiş 

ülkeler) için incelenecektir. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarını farklı değişim varsayımlarına 

dayanarak yapmaktadır, bu çalışmada orta değişim hızına dayanan projeksiyonlar esas 

alınmıştır. 

Demografik geçişin başlangıç tarihi olarak kabul edilebilecek 19. yüzyılın başlarında 1,0 milyar 

kişi olarak tahmin edilen dünya nüfusu, 2010 yılında yaklaşık 6,9 milyar kişiye yükselmiştir. 

Demografik geçişin küresel ölçekte büyük ölçüde tamamlanacağı düşünülen 2100 yılında ise 

dünya nüfusunun 11,2 milyar kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 2010 ve 2100 yılları arasında 

dünya nüfusunda meydana geleceği tahmin edilen artışa en büyük katkıyı yüzde 54,2 pay ile 

2010 yılında dünya nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan en az gelişmiş ülke grubunun yapması 

beklenmektedir. Günümüzün daha az gelişmiş ülke grubu nüfusunun 2080 yılında zirve 

yaptıktan sonra gerileyeceği ancak 2010 yılı ile kıyaslandığında, 2100 yılında meydana 

gelecek artışa yüzde 44,8’lik katkı yapacağı öngörülmektedir. Gelişmiş ülke grubu nüfusunun 

ise 2040 yılında zirve yaptıktan sonra gerileyeceği ve 2010 yılında dünya nüfusu içinde yüzde 

17,8 olan payının 2100 yılında yüzde 11,4’e düşeceği tahmin edilmektedir (Grafik 3.1). 

Grafik 3.1. Dünya Nüfus Projeksiyonları (milyar kişi) 

 
Kaynak: Birleşmiş Milletler Nüfus Veritabanı 

                                                                                                                                                                                                        
şekilde kırsal kesimde çocuk sosyal güvenlik unsuru olarak görülürken, sosyal devlet uygulamalarının yaygınlaşması ve finans 
piyasalarının derinleşmesiyle yaşlılık dönemi için çocuğa duyulan önemi azaltmış ve doğum oranlarını aşağıya çekmiştir. 

5 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Bölümü Nüfus Birimi. Dünya Nüfus Görünümü – 2015 Revizyonu veritabanı.  
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3.1. TÜRKİYE VE DAHA AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER GRUBU 

Daha az gelişmiş ülkeler sağlıktaki hızlı bilgi transferi nedeniyle, demografik geçişlerini daha 

küçük bir zaman dilimi içinde gerçekleştirmiştir. Ortalama yaşam beklentisi çok düşük bir 

seviyeden başlayarak gelişmiş ülkelere hızlı bir şekilde yakınsamış, doğurganlık oranlarında 

hızlı gerilemeler gözlenmiştir. Daha az gelişmiş ülkelerde 1960 yılında doğumda beklenen 

ortalama yaşam süresi 44,7 seneyken, bu tarihten sonra sürekli olarak artış gerçekleşmiştir. 

Ortalama yaşam beklentisi 2010 yılında 68,7 yıla yükselmiş, böylece 1960 yılında gelişmiş 

ülkeler yaşam beklentisiyle olan 23,0 senelik fark 8,2 seneye düşmüştür. 2100 yılında söz 

konusu sürenin 83,8 yıla yükselmesi, farkın da 5,6 yıla daralması beklenmektedir. Türkiye de 

birlikte anıldığı gruba benzer eğilimler sergilemiş, 1960 yılında 43,7 sene olan ortalama 

yaşam beklentisi, 2010 yılında 73,4’e yükselmiştir. BM projeksiyonlarına göre 2100 yılında 

beklenen değer ise 88,5 senedir (Grafik 3.2). 

Grafik 3.2. Doğumda Ortalama Yaşam Süresi Beklentileri (yıl) 

A. Daha Az Gelişmiş Ülkeler B. Türkiye  

  
Kaynak: Birleşmiş Milletler Nüfus Veritabanı  

Daha az gelişmiş ülkelerde 1970 yılına kadar kadın başına düşen doğum sayısı yaklaşık 6 

seviyesindeyken, bu tarihten sonra çok sert gerilemeler gerçekleşmiş ve söz konusu rakam 

2010 yılında 2,4’e kadar düşmüştür. Doğum sayısının 2040’lı yılların başında nüfusun kendini 

yenileme oranının (yüzde 2,1) altına düşeceği, 2080’lerde ise nüfus artış hızının düzenli bir 

gerileme dönemi sonucunda negatif bölgeye geçeceği öngörülmektedir. Türkiye yine benzer 

dinamikler sergilemiş ve 1960 yılında 6,4 olan kadın başına düşen doğum sayısı 2010 yılında 

2,2’ye gerilemiştir. 2015-2020 yılları arasından itibaren doğum oranının nüfusun kendini 

yenileme seviyesinin altına düşeceği, nüfus artış hızının ise 2065 yılında negatif bölgeye 

geçeceği tahmin edilmektedir (Grafik 3.3). Bu gelişmeler sonucunda daha az gelişmiş 

ülkelerde 1960 yılında yüzde 41,0 olan çocuk bağımlı oranının (0-14 yaş grubunun toplam 
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nüfusa oranı) 2010 yılında yüzde 26,8 seviyesine gerilediği, yüzde 3,7 olan yaşlı bağımlı 

oranının ise yüzde 6,2 seviyesine yükseldiği gözlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda çocuk 

bağımlı oranının bir miktar daha düşeceği, yaşlı bağımlı oranının artacağı öngörülmektedir. 

Bu gelişmelere göre, 1960 yılında yüzde 57,3 seviyesinde olan çalışma çağının toplam nüfus 

içindeki payı 2015 yılında yüzde 67,3 seviyesinde zirve yapacaktır. Bu tarihten sonra ise 

gerilemeye başlayarak 2100 yılında yüzde 58,6 seviyesine düşeceği tahmin edilmektedir. 

Grafik 3.3. Kadın Başına Düşen Doğum Oranı ve Nüfus Artış Hızı (yüzde) 

A. Daha Az Gelişmiş Ülkeler B. Türkiye 

  
Kaynak: Birleşmiş Milletler Nüfus Veritabanı 

 

Bağımlı oran verileri, toplam nüfus yerine çalışma çağındaki nüfus ile hesaplandığında daha 

çarpıcı hale gelmektedir. Hesaplanan en düşük ve en yüksek oranlar şu şekildedir: 1965 

yılında bu ekonomilerde 1,2 çalışana karşılık 1 bağımlı (çocuk ve yaşlı birlikte) yaşarken, 2015 

yılında 2,1 çalışana karşılık 1 bağımlı olduğu gözlenmektedir. Türkiye için incelendiğinde ise 

en düşük değerin 1,1 ile 1965 yılında gözlendiği, en yüksek değerin ise 2,1 ile 2025 yılında 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (Grafik 3.4). 

Grafik 3.4. Nüfusun Yaş Yapısı (yüzde pay) 

A. Daha Az Gelişmiş Ülkeler B. Türkiye 

  
Kaynak: Birleşmiş Milletler Nüfus Veritabanı 
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4. DEMOGRAFİK GELİŞMELERİN İKTİSADİ FAALİYETLE ETKİLEŞİMİ 

Nüfusu oluşturan yaş gruplarının iktisadi davranışları arasında belirgin farklılıklar mevcuttur. 

Çocuk bağımlı olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu kendi gelirine sahip değilken, tüketimini 

ailesinin yaptığı transferlerle karşılamaktadır. Bu yaş grubu için sağlık ve eğitim 

harcamalarının ön planda olması nedeniyle, aile imkânlarının yanı sıra kamu transferleri de 

önem arz etmektedir. Bir başka deyişle, bu yaş grubu özel ve kamu tasarruflarını azaltıcı 

yönde etkide bulunmaktadır. Toplam nüfus içinde payları arttıkça da söz konusu etki 

ağırlaşmaktadır. 65 ve üstü yaş grubu yaşlı bağımlı olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş grubu 

tüketimlerini çalıştıkları dönemde yapmış oldukları tasarruflarla ve/veya ekonomideki sosyal 

güvenlik sektörünün nasıl yönetildiğine bağlı olarak aynı dönemde birlikte yaşadıkları 

nesillerden kamu transferleriyle sağlamaktadırlar. Horioka (2009), Japonya gibi geleneksel 

yapının hâkim olduğu toplumlarda, yaşlıların çocuklarıyla birlikte yaşamalarına daha sık 

rastlandığını vurgulayarak, sosyal güvenlik sisteminin yapısından bağımsız olarak özel 

transferlerin önemine de dikkat çekmektedir. Her hâlükârda yaşlı bağımlıların ekonomideki 

tasarrufları (finansal varlık) azalttığını ve transferler dolayısıyla mevcut dönem tasarruflarını 

sınırladığını söylemek mümkündür. Çalışma çağındaki nüfus ise emek verimliliği yüksek, aynı 

zamanda yaşlı bağımlı haline geleceği dönemi düşünerek emek gelirinden azını tüketen 

(tasarruf yapan) grubu oluşturmaktadır. Bu yaş grubunun büyüklüğü toplam tasarruf 

üzerindeki etkilerinin ötesinde de öneme sahiptir. Çalışan başına düşen sermaye stokunun 

değişmesi sermayenin getirisi ve ücretleri etkilemekte, dolayısıyla toplam tüketim ve yatırım 

harcamaları gibi temel makroekonomik değişkenler farklılaşmaktadır. 

Demografik geçişin yanı sıra, bebek patlaması nesli örneğinde olduğu gibi, doğum 

oranlarında kısa süreli ani artış; yaşam beklentisi kazanımlarının devamı ve doğum 

oranlarının düşmeye devam etmesi de nüfusun yaş yapısında kaymaları beraberinde 

getirmektedir. Bu gelişmeler, iktisadi faaliyeti farklı grupların göreli ağırlıklarını değiştiren 

diğer demografik unsurlardır.  

NTA projesi6 birçok ülkede, belirli yıllar için, yaş itibarıyla bireylerin tüketim ve emek gelir 

seviyesini, aldıkları ve yaptıkları transfer düzeylerini ve bu transferlerin dağılımını 

                                                                 

6 NTA (National Transfer Accounts) projesi “Center for the Economics and Demography of Aging” (University of California at 
Berkeley) ve “East-West Center” tarafından yürütülmektedir. Bölgesel ve yerel enstitülerle işbirliği yaparak 40’dan fazla ülke 



(kamu/özel) tahmin etmeyi amaçlamaktadır. NTA verileri, farklı gelişmişlik düzeylerine de 

sahip olsalar, tüm ekonomilerde bireylerin Modigliani ve Brumberg (1954) tarafından yapılan 

analize uygun olarak tüketim düzleştirmesi yaptıklarını ortaya koymaktadır.  

Grafik 4.1. Türkiye Kişi Başı Yaşam Boyu Emek Geliri - Tüketim Tahminleri  

 
Kaynak: http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/Indicators 

* Veriler ülkelerin 30-49 yaş arası emek gelirleriyle normalize edilmiştir. Ülke verileri satın alma gücü paritesi ile ABD dolarına 
çevrilmiştir. Veriye erişim tarihi: 24/09/2018. NTA projesinde Türkiye tahminleri İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 
Prof. Dr. Aylin Seçkin tarafından, 2006 yılı verileriyle, gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye için yapılan tahminler Grafik 4.1’de sunulmuştur. NTA tahminleri Türkiye’de emek 

gelirinin, tüketimi 29 ile 62 yaş arasında geçtiğini ortaya koymaktadır. Almanya ve ABD gibi 

gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, emek gelirinin tüketimi ilk kez aştığı ve tekrar gerisine 

düştüğü yaşların daha ileride olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla emek gelirinin tüketimi 

aştığı yıl sayısının gelişmiş ülkelere yakın olduğunu söylemek mümkündür. Ancak emek geliri 

ile tüketim arasındaki farkın, ücret seviyesi ve sosyal güvenlik sistemine bağlı olarak, Türkiye 

örneğinde daha dar olduğu, dolayısıyla tasarruf imkânının daha kısıtlı olduğu görülmektedir.  

Yaşam boyu gelir-tüketim davranışını NTA verisi ile destekledikten sonra ağırlıklı olarak 

demografik geçiş ile ilişkilendirilen birinci ve ikinci nüfus temettülerine değinilmesi yerinde 

olacaktır.7 Birinci nüfus temettüsü demografinin muhasebe etkisi olarak tanımlanmaktadır. 

Verimliliği yüksek çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının artmasının kişi 

başı büyümeye getirdiği katkıyı ifade etmektedir.  

                                                                                                                                                                                                        
için yaş itibarıyla tüketim, emek geliri ve transfer verileri derlenmektedir. Proje, Andrew Mason (Hawai Üniversitesi, İktisat 
Bölümü) ve Ronald Lee (Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, İktisat Bölümü, emekli)  tarafından yönetilmektedir. Aşağıdaki 
linkte analize dahil edilen tüm ülkeler için tüketim-gelir verilerini incelemek mümkündür. 

7 Mason ve Lee (2012), Mason, Lee ve Lee (2010), Bloom, Canning ve Sevilla (2001),  Ogawa ve diğerleri (2010), Eastwood ve 
Lipton (2012), Aiyar ve Modi (2011) gibi çalışmalarda nüfus temettüsü kavramı tanıtılmış, farklı ülkeler ve ülke grupları için 
büyümeye yapmış olduğu katkılar incelenmiştir. 
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Ogawa ve diğerleri (2010), ikinci nüfus temettüsünü nüfus yaş yapısındaki değişiklik kaynaklı 

varlık talep artışının neden olduğu verimlilik kazancı olarak tanımlamaktadır. Yazarlar varlık 

talebi artışıyla, emeklilik dönemi düşünülerek yapılan tasarrufların satın alma gücünü 

koruması için aktarıldığı finansal varlıkları kastetmektedir. Çalışma çağındaki nüfusun toplam 

nüfus içindeki payının artışı, bu gruptaki bireylerin emek geliri ve tüketim arasındaki farkın 

artı bakiye vermesi nedeniyle, bireysel davranış değişmese dahi toplam tasarrufları artırıcı 

yöndedir. Eğer ekonomide hâkim olan emeklilik sistemi mevcut yaşlı bağımlıların ödemelerini 

gerçekleştirirken çalışma çağındaki bireylerin tasarruflarını tam olarak massetmiyorsa, 

ekonomide toplam tasarruflar artacak ve sermaye birikimine uygun bir iklim oluşacaktır8. Bu 

noktada önemli olan sermaye birikiminin, çalışan başına düşen sermaye miktarını artıracak 

(derinleşme) büyüklüğe ulaşabilmesidir. Diğer yandan, Galor (2012) demografik geçişte 

doğurganlık oranlarındaki düşüşün sebeplerinden birisi olarak, teknolojik gelişmeleri takiben 

artan, etkin ve verimliliği yüksek beşeri sermaye talebine karşılık olarak, ailelerin daha az 

sayıda ancak daha iyi eğitim görmüş çocuk sahibi olma isteğini göstermektedir. Bu durumda 

demografik geçiş ile beşeri sermaye artışının bağlantılı olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Aynı zamanda, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının arttığı 

dönemlerde çocuk bağımlı oranlarında düşüşler gerçekleşmesi, çocuk başına yapılacak eğitim 

harcaması miktarını artırarak beşeri sermayenin daha da güçlenmesine olanak tanıyacaktır.  

Demografik geçişin fiziki sermaye derinleşmesine uygun ortam yaratmasının yanı sıra beşeri 

sermaye gelişimine de elverişli olması, daimi bir refah iyileşmesini (ikinci nüfus temettüsü) 

ima etmektedir. Birinci nüfus temettüsünün geçici yapısına rağmen ikinci nüfus temettüsü 

kalıcıdır; birinci nüfus temettüsü mekanik bir ilişkiyi ima ederken, ikinci nüfus temettüsü 

(refah etkilerinin belirmesi için) uygun kurumların ve politikaların işbaşında olmasını gerekli 

kılmaktadır. Bir diğer deyişle, kazanılması gerekmektedir. Tasarruf birikimini kısıtlayan bir 

sosyal güvenlik sisteminin yanı sıra kurumsal kalite düşüklüğü, hukukun üstünlüğü gibi temel 

yapısal unsurların yerleşmemiş olması bu temettüden eksik faydalanılmasını ya da hiç 

faydalanılamamasını beraberinde getirebilmektedir. Üretim faktörlerinin azalan getiriye tabi 

olması nedeniyle, kalıcı refah artışı için üretim faktörlerindeki artış yeterli olmamakta, 

                                                                 

8 Günümüzde yaşlı bağımlı oranındaki artışın kamu maliyesinin geleceğine dair endişe kaynağı olmasının temelinde sosyal 
güvenlik yapılarında dağıtım sisteminin (pay-as-you-go) hakim olması yatmaktadır. Bu sistemde emeklilik ödemeleri ile 
çalışma çağında yapılan katkılar arasındaki bağlantı zayıflamaktadır. 



toplam faktör verimliliğinde köklü artış gerekmektedir. Nitekim Krugman (1994), Robert 

Solow’un analizlerine dayanarak ABD’de uzun dönemli kişi başı büyümenin yaklaşık yüzde 

80’inin teknolojik gelişmeler kaynaklı olduğunu aktarmaktadır. 

Demografik gelişmeler toplulaştırma sonucu makroekonomik sonuçlar doğururken, bireysel 

davranışı değiştirerek de makroekonomik değişkenleri etkileyebilmektedir. Bireysel davranış 

değişikliğine neden olan demografik gelişme ise ortalama yaşam beklentisi kazanımlarının 

devamıdır. Ortalama yaşam beklentisindeki artışlar sonucu yaşlı bağımlı kalınacak sürenin 

uzayacağı beklentisiyle, bireylerin marjinal tasarruf eğilimlerinin artması beklenir. Üstelik bu 

artış, farklı düzeylerde de olsa, tüm yaşlarda gerçekleşebilir. Bu gelişmenin büyümeyi kısa 

dönemde baskılaması, ancak artan tasarruflar ve beraberinde getireceği sermaye 

derinleşmesi nedeniyle uzun dönemde desteklemesi mümkündür. Ayrıca, Bils ve Klenow 

(2000) ile Manuelli ve Seshadri (2014) ortalama yaşam beklentisindeki artışların beşeri 

sermaye yatırımlarını destekleyeceğini belirterek, demografik unsurlarla beşeri sermaye 

gelişimi arasındaki bağı güçlendirmektedirler. 

Bu bölümde yapılan tartışmalar, demografik gelişmelerle iktisadi faaliyet arasındaki ilişkinin 

işgücü arzı ile sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. Yaş yapısında meydana gelen 

değişikliklerin beraberinde getirdiği toplulaştırma etkisi ve ortalama yaşam süresi 

kazanımlarının (emekli kalma süresinin uzaması) neden olduğu bireysel davranış değişiklikleri 

de ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Demografik geçiş gibi temel bir toplumsal değişiklik, 

ekonomide de yapısal bir dönüşüm imkânı sunarken, doğum oranlarında kısa süreli artışlar, 

ortalama yaşam beklentisi kazanımlarının devamı gibi diğer demografik gelişmeler de 

makroekonomik sonuçlar doğurabilmektedir.  

5. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür taramasında ilk olarak, Gertler (1999) makalesine dayanan, Fujiwara ve Teranishi 

(2008), Kara ve von Thadden (2016), Kilponen, Kinnunen ve Ripatti (2006), Carvalho ve 

Ferrero (2013) ve Carvalho, Ferrero ve Nechio (2016) çalışmaları değerlendirilecektir. Bu 

makalelere öncelik verilmesinin sebebi, bu çalışmanın da Gertler (1999) kesişen nesiller 

modeline dayanması ve benzer sorulara yanıt aramasıdır.  Yeni Keynesyen yapıda olan 

çalışmalardan Kilponen, Kinnunen ve Ripatti (2006) küçük açık ekonomi modeline 

dayanırken, diğerleri kapalı ekonomi yapısındadır.  



Kara ve von Thadden (2016) ile Kilponen, Kinnunen ve Ripatti (2006) demografik gelişmelerle 

maliye politikası ve emeklilik sistemlerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalar yaşlanma sorunu 

karşısında Euro Bölgesi ve Finlandiya’da emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğini ele 

almakta, farklı emeklilik sistemi varsayımları altında makroekonomik değişkenlerdeki 

farklılaşmaya odaklanmaktadır. Kara ve von Thadden (2016) ayrıca demografik gelişmeler 

neticesinde Euro bölgesinde temel makroekonomik değişkenlerin 2030 yılına kadar 

izleyebileceği seyir hakkında bilgi sunarken, model sonuçları reel faizde 100 baz puanlık bir 

düşüşe işaret etmektedir. Çalışma ayrıca para politikası tercihlerinin etkilerini de 

sorgulamakta, faiz kuralı uygulayan bir merkez bankasının reel faizdeki düşüşü 

içselleştirememesi sonucu deflasyonist baskıların hakim olduğunu ortaya koymaktadır. 

Carvalho, Ferrero ve Nechio (2016) demografik gelişmelerle reel faiz arasındaki ilişkiye 

odaklanan bir diğer çalışmadır. OECD ülkeleri için yaptıkları kalibrasyondan, 1990 ile 2014 

yılları arasında reel faizde demografik gelişmeler sonucu 150 baz puan seviyesinde düşüş 

olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. Yazarlar bu eğilimin azalarak da olsa devam edeceğini 

vurgulamakta, bu durumun gelişmiş ülkelerde faaliyeti daraltıcı şoklar karşısında para 

politikası esnekliğini zayıflattığını tartışmaktadırlar.  

Fujiwara ve Teranishi (2008) yaşam döngüsünün olmadığı ekonomi, daha genç heterojen 

ekonomi ve daha yaşlı heterojen ekonomi olmak üzere üç farklı demografik yapıda teknoloji 

ve para politikası şoklarının etkilerini incelemektedir. Model sonuçları nüfus yaşlandıkça 

doğal faiz oranının gerilediğini ortaya koyarken, teknoloji ve para politikası şoklarının 

çalışanları ve yaşlıları farklı şekilde etkilediği sonucuna da ulaşılmaktadır. Sıkılaştırıcı bir para 

politikası şoku karşısında çalışma çağındakilerin tüketimi gerilerken, yaşlı bağımlılarınki artış 

sergilemektedir. Şok karşısında farklı yaş grupları farklı şekilde etkilenmesine rağmen mevcut 

kalibrasyon altında, faiz artışı toplam talebi daraltıcı yönde etkilemeye devam etmektedir.  

Carvalho ve Ferrero (2013) sadece tek bir demografik değişkenin (ortalama yaşam beklentisi 

kazanımları) makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini iki farklı para politikası (katı 

enflasyon hedeflemesi ve faiz kuralı) altında incelemekte, para politikası otoritesinin denge 

reel faizdeki gerilemeyi içselleştirememesinin sonuçlarını araştırmaktadır. Yazarlar ilk olarak, 

ortalama yaşam beklentisi kazanımlarının, gerek katı enflasyon hedeflemesi altında gerekse 

de (sadece enflasyona duyarlı) bir Taylor kuralı altında birbirine çok yakın reel faiz patikaları 

oluşturduğunu göstermektedir. Katı enflasyon hedeflemesinde bu duruma sıfır enflasyonla 



ulaşılmaktadır. Taylor kuralında ise nominal faiz başlangıç durağan durum değerine kıyasla 

gerilemekte, ancak ortaya çıkan deflasyon reel faizin katı enflasyon hedeflemesinde oluşan 

seviyeden farklılaşmamasına neden olmaktadır. Ortalama yaşam beklentisindeki artış 

başlangıç durağan durum değerine kıyasla, uygulanan para politikasından bağımsız olmak 

üzere, marjinal tüketim eğilimlerini de düşürmektedir.  

Öne çıkan diğer çalışmalar incelenecek olursa, tüketici kesiminin modellenmesi bakımından 

sık referans verilen Auerbach ve Kotlikoff (1987) makalesine dayanan Miles (1999) çalışması 

İngiltere ve Euro bölgesi için demografik değişimler karşısında reel faiz, tasarruf oranı 

değişkenlerinin tepkisini incelemektedir. Braun, Ikeda ve Joines (2009) çalışması Japonya’da 

tasarruf oranlarında gerçekleşen gerilemelerin nedenlerini incelemekte, toplam faktör 

verimliliği ve demografik gelişmelerin etkilerini ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada da 

tüketici kesiminin yaşam döngüsü davranışı Auerbach ve Kotlikoff (1987) çalışmasına 

dayandırılmıştır. Kantur (2013) farklı yaşlı bağımlı oranına sahip üç ekonomide para politikası 

şokunun etkilerini Yeni-Keynesci bir kesişen nesiller modeli çerçevesinde incelemektedir. 

Kantur (2013) modelinde tüketiciler iki dönem yaşamakta, ilk dönem elde ettikleri ücret 

gelirini, emekli oldukları ikinci dönemde tüketmektedirler. Çalışanlar ilk dönemde elde 

ettikleri geliri, risksiz tahvil ve hisse senedi piyasasında değerlendirebilmektedir. Modelde 

merkez bankasının Taylor kuralı uyguladığı kabul edilmiştir. Çalışma ilk olarak yaşlı bağımlı 

oranı arttıkça durağan durum faiz oranının da monotonik bir şekilde gerilediğini 

göstermektedir. Daha sonra ise farklı yaşlı bağımlı oranına sahip üç ekonomide sıkılaştırıcı 

para politikası şokunun etkilerini incelemekte, bağımlılık oranı arttıkça para politikası 

etkinliğinin zayıfladığını ortaya koymaktadır. 

Gagnon, Johannsen ve Lopez-Salido (2016) küresel krizi takip eden dönemde, gevşek 

politikalara rağmen büyümenin cılız kalmasını, ABD ekonomisinin “yeni normali” olarak 

tanımlamakta, bu yeni durumda demografik gelişmelerin büyük önem arz ettiğini 

savunmaktadır. Tam öngörünün olduğu, zengin demografik yapıya sahip reel iş çevrimi 

modeli, denge reel faizin 1960-2030 yılları arasındaki seyrine odaklanmıştır. Yazarlar, 

modelin ortaya koyduğu denge reel faiz patikasının diğer çalışmalarla uyumlu dönüş 

noktalarına sahip olduğunu, sadece büyüklük açısından farklılıklar olduğunu vurgulamaktadır. 

Yazarlara göre, 1980 - 2010 yılları arasında ABD ekonomisinde denge reel faiz 1,25 yüzde 

puan gerilemiştir ve bu gerilemenin tamamına yakını demografik gelişmeler kaynaklıdır. 



Backus, Cooley ve Henriksen (2014) açık ekonomi modellerinde demografi ile sermaye 

akımlarını, Jaimovich ve Siu (2009) çalışması demografi ile iş çevrimlerini, Imam (2013) 

yaşlanma ile parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini, Juselius ve Takats (2015) ise nüfus 

yaş grupları ile enflasyonu birlikte inceleyen, diğer dikkat çeken çalışmalardır. Diğer yandan, 

gelişmiş ülkelerdeki yaşlanma olgusunu uzun süreli durgunluk ile ilişkilendiren çalışmalarda 

artış gözlenmektedir. Eggertson, Lancastre ve Summers (2018) çalışması bu bağlamda öne 

çıkarken, endüstriyel robot kullanımının bu bağı zayıflattığını tartışan Acemoglu ve Restrepo 

(2017) çalışması da dikkat çekmektedir. Ayrıca, demografi ve uzun süreli durgunluk 

arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde tartışan Cervellati, Sunde ve Zimmerman (2017) çalışması 

önem arz etmektedir.  

Türkiye’de demografi ile temel makro büyüklükler arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalar 

arasında Georges ve Seçkin (2016a) ile Georges ve Seçkin (2016b) öne çıkmaktadır. Her iki 

çalışmada da demografik değişkenlere ait projeksiyonlarla uzun süreli simülasyonlar yapılmış 

ve makroekonomik sonuçları tartışılmıştır. Georges ve Seçkin (2016a) analizlerini çok bölgeli 

kesişen nesiller genel denge modeline dayandırmaktadır. Yazarlar demografik geçiş süresince 

toplam tasarruf, toplam yatırım ve dolayısıyla cari denge dinamiklerini incelemekte ve faktör 

verimliliklerindeki değişimlere bağlı olarak geçiş ülkelerinde önce cari açık baskısının, takip 

eden dönemlerde ise cari fazla baskısının hakim olacağını tartışmaktadır. Yazarlara göre 

benzer geçiş sürecinde olan gelişmekte olan ülkeler (güney ülkeleri), gelişmiş ülkelerle (kuzey 

ülkeleri) yaptıkları ticaret sonucunda birbirleriyle daha fazla rekabet içinde olacaklarından dış 

ticaret hadlerinde düşüşler yaşayacak, dolayısıyla refah kaybına maruz kalacaklardır. Yazarlar 

yaptıkları simülasyonla, güney ülkelerinin kendi aralarında daha fazla ticaret yaptıkları bir 

ticaret pazarı çeşitlendirmesi senaryosu altında dış ticaret haddindeki artışı ve tüketici 

refahında gerçekleşen kazancı Türkiye örneğinde ortaya koymaktadırlar. Georges ve Seçkin 

(2016b) ise aynı modelin kapalı ekonomi versiyonuyla farklı doğurganlık oranlarının 

(Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan orta ve yüksek doğurganlık oranı senaryoları) refah 

etkilerini Türkiye verileriyle incelemektedir. Yazarlar, yüksek doğurganlığın emeklilik sistemi 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamadığı gibi 2050 yılı sonrasında işgücüne katılacak bireyler 

lehine önceki dönemde işgücüne katılanlarda refah kaybına neden olacağı sonucuna 

ulaşmaktadırlar. Ceritoğlu ve Eren (2014) çalışması hane halkı gelir anketi verilerine 

dayanarak nüfus yaş yapısındaki değişim, eğitim düzeyi ve işgücüne katılım oranının toplam 



tasarruflara etkisini incelemekte, elde ettikleri katsayıları kullanarak 2010 ile 2050 yılları 

arasında toplam tasarrufların ulaşabileceği seviyeye ilişkin projeksiyonlar sunmaktadırlar. 

Yazarlar, toplam tasarrufların milli gelir içindeki payında 7,6 puanlık tasarruf artışı 

gerçekleşebileceği sonucuna ulaşırken, nüfus yaş yapısındaki değişimlerin katkısını 1,9 puan 

olarak hesaplanmaktadır. Van Rijckeghem ve Üçer (2008) Türkiye’de özel tasarrufların 

belirleyicilerini inceledikleri çalışmalarında, bağımlılık oranlarındaki gerilemenin tasarruf 

oranlarına etkisini araştırmakta, üç farklı yöntemle yaptıkları nicel analiz sonucunda 2007-

2025 yılları arasında demografik gelişmelerin tasarruf oranını 2 ile 5 yüzde puan arasında 

artıracağı sonucuna ulaşmaktadırlar. Cilasun ve Kırdar (2009) ise 2005 yılı Hane halkı Gelir 

Anketi verilerini kullanarak, yaşlara göre gelir ve tüketim profillerini incelemektedir. Yazarlar, 

gelir ile yaş arasında kambur bir yapı olduğunu saptarken, aynı yapı tüketim ile yaş arasında, 

ancak daha yatay bir şekilde mevcuttur. UNFPA ve TÜSİAD işbirliği ile hazırlanan “2050’ye 

Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” projesi kapsamında,  Tansel (2012) işgücü piyasasını, Alper, 

Değer ve Sayan (2012) sosyal güvenlik sitemini, Akın ve Ersoy (2012) ise sağlık sistemini 

inceleyerek, konular hakkında detaylı incelemeler yapmaktadır.   

6. KAPALI EKONOMİ MODELİ 

Daha önce tartışılan demografik gelişmelerle iktisadi faaliyet arasındaki ilişki, kalibre edilen 

bir genel denge modelinden edinilen nicel sonuçlarla desteklenecektir. Çalışan ve emekli 

olarak iki farklı tüketicinin olduğu model Yeni Keynesyen çizgidedir, ayrıca modelde 

ekonomik birimler tam öngörüye sahiptir. Model, literatür taraması yapılırken tartışılan, 

Carvalho ve Ferrero (2013), Carvalho, Ferrero ve Nechio (2016), Kara ve von Thadden (2016) 

ile Kilponen, Kinnunen ve Ripatti (2006) çalışmalarıyla aynı çizgide olup, tüm bu çalışmalar 

gibi Gertler (1999) kesişen nesiller modeline dayanmaktadır.  

Modelde tüketiciler (çalışan ve emekli), firmalar (tekelci rekabet koşullarında faaliyet 

gösteren ara malı üreticileri ve tam rekabet altında faaliyet gösteren perakendeciler) ve 

kamu sektörü (maliye ve para politikası otoriteleri) yer almaktadır. Çalışanlar işgücü ve fiziki 

sermaye stoklarını ara malı üreticilerine arz etmekte, buna uygun olarak ücret geliri elde 

etmekte, tekelci rekabetçi ara malı üreticilerinin temettülerini almakta, diğer yandan vergi 

ödemektedirler. Gelirlerinin tüketimi aşan kısmını ise tasarruf olarak fiziki sermaye 

birikiminde ya da tahvil alımında değerlendirmektedirler. Emekliler çalışanlara kıyasla daha 



düşük bir verimlilikle işgücüne katılabilmektedir; tüketimlerini çalışmış oldukları dönemde 

biriktirmiş oldukları tasarruflarıyla, transfer ödemeleriyle ve ücret gelirleriyle 

gerçekleştirmektedir. Ara malı üreticileri hane halkından kiraladığı sermaye ve istihdam ettiği 

işgücü ile üretimini gerçekleştirmekte, ürünlerini tam rekabet koşullarında faaliyet gösteren 

perakendecilere satmaktadırlar. Perakendeciler ise homojen tüketim mallarını tüketiciyle 

buluşturmaktadır. Maliye politikası kurala bağlanmış olup, kamu borç stokunun milli gelire 

oranı sabit tutulmuş ve aşmasına izin verilmemiştir. Para politikası uygulayıcısı ise standart 

parametrelerle faiz politikası (Taylor) kuralı uygulamaktadır.  

Gertler (1999) kesişen nesiller modelinin çıkış noktası, yaşam döngüsünün farklı noktalarında 

olan bireylerin getirdiği heterojenliği aşma çabasıdır. Bunun için Blanchard (1985) 

makalesinde bireylerin belirli bir sabit olasılıkla hayatta kaldıkları, dolayısıyla sonlu bir hayata 

sahip oldukları modelden yola çıkılmış, bazı uyarlamalar yapılmıştır. Gertler (1999) 

modelinde sadece bireye özgü risklere yer verilmektedir. Bireyler iki aşamalı bir yaşam 

sürmektedirler: İlk olarak çalışma çağında yaşamakta, sabit bir olasılıkla bu gruptan çıkarak 

emekli olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Emekli olan bireyler ise yine sabit bir 

olasılıkla ölüm riski yaşamaktadırlar. Emeklilerin karşı karşıya olduğu ölüm zamanıyla ilgili 

belirsizliği ortadan kaldırmak için sürtünmesiz çalışan bir gelir sigortası sistemi olduğu 

varsayılmıştır. Bu sistemde emekliler dönem başında finansal varlıklarını bir yatırım fonuna 

göndermekte, dönem sonunda ise yatırım fonu hayatta kalan emeklilere birikimin tamamını 

geri dağıtmaktadır. Her dönem belirli bir oranda emekli hayatını kaybettiği için geride kalan 

emeklilerin elde ettiği getiri piyasa faizlerinden aynı oranda daha yüksek olmaktadır. Emekli 

olma riskiyle karşı karşıya olan çalışanlar için ise yaşam döngüsü gereği yapılacak tasarrufları 

engellememek için benzer bir sistem düşünülmemiş, çalışanların dönemler arası ikame 

esnekliği ile riskten kaçınmasını ayrıştıran bir tercih yapısı varsayılmıştır. Epstein ve Zin (1989) 

ile Farmer (1990) çalışmalarında tartışılan bu tercih yapısında, belirsizliğin olmadığı bir 

durumda, bireyler gelir dalgalanmaları karşısında risk-nötr iken, sabit dönemler arası ikame 

esnekliklerine sahiptirler. Bu tercih yapısı, modele suni olarak eklenen sabit olasılıkla emekli 

olma riskinin gerçek gözlemlerle uyuşmayacak kadar yüksek ihtiyati tasarrufu tetiklemesini 

engellemek için eklenmiştir. 

 



6.1. DEMOGRAFİK YAPI 

Kurulan yapıda iki tüketici grubu, çalışanlar ve emekliler, birlikte yaşamaktadırlar. Bireylerin 

15 yaşında dünyaya geldiği ve doğrudan işgücüne katıldıkları kabul edilmiştir. Çalışanlar her 

dönem 𝜐 olasılıkla işgücünde kalmaya devam etmekte, aksi takdirde emekli olmaktadırlar. 𝜐  

dışsal değişkeni çalışanın yaşından bağımsızdır ve geometrik dağılım neticesinde  1 (1 − 𝜐 )⁄  

ortalama çalışma süresine karşılık gelmektedir. 

Emeklilerin her dönem karşı karşıya olduğu hayatta kalma olasılığı 𝛾  dışsal değişkeniyle 

modele girilmiştir. Hayatta kalma olasılığı da emeklinin yaşından bağımsızdır ve 1 (1 − 𝛾 )⁄  

ortalama emeklilik süresini vermektedir.  

İşgücünün artış hızı (𝑛 ) modelin bir diğer dışsal değişkenidir ve (1 + 𝑛 ) = 𝑁 𝑁⁄  şeklinde 

tanımlamaktadır. Benzer şekilde, emekli nüfusun zaman içindeki seyri  𝑁 = (1 − 𝜐 )𝑁 +

𝛾 𝑁  olarak ifade edilmektedir. Çalışma açısından en önemli değişkenlerden birisi olan yaşlı 

bağımlı oranı (𝜓 )  emekli nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı 𝜓 = 𝑁 𝑁⁄  olarak 

tanımlanırsa, emekli nüfusun büyüme hızı (1 + 𝑛 ) =  (1 − 𝜐 ) 𝜓 + 𝛾⁄  şeklinde diğer 

değişkenler cinsinden de yazılabilir. Emekli ve çalışan nüfusların toplam nüfus içindeki payları 

bağımlılık oranı kullanılarak da ifade edilebilir. 

𝑁 𝑁 = 1 (1 + 𝜓 )⁄⁄   

 𝑁 𝑁 = 𝜓 (1 + 𝜓 )⁄⁄   

Bu durumda, bağımlılık oranının zaman içindeki seyri (1) numaralı denklem ile gösterilebilir. 

𝜓 =                       (1) 

6.2. TÜKETİCİ PROBLEMİ 

Gertler (1999) makalesinde olduğu gibi tüketicilerin değer fonksiyonu (𝑤 çalışanları, 𝑟 ise 

emeklileri temsil etmek üzere): 

𝑉 = (𝐶 ) (1 − 𝐿 ) + 𝛽 𝐸 (𝑉 |𝑧)
⁄

         𝑧 = 𝑤, 𝑟 için 

Çalışanların ve tüketicilerin içinde bulundukları gruplardan çıkış olasılıklarına bağlı olarak 

değer fonksiyonlarında farklılaşmalar söz konusudur. Emekliler, her dönem belirli bir 

olasılıkla öldükleri için emekli statüsünden çıkmaktadır; bu nedenle iskonto faktörleri bu 



unsurla zenginleştirilmektedir: 𝛽 = 𝛽𝛾 . Çalışanların iskonto faktörü ise 𝛽 = 𝛽 

şeklindedir. Tersi şekilde, çalışanlar her dönem belirli bir olasılıkla emekliliğe ayrılmak 

zorunda kalabildiklerinden değer fonksiyonlarının yapısı farklıdır. 

𝐸 (𝑉 |𝑤) = 𝜐 𝑉 + (1 − 𝜐 )𝑉              (𝑧 = 𝑤 için) 

𝐸 (𝑉 |𝑟) = 𝑉                                           (𝑧 = 𝑟 için) 

6.2.1. EMEKLİ TÜKETİCİLER 

Emekliler karşı karşıya oldukları ölüm zamanıyla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için her 

dönem finansal varlıklarını tam rekabet koşullarında faaliyet gösteren yatırım fonuna 

aktarmaktadırlar. Bu işlem sonunda emekliler ölüm olasılığıyla orantılı olarak piyasa faizi 

üzerinde getiri sağlamaktadır. Bu husus kısıt denkleminin başındaki (1 𝛾⁄ )  terimi ile 

gösterilmektedir. 𝜏 döneminde emekli olan (𝑡 ≥ 𝜏 için) 𝑗 tüketicisinin optimizasyon problemi 

aşağıdaki gibidir: 

𝐶 (𝑗, 𝜏) + 𝐾 (𝑗, 𝜏) +
( , )

=  (𝑟 + 1 − 𝛿)𝐾 (𝑗, 𝜏) +
( , )

+ 𝑇𝑅 (𝑗, 𝜏) + 𝜂 𝐿 (𝑗, 𝜏)   

kısıtı altında 

𝑉 (𝑗, 𝜏) = 𝑚𝑎𝑥  {[𝐶 (𝑗, 𝜏) (1 − 𝐿 (𝑗, 𝜏)) ] + 𝛽𝛾 [𝑉 (𝑗, 𝜏)] } /   

Emekli tüketicinin 𝑡 − 1 döneminde sahip olduğu fiziki sermaye stoku (𝐾 ) ve reel tahvil stoku 

(𝐵 𝑃⁄ ) brüt getirileriyle geri dönmekte ve yatırım fonunun sağladığı ilave primle 

zenginleşmektedir. ( 𝑅 ) bono faizini, ( 𝑟 ) fiziki sermayenin getirisini göstermektedir. 

(𝜋 = 𝑃 𝑃⁄ ) ise brüt enflasyon oranıdır9.  

Emekli tüketici aynı zamanda her dönem transfer ödemesi (𝑇𝑅 ) almakta ve ücret geliri elde 

etmektedir. (𝑊 𝑃⁄ ) reel ücreti, (𝐿 ) emeklinin işgücü arzını göstermektedir. (𝜂 ) ise çalışma 

çağındaki bireye kıyasla göreli verimliliği tanımlamakta, işgücüne katılım oranı 

kalibrasyonunda kullanılmakta ve modele dışsal olarak girilmektedir. Türkiye’de emekli olma 

yaşı değişimleri, buna bağlı olarak yaş gruplarında işgücüne katılım oranlarının farklılık 

sergilemesi, bu katsayının parametre yerine dışsal olarak modele eklenmesini gerektirmiştir. 

                                                                 

9 Emeklilerin başlangıç dönem finansal varlık stoku, çalışma dönemi sonundaki finansal varlık miktarına eşittir: 

𝐴 (𝑗, 𝜏) = 𝐴 (𝑗) 



(𝜉 ) tercih parametrelerini gösterirken, dönemler arası ikame esnekliği 𝜎 =  şeklinde 

yazılabilir. Diğer yandan (𝛿) parametresi sermayenin aşınma oranına karşılık gelmektedir. 

Emekli tüketici 𝑡 döneminde elde ettiği gelirin (𝐶 ) kadar kısmını tüketmekte, artanıyla da 

yatırım fonu aracılığıyla yeniden fiziki sermaye ve tahvil yatırımı yapmaktadır. Gösterim 

kolaylığı açısından emeklinin sahip olduğu finansal araçların toplamı10 (𝐴  ) değişkeni altında 

toplulaştırabilir: 

𝐴 (𝑗, 𝜏) = 𝐾 (𝑗, 𝜏) +
( , )

                  

Benzer şekilde, emeklinin transfer ödemeleri ve ücret kaynaklı gelir akımlarının iskonto 

edilmiş bugünkü değeri beşeri sermaye (𝐻 ) olarak tanımlanırsa, bu değişkenin dönemler 

arası ilişkisi (2) numaralı denklemle ifade edilebilir. Bu denklemde, emeklinin karşı karşıya 

olduğu ölüm riski beşeri sermayenin 𝑡 + 1 dönemindeki değeri iskonto edilirken de dikkate 

alınmaktadır. 

𝐻 (𝑗, 𝜏) = 𝑇𝑅 (𝑗, 𝜏) + 𝜂 𝐿 (𝑗, 𝜏) +
⁄

𝐻 (𝑗, 𝜏)                             (2) 

Optimizasyon işlemleri sonunda elde edilen birinci sıra koşullar, tüketim ile boş zaman tercihi 

ilişkisinin (3) ve Euler denklemini vermektedir. 

1 − 𝐿 (𝑗, 𝜏) =  
( ⁄ )

𝐶 (𝑗, 𝜏)                                 (3) 

𝐶 (𝑗, 𝜏) = 𝐶 (𝑗, 𝜏)
⁄

⁄
         (𝜉 + 𝜉 = 1 iken)              

Emeklinin 𝑡 dönemi tüketiminin (4) numaralı denklemde olduğu gibi beşeri ve finansal 

sermayesinin bir oranı olduğu kabul edilir ve (4) ile Euler denklemi birleştirilirse, ilave 

işlemler sonucunda emeklinin marjinal tüketim eğiliminin dönemler arası ilişkine (5) ulaşılır: 

𝐶 (𝑗, 𝜏) = 𝜀
( , )

+ 𝐻 (𝑗, 𝜏)                                    (4) 

 = 1 +
⁄

⁄
𝛽 𝛾                                (5) 

Modelin tam öngörülü bir yapıya sahip olması getirilerin eşitliğini (6) gerekli kılmaktadır. 

                                                                 

10 Getirilerin eşitliği finansal varlıkların toplulaştırılabilmesine imkan tanımaktadır. 



𝑟 + (1 − 𝛿) =                                 (6) 

6.2.2. ÇALIŞAN TÜKETİCİLER 

Çalışma çağındaki 𝑗 tüketicisi, 𝜐  olasılıkla 𝑡 ile 𝑡 + 1 dönemleri arasında emekli olma riskiyle 

karşı karşıyayken, gelir kısıtı altında değer fonksiyonunu azamileştirmeye çalışmaktadır. 

𝐶 (𝑗) + 𝐴 (𝑗) =
( )

+  𝐿 (𝑗) + 𝐷 (𝑗) − 𝑇 (𝑗)    

kısıtı altında 

𝑉 (𝑗) = 𝑚𝑎𝑥 𝐶 (𝑗) 1 − 𝐿 (𝑗) + 𝛽 [𝜐 𝑉 (𝑗) + (1 − 𝜐 )𝑉 (𝑗, 𝑡 + 1)]  

Emekli tüketiciyle benzer şekilde, A  çalışan tüketicinin sahip olduğu finansal varlıkların 

toplamını yansıtmaktadır. Çalışan tüketicinin t − 1 dönemde sahip olduğu finansal varlıklar 

getirileriyle birlikte geri dönmekte, tüketici emek geliri elde etmekte, tekelci rekabet 

koşullarında faaliyet gösteren firmaların temettüsünü (𝐷 )  almakta ve vergi (𝑇 ) 

ödemektedir. Net gelirinin tüketimi aşan kısmı ise yeniden finansal varlıkların satın 

alınmasıyla değerlendirilmektedir. Çalışanın optimizasyon problemini emekliden farklılaştıran 

unsur değer fonksiyonun t + 1 döneminde emekli olma riskini dikkate almasıdır. Daha önce 

bahsedildiği üzere çalışan (yaş ve tecrübeden bağımsız bir şekilde) her dönem sabit bir 

olasılıkla işgücünden çıkma (υ ) riski taşımakta ve yaşam döngüsüne uygun bir şekilde 

tasarruf-tüketim kararlarının alınabilmesi için emeklilerde olduğu gibi bir sigorta sistemi 

sunulmamaktadır. İlave işlemler sonunda, çalışanın tüketim ile boş zaman tercihi arasındaki 

ilişkiyi gösteren (7) numaralı denklem ve Euler denklemi elde edilir. 

1 − 𝐿 (𝑗) =
⁄

𝐶 (𝑗)                                        (7) 

Emekli probleminde olduğu gibi, çalışanın dönemlik tüketiminin denklem (8)’de verildiği 

şekilde olduğu kabul edilirse, Euler denklemine yapılan uyarlamalarla marjinal tüketim 

eğiliminin zaman içindeki seyrini gösteren (9) numaralı denklem elde edilir. 

𝐶 (𝑗) =  𝜀
( )

+ 𝐻 (𝑗)                                        (8) 

 = 1 + 𝛽
⁄

⁄
                                          (9) 



(9) numaralı denklemde yer alan Ω uyarlama terimi, (10) numaralı denklemde olduğu gibi 

tanımlanmıştır ve çalışanın emekli olma riskini dikkate alarak iskonto faktörünü 

zenginleştirmektedir. 

Ω =  𝜐 + (1 − 𝜐 )
⁄

                                           (10) 

Çalışan tüketicinin beşeri sermayesinin zaman içindeki seyri ilişkisinde (11) emekli olma riski 

yine dikkate alınmaktadır.  

𝐻 (𝑗) = 𝐿 (𝑗) + 𝐷 (𝑗) − 𝑇 (𝑗) +
( )

⁄
+ 1 −

( , )

⁄
                                    (11) 

6.3. TOPLULAŞTIRMA 

Ekonomide her 𝑡  döneminde, sırasıyla, 𝑁  ve 𝑁  sayıda emekli ve çalışan birey 

yaşamaktadır. Temsili emekli ve çalışan tüketiciler için elde edilen ilişkilerin doğrusal yapısı 

toplulaştırmayı kolaylaştırmaktadır. Bu durumda daha önce elde edilen (4) ve (8) numaralı 

denklemler aracılığıyla (4’) ve (8’) elde edilir. 

𝐶 = 𝑁 𝐶 (𝑗) =  𝜀 + 𝐻                                             (4’) 

𝐶 = 𝑁 𝐶 (𝑗) =  𝜀 + 𝐻                                    (8’) 

Bu durumda, toplam tüketim basit bir şekilde (12) ile gösterilebilir. 

𝐶 = 𝐶 + 𝐶                                       (12) 

Benzer şekilde (3) ve (7) numaralı denklemler kullanılarak, emeklilerin, çalışanların (ve 

toplam) işgücü arzı ilişkileri elde edilebilir. 

(7) kullanılarak (7’) 

𝐿 = 𝑁 𝐿 (𝑗) = 𝑁 1 −
( )

⁄
= 𝑁 −

⁄
                               (7’) 

ve (3) kullanılarak (3’) ilişkilerine ulaşılır. 

𝐿 = 𝑁 −
⁄

                                 (3’) 

Toplam işgücü arzı ise (13) ile gösterilmiştir. Emeklilerin ve çalışma çağındakilerin işgücü 

arzları birleştirilirken emeklilerin göreli verimliliği dikkate alınmaktadır. 



𝐿 = 𝐿 + 𝜂𝐿                                   (13) 

Temsili emekli ve çalışan tüketicinin beşeri sermayelerinin zaman içindeki seyri (2) ve (11) 

numaralı denklemlerle gösterilmişti. Tüketim ve işgücü arzıyla aynı şekilde (2’) ve (11’) 

denklemlerine ulaşılır.  

𝐻 = 𝐿 + 𝐷 − 𝑇 (𝑗) +
⁄

+ 1 −
⁄

                               (11’) 

𝐻 = 𝑇𝑅 + 𝜂 𝐿 +
⁄

𝐻                                           (2’) 

Modelde gerek emeklilerin gerekse de çalışanların tasarruflarını değerlendirebileceği iki tür 

maddi varlık mevcuttur: Fiziki sermaye (𝐾 ) ve (reel) hazine tahvili (𝐵 𝑃⁄ ). Bu iki kalemin 

toplamı ise ekonomideki toplam finansal servet miktarını (14) vermektedir. 

𝐴 = 𝐾 +                                               (14) 

Çalışmanın ilk kısımlarında da tartışıldığı üzere, bireylerin yaşam döngüsünün hangi 

aşamasında olduğu ve ekonomide yaş gruplarının ağırlıklarının farklılaşması toplam tasarruf 

miktarını, dolayısıyla finansal varlık talebini ve toplam servetin ne kadarının hangi grubun 

elinde olduğunu etkileyecektir. Bu bilgi, yeni bir durum değişkeninin eklenmesiyle modele 

girmektedir. 

𝑁 𝐴 (𝑗, 𝜏) = 𝐴  iken 𝜆  değişkeni toplam servetin emeklilerce tutulan kısmını göstermektedir: 

𝜆 = 𝐴 𝐴⁄   

Bu durumda emeklilerin toplam serveti, çalışanların 𝑡  ile 𝑡 + 1  dönemleri arasında 

işgücünden çıkıp emekli olma olasılığını da dikkate alacak şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir. 

𝐴 = 𝜆 𝐴 =  𝜆 𝐴 + 𝜂 𝐿 + 𝑇𝑅 − 𝐶 + (1 − 𝜐 )
( )

+ 𝐿 + 𝐷 − 𝑇 − 𝐶  

Benzer şekilde çalışanların toplam serveti: 

𝐴 = (1 − 𝜆 )𝐴 = 𝜐
( )

+ 𝐿 + 𝐷 − 𝑇 − 𝐶    

İki ifade birleştirildiğinde denklem (15) elde edilir.  

𝜆 =  (1 − 𝜐 ) + 𝜐 (1 − 𝜀 )𝜆 𝐴 + 𝜂 𝐿 + 𝑇𝑅 − 𝜀 𝐻                          (15) 

 



6.4. FİRMA PROBLEMİ 

6.4.1. PERAKENDECİLER 

Nihai mal üreticileri tam rekabet koşulları altında faaliyet göstermekte olup, ara malı 

üreticilerinin çıktılarını birleştirerek homojen bir ürün meydana getirmektedirler. Üretim 

teknolojisi sabit ikame esnekliğine (𝜃 > 1) sahiptir. 

𝑌 = ∫ 𝑌 (𝑖) ⁄ 𝑑𝑖    

Perakende sektöründe tam rekabet koşulları geçerli olduğundan, kar azamileştirmesi 

işleminden elde edilen ilişkiye göre, 𝑖   ara malı talebi söz konusu ürün fiyatının fiyat 

endeksine oranına ve nihai malın talebine bağlı olacaktır. 

𝑌 (𝑖) =  
( )

𝑌   

𝑌  nihai malının fiyatı (𝑃 ) ise aşağıdaki gibi ölçülmektedir. 

𝑃 = ∫ 𝑃 (𝑖) 𝑑𝑖   

6.4.2. ARA MALI ÜRETİCİLERİ 

Ara malı üreticileri, emekli ve çalışma çağındaki tüketicileri istihdam etmekte, aynı zamanda 

sermayelerini kiralamaktadır. Sermaye ve işgücü piyasaları tam rekabetçi piyasalarken, ara 

malı üreticileri tekelci rekabet koşullarında faaliyet göstermektedir ve Rotemberg (1982) 

tarzı uyarlama maliyetleri ile karşı karşıyadır. Ara malı üreticilerinin üretim yapısı Cobb-

Douglas fonksiyonuna dayanmaktadır. 

𝑌 (𝑖) = 𝑍 𝐿 (𝑖) 𝐾 (𝑖)   

Bu fonksiyonda 𝑍  emek verimliliğini belirleyen dışsal teknolojik süreci gösterirken, sabit bir 

oranda büyüdüğü varsayılmıştır. 𝛼 parametresi ise emeğin payını göstermektedir. 

𝑍 = (1 + 𝑧)𝑍   

Ara malı üreticisinin maliyet asgarileştirme problemi üretim fonksiyonu kısıtı altında, işgücü 

ve sermaye maliyetlerinin en düşük seviyeye çekilmesine dayanmaktadır. 



𝑚𝑖𝑛  𝐿 (𝑖) + 𝑟 𝐾 (𝑖)   

𝑌 (𝑖) = 𝑍 𝐿 (𝑖) 𝐾 (𝑖)   kısıtı altında. 

Emek ve sermaye için elde edilen birinci sıra koşullar denklem (16) ve (17)’de verilmiştir. 

= 𝜆 (𝑖)
( )

( )
𝛼𝑍 = 𝑚𝑐 (𝑖)

( )

( )
𝛼                                  (16) 

𝑟 = 𝑚𝑐 (𝑖)
( )

( )
(1 − 𝛼)                              (17) 

Bu iki koşul birlikte değerlendirildiğinde (ücret ve sermaye getirisi tam rekabet koşullarında 

belirlendiğinden) çalışan başına düşen sermaye stokunun tüm firmalar için aynı olması 

gerektiği sonucuna ulaşılır. 

⁄
=

( )

( )
   

Birinci sıra koşullar perakendecinin 𝑖 malı talep fonksiyonuna yerleştirilirse, (18) elde edilir. 

Benzer şekilde 𝑖 firmasının marjinal maliyet 𝑚𝑐 (𝑖)  fonksiyonu da firma özelliklerinden 

bağımsızdır ve sektördeki her firma için aynı olmak zorundadır. 

𝑌 (𝑖) = 𝑍
( ) ( )

⁄

( ) ( )( )
  ise 

𝑚𝑐 (𝑖) =

⁄

( )
                                       (18) 

Ara malı üreticisinin girdi talep ve marjinal maliyet fonksiyonlarının her firma için aynı olması, 

ifadelerin kolay bir şekilde toplulaştırılmasına imkan tanımaktadır.  

= 𝑚𝑐 𝛼                                      (16’) 

𝑟 = 𝑚𝑐 (1 − 𝛼)                                       (17’) 

𝑚𝑐 =

⁄

( )
                                            (18’) 

Ara malı üreticisi tekelci rekabet koşullarında faaliyet gösterdiğinden ürününün fiyatını 

etkileyebilmekte, ancak fiyat uyarlama maliyetlerine sahip olduğundan, dinamik bir fiyat 

belirleme problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Firmaların gelecek dönem karlarını (𝐷 ) reel 

faiz ile iskonto ettikleri kabul edilmiştir. 



𝑚𝑎𝑥 ( ) ∑
∏ ( ⁄ )

[𝐷 (𝑖)]   

𝐷 (𝑖) =
( )

𝑌 (𝑖) − 𝐿 (𝑖) − 𝑟 𝐾 (𝑖) −
( )

( )
− 1 𝑌   iken                           (19) 

Yapılan ara işlemler sonucunda, simetrik dengede 𝑃 (𝑖) = 𝑃  iken, Phillips denklemi elde 

edilir. 

(𝜋 − 1)𝜋 = 𝑚𝑐 − 1 +
⁄

(𝜋 − 1)𝜋                                               (20) 

Bugünkü enflasyon iskonto edilmiş gelecek dönem enflasyonu ve cari dönem marjinal 

maliyetinin fonksiyonudur. 

𝑃 (𝑖) = 𝑃  iken, girdi talep fonksiyonlarının (19) numaralı denkleme yerleştirilmesiyle, simetrik 

dengede kar fonksiyonu (19’) elde edilir.  

𝐷 = 1 − 𝑚𝑐 − (𝜋 − 1) 𝑌                                           (19’) 

6.5. KAMU SEKTÖRÜ 

 6.5.1. MALİYE POLİTİKASI 

Bu ekonomide hükümet milli gelirin sabit bir oranı kadar kamu harcaması yapmakta, 

emeklilerin transfer ödemelerini gerçekleştirmekte ve bu harcamaları götürü usulü 

vergilendirdiği çalışanların katkılarıyla finanse etmektedir. Ayrıca bir mali kural ile kamu borç 

stokuna sınır getirilmiş, milli gelirin belirli bir oranını aşmasına izin verilmemiştir. Başlangıç 

durağan durumunda bu değere ulaşıldığından, maliye politikasının model dinamikleri 

açısından etkisiz olduğunu söylemek mümkündür. 

Yukarıdaki tartışmalar ışığında, kamu sektörünün karşı karşıya olduğu bütçe kısıtı (21) ile 

ifade edilebilir. 

= + 𝐺 + 𝑇𝑅 − 𝑇                                 (21) 

Kamu harcamalarının milli gelire oranı denklem (22), reel kamu borç stokunun milli gelire 

oranı ise denklem (23) ile temsil edilmektedir. 

𝐺𝑜𝑣 = 𝑔𝑌                                (22) 



= 𝑏𝑌                                 (23) 

Kamu maliyesi ile ilgili açıklamalarda değinilmesi gereken son husus transfer ödemeleridir. 

Gelişmekte olan ülkelerde mevcut emekli ödemelerinin düşük seviyelerde olması nedeniyle, 

artan refah ortamının emeklilere de yansıtılacağı bir yapı esas alınmış ve ortalama emekli 

ödemesi ortalama ücretin bir oranı olarak kabul edilmiştir. (24) numaralı denklemde yer alan 

( 𝜁 ) katsayısı kalibrasyonda toplam transfer ödemelerinin milli gelir içindeki payının 

yakalanmasında önemli rol oynamaktadır. 

𝑇𝑅 (𝑗, 𝜏) = 𝜁   ise 

𝑇𝑅 (𝑗, 𝜏)𝑁 = 𝑇𝑅 = 𝜁 𝑁                                          (24) 

    6.5.2. PARA POLİTİKASI 

Modelde merkez bankası standart parametrelerle Taylor kuralına uygun bir şekilde para 

politikası izlemektedir. Enflasyon hedefi “0” olan yapıda para politikası tepki denklemi (25) ile 

verilmiştir. Çalışmanın tamamında olduğu gibi 𝜋  brüt enflasyonu göstermektedir. Diğer 

yandan, merkez bankasının tepki fonksiyonunda enflasyona ve büyümeye verdiği önem, 

sırasıyla,  𝜑  ve 𝜑  parametreleriyle yansıtılmıştır.  

𝑅
𝑅 =  (𝜋 ) 𝑦

𝑦                                              (25) 

6.6. GENEL DENGE 

Modelde veri fiyat ve dışsal süreçler altında ekonomik birimler optimal kararları almakta, 

emek, sermaye ve mal piyasalarında, her 𝑡 döneminde arz – talep dengesi sağlanmaktadır. 

Sermaye stokunun zaman içindeki seyri (26), aşınma payı (𝛿) ve mevcut stoka her dönem 

yapılan yeni yatırımlar tarafından belirlenmektedir. 

𝐾 = (1 − 𝛿)𝐾 + 𝐼                                              (26) 

Ekonominin karşı karşıya olduğu kaynak kısıtı denklem (27) ile gösterilmiştir. Ekonomide her 

𝑡 döneminde yapılan harcamalar ve ara malı üreticilerinin karşı karşıya olduğu fiyat uyarlama 

maliyetlerinin toplamı, üretim miktarına eşit olmak zorundadır. 

 𝐶 + 𝐼 + 𝐺𝑜𝑣 = 1 − (𝜋 − 1) 𝑌                                  (27) 



Maliye politikası yapıcıları bütçe dengesini sağlamakta, merkez bankası para politikası 

uygulamasına karar vermektedir. Model toplam 27 denklemden oluşmaktadır, söz konusu 

denklemler ekonomideki birimlerin optimizasyon problemleri aktarılırken 

numaralandırılmıştır. Eğer bir denklem modele toplulaştırılmış haliyle girmekteyse, bu 

denklem aynı numarayı (‘) işareti ile birlikte almaktadır. İçsel değişkenlerden toplam servet 

(𝐴 ), servetin ne kadarının emeklilerce tutulduğunu gösteren değişken (𝜆 ) ve toplam servetin 

bileşenleri olan sermaye stoku (𝐾 ) ve reel tahvil stoku (𝐵 𝑃⁄ ) değişkenleri içsel durum 

değişkenleri olup, değerleri bir önceki dönemde belirlenmiştir. Modelde yer alan içsel 

değişkenler Tablo Ek.1’de, dışsal değişkenler Tablo Ek.2’de, parametreler (aldıkları değerlerle 

birlikte) ise Tablo Ek.3’te gösterilmiştir.  

6.7. TRENDDEN ARINDIRMA 

Önceki bölümlerde tanıtılan denklem sistemi verimlilik ve çalışma çağındaki nüfus artışları 

nedeniyle durağan değildir. Bu nedenle ilgili değişkenlerin çalışan başına etkinlik birimi 

şeklinde ifade edilmeleri gerekmektedir. Ekonomi geneline ilişkin değişkenler toplam nüfus 

ve verimlilik seviyesiyle, çalışma çağındaki nüfusa ilişkin değişkenler çalışma çağındaki nüfus 

ve verimlilik seviyesiyle, son olarak emeklilere ilişkin veriler emekli nüfusu ve verimlilik 

seviyesi ile trendden arındırılmaktadır. Yukarıda aktarılan kurala tek istisna ücretin sadece 

verimlilik seviyesiyle, emek arzının ise sadece nüfus seviyeleri ile arındırılmış olmasıdır. 

 𝑁 , 𝑁 , 𝑁 , sırasıyla, emeklilerin nüfusunu, çalışanların nüfusunu ve toplam nüfusu; 𝑍  ise 

verimlilik seviyesini göstermekteyken, 

𝐶 , 𝐻   değişkenleri;    𝑋 = 𝑥  ile 

𝐿   değişkeni;  𝑋 = 𝑥  ile 

𝐶 , 𝐻 , 𝑇𝑅  değişkenleri;  𝑋 = 𝑥 𝜓  ile 

𝐿  değişkeni;  𝑋 = 𝑥 𝜓  ile 

𝐶 , 𝐴 , 𝑌 , 𝐾 , 𝑇 , 𝐷 , 𝐺 , 𝐵 𝑃⁄ , 𝐼   değişkenleri;  𝑋 = 𝑥 (1 + 𝜓 ) ile 

𝐿  değişkeni;  𝑋 = 𝑥 (1 + 𝜓 ) ile 



 değişkeni;  𝑋 = 𝑥  ile   

trendden arındırılmıştır.  

Değişkenlerin zaman içinde seyrinde ilgili nüfusların büyüme hızları önemli olacağından, 

emeklilerin ve toplam nüfusun büyüme hızları da aşağıdaki gibi verilebilir: 

= (1 + 𝑛 )   

= (1 + 𝑛 )
( )

( )
  

Değişkenlerin trendden arındırılmış halleri küçük harflerle gösterilmiştir 11 . Denklemler 

sisteminin trendden arındırılmış hali ise Tablo Ek.4’te sunulmuştur.  

6.8. BAŞLANGIÇ DURAĞAN DURUM DENGESİ VE SİMÜLASYON 

Kapalı ekonomi modeli, makroekonomik büyüklükler 2003-2015 yılları arasında gözlenen 

değerleriyle uyumlu olacak şekilde kalibre edilmiştir. Elde edilen başlangıç durağan durum 

dengesi, dışsal değişkenlerin yeni değer almaya başlamasıyla bozulmaktadır. Kalafatcılar 

(2017) çalışmasından farklı olarak bu çalışmada başlangıç ve nihai durağan durum dengeleri 

arasındaki ilişki incelenmemekte, Kara ve von Thadden (2016) çalışmasında olduğu gibi dışsal 

değişkenlerin yeni değerler aldıkları dönem boyunca model simüle edilmektedir. Bu 

çalışmada nihai analiz dönemi 2050 yılı olduğundan, bu durum 140 çeyrek boyunca dışsal 

değişkenlerin yeni değer alması anlamına gelmektedir.  

Başlangıç durağan durum dengesinde yaşlı bağımlı oranı, gerçekleşmelerle uyumlu bir 

şekilde, yüzde 43,2 seviyesindedir. Milli gelirden yatırım harcamaları yüzde 26,0, tüketim 

harcamaları yüzde 60,6 pay almaktadır. Sermaye stoku yıllık milli gelirin 2,5 katı 

seviyesindedir. Çeyreklik, brüt reel bono faizinin 1,0199 seviyesinde olduğu saptanırken, söz 

konusu seviye yüzde 8,2 oranında yıllık reel faize karşılık gelmektedir (Tablo 6.1). Milli gelir 

verilerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemlik ulusal hesapları kullanılmıştır. Bu 

çalışmada kurulan model kapalı ekonomi modeli olduğundan rasyolar hesaplanırken, nihai 

                                                                 

11 Tek istisna kamu reel borç stoku değişkenidir. Parametreyle karıştırılmaması için trendden arındırılan 
değişken 𝑝𝑢𝑏 olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca trendden arındırılmış reel ücret değişkeni 𝑤  ile gösterilmiştir. 



yurtiçi talep esas alınmıştır. Sermaye stoku milli gelir rasyosu için Penn World (versiyon 9.0)12 

verilerine başvurulmuştur. Reel faiz verisi, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan 1 yıl 

vadeli bankalar arası faiz verisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 

düzenlenen Beklenti Anketinde yer alan “12 ay sonrası için tüketici fiyatları enflasyon 

beklentisi” sorusuna verilen yanıtlarla reelleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Vergilerin milli 

gelir içindeki payı için Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Ekonomik ve Sosyal 

Göstergeler altında yer alan “Kamu Finansmanı” tablolarından yararlanılmıştır. Transfer 

harcamaları için yine aynı kaynağa başvurulmuştur13.  Emeklilerin işgücüne katılımı için TÜİK 

işgücü istatistikleri veri tabanı kullanılmıştır14. Emeklilerin ve çalışanların marjinal tüketim 

eğilimleri ile toplam tüketim seviyeleri model tarafından içsel olarak belirlenmektedir. Emekli 

ve çalışan başına tüketim seviyeleri Tablo 6.1’de sunulan veriler kullanılarak hesaplandığında, 

emekli başına tüketimin çalışan başına tüketimden sınırlı bir şekilde daha düşük olduğu 

bulunmakta ve bu durum da NTA tahminleriyle (Grafik 4.1) uyum arz etmektedir.  

  Tablo 6.1. Seçilmiş İçsel Değişkenlerin Başlangıç Durağan Durum Değerleri 
𝜓 Bağımlılık oranı 0,432 
𝑐  Emeklilerin tüketimi (GSYİH içindeki payı) 0,177 
𝑐  Çalışanların tüketimi (GSYİH içindeki payı) 0,429 
𝜆 Emeklilerin servetteki yüzde payı 0,332 
𝜀  Emeklilerin marjinal tüketim eğilimi 0,025 
𝜀  Çalışanların marjinal tüketim eğilimi 0,018 
𝑅 Bono faizi (brüt, çeyreklik) 1,0199 
𝑡 Vergi (GSYİH içindeki payı) 0,224 

𝑡𝑟 Transfer ödemeleri (GSYİH içindeki payı) 0,072 
𝑖 Yatırım harcamaları (GSYİH içindeki payı) 0,260 
𝑘 Sermaye stoku / GSYİH rasyosu 2,504 

Modelde dört adet dışsal değişken yer almaktadır. Bu değişkenler sadece demografik 

unsurlarda gözlenen değişimleri yansıtmamakta, aynı zamanda Türkiye’de emekli olma 

yaşında yapılan düzenlemeleri de hesaba katmaktadır. 1992 yılında yapılan kanun değişikliği 

ile bireylerden emeklilik koşulunu sağlarken aranan yaş kısıtı kaldırılmıştır. Yapılan 

                                                                 

12 Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), "The Next Generation of the Penn World 
Table" American Economic Review, 105(10), 3150-3182. www.ggdc.net/pwt adresinden verilere ulaşılabilir.  

13 Vergi giderleri için Tablo 5.14 (Vergi Yükü), transfer ödemeleri için Tablo 5.46-47 (Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Gelir-Gider Dengesi) kullanılmıştır. Transfer ödemeleri rasyosu için sosyal güvenlik kuruluşlarının gelir ve 
giderlerinin ortalaması alınmış,  GSYİH rasyoları nihai yurt içi talep için uyarlanmıştır.   

14 Emekli çağındakilerin işgücü içindeki payı dönem ortalaması yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. 



değişiklikle kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresini dolduranların emekli 

olabilmesinin önü açılmıştır. 2002 yılında yapılan15 düzeltmeyle emeklilik için aranan hizmet 

süreleri korunurken, erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 asgari yaş koşulu geri getirilmiştir. 

Çalışanların eski düzenleme geçerliyken yaptıkları hizmet dikkate alınarak, kademeli bir geçiş 

tasarlanırken, 2035 yılında kademe sisteminin sona ermesiyle yeni yaş kısıtlarının tam olarak 

devreye girmesi öngörülmektedir. Takip eden dönemde yapılan yeni düzenlemeyle16 ise 

2036 yılından itibaren kademeli bir şekilde yeniden artmaya başlayacak olan emeklilik yaşı, 

2048 yılında, gerek erkeklerde gerekse de kadınlarda, 65 yaş ile sabit hale getirilecektir. Bu 

düzenlemeler sonunda, önümüzdeki dönemde Türkiye’de çalışma çağında geçirilen süre 

artarken, ortalama yaşam beklentisi kazanımlarına rağmen emeklilikte geçirilen süre 

kısalacaktır.  

Yapılan emeklilik yaşı düzenlemeleri, model açısından uyarlamalar gerektirmektedir. 

Örneğin, çalışma çağının artış hızı hesaplanırken, emekli olma yaşı da dikkate alınmaktadır. 

Başlangıçta 15-52 yaş grubunun artış hızı (15-50 yaş grubuna kıyasla), simülasyon döneminin 

sonunda ise 15-64 yaş grubunun artış hızı (15-63 yaş grubuna kıyasla) modele girmektedir. 

Emeklilik yaşı düzeltmesinin çalışma çağındaki nüfusun artış hızı üzerinde önemli ölçüde etkili 

olduğu gözlenmektedir. Analiz dönemi sonunda 15-64 ve 15-52 yaş gruplarının artış hızları 

negatif bölgeye geçerken, yaş düzeltmesi yapılmış artış hızı sınırlı bir şekilde pozitif bölgede 

kalmakta, seriler arasındaki büyüme hızı farkları 0,4 ve 0,5 yüzde puan olarak ölçülmektedir 

(Grafik 6.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

15 Anayasa Mahkemesi kararı neticesinde 

16 5510 sayılı kanun 



Grafik 6.1. Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı (yıllık, yüzde) 

 

Emeklilik yaş düzenlemeleri sonucunda çalışma hayatında geçirilen süre uzamakta ve 

ortalama yaşam beklentisi artışlarına rağmen emekli olarak geçirilen süre kısalmaktadır. 

Ortalama yaşam beklentisi ve 𝛾 değişkeninin aldığı değerlerle uyumlu olan emeklilik süresi 

Grafik 6.2’de sunulmuştur. İki seri arasındaki fark çalışma hayatında geçirilen süreye karşılık 

gelmekte ve 𝜐  dışsal değişkeni hakkında bilgi vermektedir. Analizde emekli olma yaşının 

başlangıç durağan durum değeri olan 52 yaştan, 2035 yılındaki 60 yaşa kadar doğrusal bir 

şekilde arttığı, 2035 ile 2048 yılları arasında doğrusal bir şekilde 60 yaştan 65 yaşa yükseldiği, 

daha sonra ise değişmediği bir yapı öngörülmüştür. Emekli olma yaşı 2045 senesinde 64,5 

yaşa yükselirken, kalan beş yılda sadece 0,5 yaş artmakta ve emeklilikte geçirilen süre bu 

yıllar arasında yeniden yükselmektedir. 

Grafik 6.2. Ortalama Yaşam Beklentisi ve Emeklilikte Geçirilen Süre (yıl) 

 

Grafik 6.1 ve 6.2’te yer alan demografik gelişmelere karşılık gelen dışsal değişkenlerin aldığı 

değerlerin daha detaylı incelenmesi yerinde olacaktır. Geometrik dağılım neticesinde, 𝜐  

işgücünde kalma olasılığını gösterirken, (1 1 − 𝜐⁄ )  ortalama çalışma süresine karşılık 

gelmektedir. Bu durumda, 15 yaşında dünyaya gelen bireyler, başlangıç durağan durum 
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dengesinde 150 çeyrek işgücünde kalırken, simülasyon dönemi sonunda 200 çeyrek 

işgücünde kalacaktır. Benzer şekilde 𝛾  emeklilerin hayatta kalma olasılığını, (1 1 − 𝛾⁄ ) ise 

ortalama emekli kalma süresini göstermektedir. Başlangıçta 75,5 olan ortalama yaşam süresi, 

7,4 sene artarak nihai durumda 82,9 seneye yükselmesine rağmen, emeklilik düzenlemeleri 

sonucu, emekli olarak geçirilen süre başlangıçta 23,0 seneyken, nihai durumda 17,9 seneye 

gerilemektedir. İşgücünde geçirilen süredeki artışlar dikkate alınmasına rağmen, demografik 

geçişin ileri aşamalarına ulaşılmasıyla, başlangıç durumunda yıllık yüzde 1,8 oranında artış 

sergileyen çalışma çağındaki nüfus, nihai durumda yıllık sadece yüzde 0,2 oranında artar hale 

gelmektedir. Model açısından önemli bir husus da emeklilerin işgücüne katılım oranının 

kalibre edilmesinde kullanılan emeklilerin göre verimliliği ile ilgili yapılan varsayımdır. 

Başlangıçta 52 ve üzeri yaş grubu için hesaplanan değer, nihai durumda günümüzde 60 ve 

üzeri yaş grubunun işgücüne katılım oranına karşılık gelecek şekilde nihai değerini almakta ve 

bu değere doğrusal bir şekilde gitmektedir. Bu varsayım yapılırken ilerleme kaydeden sağlık 

koşulları ve gelişmiş ülkelerde bu yaş grubunun işgücüne katılım oranındaki artış eğilimi 

dikkate alınmıştır (Tablo 6.2). Son olarak vurgulanması gereken nokta, Birleşmiş Milletler 

tarafından sunulan projeksiyonlar beşer yıllık dönemler itibarıyla yapıldığından, bu çalışmada 

da demografik değişkenler her beş yıl için yeni değer almakta, aradaki sürede doğrusal bir 

şekilde yeni değerlerine ilerlemektedirler. 

Tablo 6.2. Dışsal Değişkenlerin Başlangıç ve Nihai Değerleri 

 Başlangıç Nihai 

𝛾  Emeklinin hayatta kalma olasılığı 0,9891 0,9860 

𝑛  İşgücünün artış hızı 0,0046 0,0004 

𝜐  Çalışanların işgücünde kalma olasılığı 0,9933 0,9950 

𝜂  Yaşlıların göreli verimliliği 0,5840 0,3550 

6.9. MODEL SONUÇLARI 

Demografik dışsal değişkenlerin yeni değerler almaya başlamasıyla başlangıç durağan durum 

dengesi bozulmakta ve modelin içsel değişkenleri kısa dönem dinamiklerine uygun olarak 

yeni değerler almaya başlamaktadır. Dışsal değişkenlerin son kez yeni değer aldığı 2050 yılına 

kadar yapılan simülasyon işlemi sonuçları aşağıda tartışılmaktadır.  



Demografik gelişmelerin ve emeklilik reformlarının temel makro değişkenler üzerindeki 

etkilerini görebilmek için dört farklı simülasyon işlemi yapılmıştır. İlk simülasyon işlemi 

emeklilik düzenlemeleri olmadığı varsayımı altında çalışma çağının artış hızındaki (15-52 yaş 

grubu) değişimin sonuçlarını, ikinci simülasyon işlemi emeklilik reformu olmadığı varsayımı 

altında ortalama yaşam beklentisi değişiminin (emeklilikte geçen sürenin 7,4 sene 

yükselmesi) emeklilikte geçen süreye yansımasının sonuçlarını göstermektedir. Üçüncü 

durumda yukarıda anılan iki değişiklik birlikte sunulmaktadır. Son durum ise Tablo 6.2’de 

sunulan verilerin kullanılmasıyla yapılan, demografik değişkenlerin etkilerini ve emeklilik 

sistemi düzenlemelerini birlikte yansıtan baz simülasyondur. Grafik 6.3 ve devamında birinci 

senaryo (𝑛∗ ) , ikinci senaryo (𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎∗) , üçüncü senaryo (𝑡ü𝑚∗) , son senaryo ise 

(𝑏𝑎𝑧)etiketleri ile takip edilebilir. Bu durumda, emeklilik sistemi reformunun getirdiği etkiler 

üçüncü ve dördüncü senaryo simülasyon sonuçlarının kıyaslanması ile izlenebilecektir. 

Başlangıç durağan durum dengesinde yüzde 43,2 olan bağımlılık oranı, demografik gelişmeler 

ve emeklilik düzenlemeleri sonucunda baz senaryoda yüzde 36,8 seviyesine gerilemekte, 

diğer bir deyişle çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içinde payında artış 

gerçekleşmektedir. Tersi bir şekilde, ilk senaryoda bağımlılık oranı yüzde 57,3, ikinci 

senaryoda yüzde 47,9 ve üçüncü senaryoda ise yüzde 64,3 seviyesine yükselmektedir. 

Başlangıç durağan durum dengesinde yıllık milli gelirin 2,5 katı olan sermaye stoku baz 

senaryoda analiz dönemi sonunda 2,8 seviyesine yükselmektedir. Emeklilik reformunun 

olmadığı üçüncü senaryoda söz konusu rasyo 2,7 seviyesine yükselirken, bu değişikliğin çok 

büyük ölçüde işgücü artış hızındaki (𝑛∗ ) gerileme kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çalışma çağındaki nüfusun artış hızının düşmesi ve azalışa dönmesi, etkin işgücü başına 

düşen sermaye stokunu artırmaktadır. Ortalama yaşam süresi kazanımları sonucu emeklilikte 

geçirilen sürenin (𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎∗) uzaması da farklı yönde çalışan etkilere sahiptir. Daha uzun 

süreli bir emeklilik dönemi hem çalışanların hem de emeklilerin marjinal tüketim eğilimini 

aşağıya çekerken, diğer taraftan toplumda tasarruf stokunu eriten kesimin payını 

yükseltmektedir. Toplamda, daha uzun emeklilik süresi sermaye stokunu sınırlı bir şekilde de 

olsa artırıcı yönde etkide bulunmaktadır (Grafik 6.3)17. Baz senaryoda, çalışma çağındaki 

nüfus artış hızı daha yüksek ve emeklilikte geçirilen süre daha kısadır; bu iki faktörün 

                                                                 

17 Başlangıç durağan durum denge değeri yatay çizgiyle gösterilmiştir. 



sermaye stokunu üçüncü senaryoya kıyasla düşürücü yönde çalışmasına rağmen daha yüksek 

bir sermaye stoku rasyosuna ulaşılmaktadır. Bu durum, çalışma çağındaki nüfusun toplam 

içinde payının artması ve başlangıçta düşük katılım oranıyla işgücünde kalan (emekli 

olmasına rağmen çalışmaya devam eden) kesimin çalışan nüfus içinde kalması sonucunda 

tasarrufların artmasıyla açıklanabilir ve emeklilik düzenlemelerinin etkisini göstermektedir.  

Grafik 6.3. Sermaye Stoku (Yıllık milli gelire oranla) 

 

Dışsal değişkenlerin yeni değerler alması, çalışma yaşındaki nüfusun ağırlığını 

değiştirmektedir. Toplam tasarruf miktarı uyarlanmakta, etkin işgücü başına düşen sermaye 

stoku yükselmekte, dolayısıyla da faktör fiyatlarında değişiklikler meydana gelmektedir. 

Model simülasyonu sonucunda sermaye derinleşmesi gerçekleştiği ve sermaye getiri 

oranının belirgin bir şekilde düştüğü saptanmaktadır. Baz senaryoda başlangıç durağan 

durum değerine kıyasla gerileme 156 baz puan düzeyindedir. Üçüncü senaryoda ise gerileme 

106 baz puan ile sınırlı kalmaktadır (Grafik 6.4).  

Grafik 6.4. Reel Faiz (𝑅 𝜋⁄  ,yıllık, yüzde) 
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Reel faiz gelişmelerinin tersi bir şekilde, etkin işgücü başına düşen sermaye stokunun artması 

emek verimliliğini yükseltmekte ve reel ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaktadır. 

Baz senaryoda, simülasyon dönemi sonunda başlangıç durağan durum değerine kıyasla reel 

ücretler yüzde 8,5 oranında daha yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır (Grafik 6.5).  

Grafik 6.5. Reel Ücretler (Başlangıç Durağan Durum Dengesi =1) 

 

Baz senaryoda, gerek tüketicilerin gerekse de emeklilerin içinde bulundukları grupta kalma 

olasılığı başlangıç durağan durum dengesine kıyasla değişmektedir. Simülasyon dönemi sonu 

ile başlangıç durumu kıyaslandığında, çalışma çağında geçen sürenin emekliliğe kıyasla 

artması bu grubun marjinal tüketim eğilimini artırıcı yönde etkide bulunmaktadır. Emeklilikte 

geçen sürenin kısalması da emeklilerin marjinal tüketim eğilimini arttırıcı yönde etkide 

bulunmaktadır. Düşen reel faiz ise, tersi bir şekilde, her iki grubun da marjinal tüketim 

eğilimlerini düşürücü yönde çalışmaktadır. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, 

emeklilerin marjinal tüketim eğiliminin yüzde 2,47 seviyesinden yüzde 2,58 seviyesine 

yükseldiği, çalışanların marjinal tüketim eğiliminin ise yüzde 1,81 seviyesinden yüzde 1,75 

seviyesine gerilediği saptanmaktadır. Çalışan kesimin nüfus içinde ağırlığının daha fazla 

olması ve bağımlılık oranlarında gerilemeden gözlenebileceği üzere ağırlığının daha da 

artması neticesinde, çalışma çağındaki gruba ait gelişmeler baskın olmakta ve ekonomi 

genelinde marjinal tüketim eğiliminin analiz dönemi sonunda 4 baz puan daha düşük olduğu 

saptanmaktadır. Diğer senaryolar incelendiğinde, iki kesimin de marjinal tüketim 

eğilimlerinde daha belirgin düşüşler gerçekleştiği gözlenmektedir. İki değişkenin birlikte 

farklılaştığı üçüncü senaryoda, emeklilerin marjinal tüketim eğilimi 29 baz puan düşüşle 

yüzde 2,18, çalışanlarınki ise 12 baz puan düşüşle yüzde 1,69 seviyesine gerilemektedir. 
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Marjinal tüketim eğilimlerinde farklılaşma, grupların ağırlığındaki değişim ve faktör 

fiyatlarındaki ayrışma birlikte dikkate alındığında, nüfus hareketleri ve emeklilik 

düzenlemeleri sonucunda Türkiye’nin harcama kompozisyonunda da demografi kaynaklı 

değişiklikler gerçekleşebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Sadece ortalama yaşam beklentisi 

değişimi dikkate alındığında (Senaryo 2), gerek bağımlılık oranında gerekse de ücret 

seviyesinde gerçekleşen artışların sınırlı olması nedeniyle marjinal tüketim eğilimindeki 

gerilemenin getirdiği baskının hakim olduğu ve tüketimin milli gelir içindeki payının düştüğü 

dikkat çekmektedir. Ancak işgücü artış hızı değişiminin bağımlılık oranında getirdiği sert artış 

ve ücretlerdeki yükseliş, üçüncü senaryoda tüketim harcamalarının payında artışı 

beraberinde getirmektedir. Bu senaryo altında tüketimin payındaki artış 2,5 yüzde puan 

seviyesine ulaşmaktadır. 

Baz senaryoda, başlangıç durağan durum dengesine kıyasla, tüketimin milli gelir içindeki 

payında gerileme olacağı, söz konusu durumun yaklaşık yirmi yıllık bir süre için devam 

edeceği öngörülmektedir. Bu süre zarfında ortalama düşüş 0,44 yüzde puan olarak 

hesaplanmaktadır. İlk yirmi yıllık dönemi takip eden zaman aralığında, ücret gelişmelerinin 

belirgin etkisi ve marjinal tüketim eğiliminin yeniden artmaya başlamasıyla tüketimin milli 

gelir içindeki payının artmaya devam edeceği, analiz dönemi sonunda başlangıca kıyasla 1,6 

yüzde puan yukarıda olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Düşen getiri oranları neticesinde 

yatırımın payında (kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı sabit tutulduğundan) aynı 

oranda düşüş gerçekleşmektedir. (Grafik 6.6).  

Grafik 6.6. Tüketim Harcamaları (Milli Gelire Oranla) 
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Etkin işgücü başına sermaye stokunun artması reel faizlerde belirgin düşüşe neden olurken 

para politikası yapıcısının bu düşüşü içselleştirmemesi durumunda para politikası önemli 

ölçüde sıkılaşmaktadır. Bu çalışmada, merkez bankasının standart parametrelerle Taylor 

kuralına uygun bir şekilde para politikasını yürüttüğü kabul edilmiştir. Reel faizin başlangıç 

durağan durum dengesi seviyesinden gerilemesiyle para politikası sıkı bir seyir izler hale 

gelmekte ve başlangıç durağan durum dengesine kıyasla enflasyonunun düşmesine neden 

olmaktadır. Baz senaryoda analiz dönemi sonunda enflasyondaki gerileme yüzde 3,5 

seviyesine ulaşmaktadır18. Söz konusu enflasyon oranının neden olduğu uyarlama maliyeti 

(üretim kaybı) ise milli gelirin yüzde 0,1’i ile sınırlı kalmaktadır (Grafik 6.7). 

Grafik 6.7. Enflasyon (yıllık, yüzde) 
 

 

Demografik gelişmelerin öngörülebilir yapısı sayesinde bu gelişmelerin 2050 yılına kadar olan 

süreçte Türkiye’de temel makroekonomik göstergeleri nasıl etkileyebileceği nicel bir analiz 

ile gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız demografik gelişmeler ve emeklilik düzenlemeleri 

kaynaklı olarak reel faizlerde önemli düşüş, reel ücretlerde artış ve harcama 

kompozisyonunda değişim öngörmektedir. 

Ulaşılan bulguların model yapısıyla sınırlı olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Örneğin, 

son yıllarda bireysel emeklilik sistemine tanınan avantajlar ve verilen kamu teşvikleri yaşam 

döngüsü davranışını destekleyecek bir unsur olup, bu politika değişikliğinin modelin başlangıç 

durağan durum dengesine yansıması kısıtlıdır. Nitekim Özel ve Yalçın (2013) bu alanda atılan 

                                                                 

18 Çalışmada durağan durum dengesinde enflasyonun 0 kabul edilmesi ve merkez bankası hedefinin yine 0 
olması, yorumu güçleştirebilmektedir. Bu nedenle modelin ulaştığı negatif enflasyon verisinin deflasyonist değil, 
dezenflasyonist olacağını söylemek daha doğru olacaktır. 
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adımların toplam tasarrufları 1,5 puan kadar artırabileceği sonucuna ulaşmaktadır. Tüm 

çalışanların özdeş olduğu çalışmamızda yaş yapısı dinamiklerinin eksik yansıtılması olası 

görünmektedir. Medyan yaşın esas tasarruf edici gruba doğru kaymaya devam etmesi ve 

NTA projesi yaşa göre emek geliri ve tüketim tahminleri, toplam tasarruflardaki artışın daha 

belirgin olabileceğine işaret etmektedir. Son olarak, kadınların işgücüne katılım oranının 

artmaya devam etmesi dikkate alınması gereken bir başka unsurdur. Söz konusu gelişme iş 

çevrimlerinden bağımsız bir yapı arz etmektedir ve çalışma çağındaki nüfusun artış hızındaki 

yavaşlamayı sınırlayabilecek bir unsurdur.  

7. SONUÇ 

Bu çalışmada öncelikle demografik kavramların tanıtılması hedeflenmiş, güncel demografik 

veriler ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan uzun dönemli projeksiyonlar sunulmuştur. Bu 

tartışmalar yapılırken gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu demografik 

gelişmeler arasındaki farklı yapının vurgulanması hedeflenmiştir. Ayrıca, demografik 

geçişinde ilerleyen Türkiye’nin nüfus yaş yapısında gerçekleşen ve yakın gelecekte 

gerçekleşmesi beklenen değişimle ilgili bilgi aktarılmıştır. Çalışmanın takip eden kısmında 

demografi ile iktisadi faaliyetin etkileşimi tartışılmış, NTA projesince yapılan tahminlere yer 

verilerek Türkiye’de yaşa bağlı tüketim ve emek geliri verileri sunulmuştur. Böylece, 

nüfusunun daha büyük bir kısmı çalışma çağına geçen Türkiye’de, demografik gelişmelerle bu 

gelişmelerin iktisadi faaliyet üzerindeki etkileri bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Yapılan 

iktisadi tartışmalar, kalibre edilen bir genel denge modeli simülasyonundan elde edilen 

sonuçlarla da desteklenmiştir. Model simülasyonundan elde edilen bulguların, demografi ile 

iktisadi faaliyet arasındaki ilişki tartışmalarımızı nicel olarak desteklemesinin yanı sıra yakın 

gelecekte Türkiye ekonomisinin demografik unsurlar kaynaklı yaşayabileceği değişime ışık 

tutması da amaçlanmıştır.  

Model simülasyonundan elde edilen sonuçlar, Türkiye’de demografik gelişmeler ve yeniden 

yükseltilen emekli olma yaşı uygulamaları sonucunda reel denge faizinde gerileme ve 

harcama kompozisyonunda farklılaşma olabileceğine işaret etmektedir. Buna göre, yirmi 

yıllık bir gerilemenin ardından tüketimin milli gelirden aldığı pay başlangıç durağan durum 

dengesini aşarak artma eğilimine devam edecektir. Bireysel emeklilik sistemine son yıllarda 

tanınan avantajların marjinal tasarruf eğilimini artırıcı etkisi, çalışma çağındaki bireylerin 



özdeş olmayan yapısı nedeniyle medyan yaşın esas tasarruf edici gruba doğru kaymasının 

toplam tasarrufları desteklemesi ve kadınların işgücüne katılım oranındaki artışın 

içerilememesi modelimizin eksiklikleri olup, bulgularımızın yorumlanmasında dikkate 

alınması gereken noktalardır.  

Değinilen eksikliklere rağmen, model simülasyonundan elde edilen bulgular ışığında bir 

muhasebe yapılacak olursa, nüfusun çalışma çağında yoğunlaşmasının getirdiği avantajlardan 

yakın geçmişte yeterince faydalanılamadığını söylemek mümkündür. Nitekim emeklilik 

yaşıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeler ve önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfusun 

artmaya devam edecek oluşu, model simülasyonunda sermaye birikimini ve emek 

verimliliğini destekleyici olarak bulunmaktadır.  
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EKLER 

Tablo Ek.1. İçsel Değişkenler  

𝜓  Bağımlılık oranı 𝑟  Sermayenin kirası 

C  Emeklilerin tüketimi  𝑅  Bono faizi 

𝐶  Çalışanların tüketimi  𝑚𝑐  Marjinal maliyet 

𝐶  Toplam tüketim Ω  Uyarlama faktörü 

𝜆  Emeklilerin toplam servetteki payı 𝐺𝑜𝑣  Hükümet harcamaları 

𝐴  Toplam servet  𝑇  Vergi 

𝐻  Emeklilerin beşeri sermayesi 𝑇𝑅  Transfer ödemeleri 

𝐻  Çalışanların beşeri sermayesi 𝐵 𝑃⁄  Kamu reel borç stoku 

𝐿  Emeklilerin emek arzı 𝐷  Ara malı üreticilerinin karları 

𝐿  Çalışanların emek arzı 𝐼  Yatırım harcamaları 

𝐿  Toplam emek arzı 𝐾  Sermaye stoku 

𝜀  Emeklilerin marjinal tüketim eğilimi 𝜋  Enflasyon (brüt) 

𝜀  Çalışanların marjinal tüketim eğilimi 𝑌  Milli gelir 

𝑊 𝑃⁄  Reel ücret   

Tablo Ek.2. Dışsal Değişkenler 

𝛾  Emeklinin hayatta kalma olasılığı 

𝑛  İşgücünün artış hızı 

𝜈  İşgücünde kalma olasılığı 

𝜂  Yaşlıların göreli verimliliği 

Tablo Ek.3. Parametreler 

𝜉  Tercih parametresi (tüketim) 2/3 𝜑  Reaksiyon fonksiyonu büyüme 
parametresi 

0.125 

𝜉  Tercih parametresi (boş zaman) 1/3 𝑔 Kamu harcamalarının milli gelir  
içinde payı 

0.13 

𝜎 Dönemler arası ikame esnekliği 0.5 𝜁 Transfer ödemeleri parametresi 0.25 

𝜌 𝜎 = (1 − 𝜌)  -1 𝛿 Aşınma payı (çeyreklik) 0.017 

𝛼 Emeğin payı 0.6 𝜙  Fiyat uyarlama maliyeti 19.8 

𝑧 Teknoloji büyüme hızı (çeyreklik) 0.005 𝜃 Çeşitler arası ikame esnekliği 10 

𝑏 Borç stok kuralı 0.3 𝛽 Bireysel iskonto faktörü 0.99 

𝜑  Reaksiyon fonksiyonu enflasyon  
parametresi 

1.5    

 



Tablo Ek.4. Trendden Arındırılmış Model 

1. Yaşlı Bağımlı Oranı 

𝜓 =    

2. Emeklilerin Tüketimi 

𝑐 = 𝜀 𝜆 𝑎 + ℎ   

3. Emeklilerin Marjinal Tüketim Eğilimi 

= 1 +  
( )

𝛽 𝛾    

4. Emeklilerin Beşeri Sermayesi 

ℎ = 𝑡𝑟 + 𝜂𝑤 𝑙 +
𝛾

𝑅 𝜋⁄
(1 + 𝑧)ℎ  

5. Çalışanların Tüketimi 

𝑐 = 𝜀 (1 − 𝜆 )𝑎
𝑅

𝜋
+ ℎ  

6. Çalışanların Marjinal Tüketim Eğilimi 

 = 1 +  
( )

𝛽  

7. Çalışanların Beşeri Sermayesi 

ℎ =  𝑤  𝑙 + (1 + 𝜓 )𝑑 − (1 + 𝜓 )𝑡 +
𝜐

Ω

(1 + 𝑧)ℎ

𝑅 𝜋⁄
+ 1 −

𝜐

Ω
 (1 + 𝑧) 

ℎ

𝑅 𝜋⁄
 

8. Uyarlama Faktörü 

Ω = 𝜐 + (1 − 𝜐 )
𝜀

𝜀
𝜂  

9. Emeklilerin İşgücü Arzı 

𝑙 = 1 −
𝜉

𝜉

1

𝜂
 
𝑐

𝑤
 

10. Çalışanların İşgücü Arzı 

𝑙 = 1 −
𝜉

𝜉

𝑐

𝑤
 

 

 



11. Toplam İşgücü Arzı 

𝑙 = 𝑙
1

1 + 𝜓
+

𝜓

1 + 𝜓
𝜂𝑙  

12. Toplam Tüketim 

 

𝑐 = 𝑐
1

1 + 𝜓
+

𝜓

1 + 𝜓
𝑐  

 

13. Emeklilerin Varlıkları 

𝜆 𝑎 = (1 − 𝜐 )𝑎 + 𝜐
( )( )

𝑎 + 𝜂𝑤 𝑙 + 𝑡𝑟 − 𝜀 ℎ    

14. Getirilerin Eşitliği 

𝑅

𝜋
= 𝑟 + (1 − 𝛿) 

15. Reel Ücret 

𝜔 = 𝑚𝑐
𝑦

𝑙
𝛼 

16. Sermayenin Getirisi 

𝑟 = 𝑚𝑐 (1 − 𝛼)
𝑦

𝑘
 

17. Marjinal Maliyet 

𝑚𝑐 =
(𝑤 ) (𝑟 )

𝛼 (1 − 𝛼)
 

18. Phillips Eğrisi  

(𝜋 − 1)𝜋 = 𝑚𝑐 − 1 +
⁄

(𝜋 − 1)𝜋   

19. Kamu Tüketimi 

 𝑔𝑜𝑣 = 𝑔. 𝑦  

20. Transfer Ödemeleri 

 𝑡𝑟 = 𝜁𝑤   



21. Kamu Bütçe Kısıtı 

𝑝𝑢𝑏 (1 + 𝑧)(1 + 𝑛 ) =
𝑅

π
𝑝𝑢𝑏 + 𝑔𝑜𝑣 +

𝜓

1 + 𝜓
𝑡𝑟 − 𝑡  

22. Kamu Maliyesi Kuralı 

𝑝𝑢𝑏 = 𝑏 
𝑦

(1 + 𝑛 )(1 + 𝑧)
 

23. Toplam Varlıklar 

𝑎 = 𝑘 +  𝑝𝑢𝑏  

24. Aramalı Üreticilerinin Karı 

𝑑 = 1 − 𝑚𝑐 −
𝜙

2
(𝜋 − 1) 𝑦  

25. Para Politikası Kuralı 

𝑅
𝑅 =  (𝜋 ) 𝑦

𝑦  

26. Sermaye Birikimi 

𝑘 (1 + 𝑧)(1 + 𝑛 ) = (1 − 𝛿)𝑘 + 𝑖  

27. Kaynak Kısıtı 

1 −
𝜙

2
(𝜋 − 1) 𝑦 = 𝑐 + 𝑖 + 𝑔𝑜𝑣  
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