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Özet 
 
Đstihdamın sektörel dağılımı,  ülkelerin ve bölgelerin ekonomik 

gelişme aşaması hakkında bilgi verir. Bölgelerin sektörel istihdamdan 
aldıkları pay, bölgesel dengesizliğin gelişimini yansıtır. Shift share 
tekniği bu anlamda kullanılabilir bir araçtır. Bu çalışmada, Türkiye’de 
2004-2011 döneminde, bölgesel istihdamın sektörel dağılımı shift share 
tekniğinin Esteban-Marquillas versiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Đstihdam, Shift- Share Analizi, Türkiye 
 
 
 

THE SHIFT SHARE ANALYSIS OF REGIONAL 
EMPLOYMENT IN TURKEY 

 
Abstract 
 
The sectoral distribution of employment gives information about 

the economic development of countries and regions. The share which 
regions take from the sectoral employment reflects the development of 
regional imbalances. In this regard, shift-share technique is a useful 
device. In this paper, by means of the Esteban-Marquillas version of 
shift-share technique, the sectoral distribution of regional employment is 
anayzed in Turkey for the period of 2004-2011. 
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1.Giriş 
 
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, ciddi ekonomik 

sorunlarla baş başadır. Bu sorunlar içerisinde bir yandan da istihda-
mın arttırılması ve ülkede sektörel yapıyı değiştirerek istihdamın 
sektörel dağılımını yeniden yapılandırmak durumundadır. Bu konuda 
ciddi aşamalar da kaydedilmiştir. Nitekim, henüz yirmi yıl önce toplam 
istihdam içinde tarım sektörünün payı %40’ın üzerinde iken, 
günümüzde bu oran %25'e kadar gerilemiştir. Bu, gelişmekte olan bir 
ülke için, gelişme patikası anlamında olumlu yorumlanabilir. Çünkü 
ülkelerin ekonomik gelişme seviyesi yükseldikçe, işgücünün tarım 
sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne kaydığı bilinmektedir.  

 
Sanayileşmesini tamamlayan ülkelerde, hizmet sektöründe daha 

hızlı istihdam artışı görülmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde hala 
tarım sektörünün toplam istihdam içerisindeki payı -dolayısıyla ülke 
ekonomisi içerisinde tarımın payı- gelişmiş ülkelere göre oldukça 
yüksek bir seviyededir. Diğer yandan ülkemizde tarım sektörünün payı 
gerilerken, asıl çarpıcı gelişme ise istihdamda hizmetler sektörünün 
payının artışında yaşanmaktadır. Hizmetler sektörünün payı sanayinin 
payından daha hızlı olarak büyümektedir ki, bu da incelemeye değer 
enteresan bir durum oluşturmaktadır. 

 
Gelişme yolunda sektörel yapıdaki bu dönüşümün tüm ülke 

bazında arzulanan şekilde gerçekleşmesi gerekir. Ülkemizde bölgeler 
arası dengesizlikler de söz konusudur. Bu açıdan özellikle geri kalmış 
bölgelerdeki sektörel değişim aynı zamanda bölgesel kalkınma anlamın-
da önemlidir. Tüm ülke bazında, hedeflenen büyümenin bölgesel 
dengesizlikleri daha da büyütmemesi tersine azaltması beklenir. 
Dolayısıyla, bölgeler bazında sektörel yapılanma da iktisadi gelişme 
aşamalarına uygun olarak şekillenmelidir. Bu bağlamda, istihdamın 
sektörel dağılımında bölgeler arasındaki farklılıklar önem taşır. Bu 
çalışmada, öncelikle Türkiye’de istihdamın sektörel ve bölgesel dağılı-
mındaki gelişmelere değinilecektir. Daha sonra, Türkiye’de istihdamın 
bölgelere göre sektörel dağılımı shift-share modeli aracılığıyla analiz 
edilecektir. 

 
 

2. Türkiye’de Đstihdamın Sektörel Dağılımındaki Geliş-
meler 

 
Bir ülke ekonomisinin mevcut yapısı hakkında bilgi edinmek 

için, istihdamın yapısına bakmak gerekir. Aynı şekilde, istihdamın 
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yapısal dönüşümü ülke ekonomisindeki genel yapısal dönüşüm 
hakkında bilgi verir. Bu anlamda, Türkiye ekonomisinde istihdamın 
sektörel dağılımına bakarak, zaman içerisinde ülke ekonomisinin nasıl 
bir yapısal dönüşüm geçirdiği hakkında yargı oluşturulabilir. Çünkü, 
artık genel kabul gören anlayışa göre; istihdamın sektörel dağılımı, 
ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtır. Gelişmiş ülkelerde tarımın payı 
oldukça düşük olup, en yüksek pay sanayi sektöründedir. Geçiş süreci 
yaşayan ülkelerde ise tarım sektörünün payı azalırken, sanayi 
sektörünün payının artması beklenir. Gelişmiş toplumlarda ise hizmet 
sektörü daha baskın olduğu için hizmetler sektöründeki istihdamın 
payı yüksek olacaktır. 

 
Türkiye’de istihdamın sektörel yapısındaki gelişmeler incelen-

diğinde, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren yaşanan toplum-sal, 
ekonomik ve sosyal değişimlerin etkisiyle yıllar itibarıyla hizmetler ve 
sanayi sektörünün toplam istihdam içerisindeki payı artarken, tarım 
sektörü istihdamında ise uzun dönemli düşüş gözlenmiştir. Tarımsal 
istihdamın toplam istihdam içindeki payında meydana gelen bu 
azalışın temel nedenleri arasında; tarım sektöründe makineleşmeye 
bağlı olarak işgücü talebinin azalması, sanayi ve hizmetler sektörünün 
işgücü ihtiyacının artması ile kırsalda hızlı nüfus artışı ve ekilebilir 
toprakların parçalanmasıyla tarım sektöründe geçim olanaklarının 
daralması yer almaktadır(Hatunoğlu ve Eldeniz, 2012: 32). 

 
1980 sonrası yaşanan yapısal dönüşümle birlikte, ülkemizde 

istihdamın sektörel dağılımındaki değişim hızı, daha ivmeli olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm süreci hala devam etmektedir. Nitekim 
2001 ekonomik krizinden sonra yaşama geçirilen ve sonraki 
hükümetlerin de uygulamaya devam ettiği politikalarla, 2001 yılından 
bu yana istihdamın sektörel dağılımı sistemli olarak değişmiştir.  

 
2000-2011 dönemindeki istihdamın sektörel dağılımı Tablo 1’de 

görülmektedir. Türkiye’de istihdamın yapısı, son 10 yıllık dönemde 
önemli bir değişim geçirmiştir. Toplam istihdam içerisinde tarım 
sektörünün payı 2001 yılında %37,6’dan 2011 yılında %25,5’e gerile-
miştir. Fakat bu arada sanayi sektörünün payında beklenen artış 
yeterince gerçekleşememiştir. Nitekim, 2000 yılında toplam istihdam 
içerisinde %24 olan sanayi sektörünün payı, 2011 yılında sadece 2,5 
puanlık artışla %26,5’e yükselmiştir. Asıl hızlı gelişme ise hizmetler 
sektörünün payında görülmüştür. 2000 yılında hizmetlerin istihdam-
daki payı %40 iken, 2011’de %48,1’e yükselmiştir. Kısaca söylemek 
gerekirse; sürekli gerilemesine rağmen, tarım sektörünün payı hala 
olması gerekenden oldukça yüksektir. Tarım sektörünün payı sürekli 
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gerilerken, sanayi sektöründe yeterli istihdam artışı gerçekleştirileme-
miştir. Hizmet sektöründe ise aşırı bir büyüme söz konusudur. Henüz 
sanayileşmesini tamamlayamamış bir ülkede istihdamın bu şekildeki 
dağılımı sağlıklı bir durum olarak görülmemelidir 

 
 
Tablo 1: Türkiye’de Đstihdamın Sektörel Dağılımı (2000-2011) 
 

 
Yıllar 

Sayı  
(000) Yüzde 

Tarım Sanayi* Hizmet Toplam Tarım Sanayi * Hizmet 

2000 7.769 5.174 8.637 21.580 36,0 24,0 40,0 

2001 8.089 4.884 8.551 21.524 37,6 22,7 39,7 

2002 7.458 4.912 8.984 21.354 34,9 23,0 42,1 

2003 7.165 4.811 9.171 21.147 33,9 22,8 43,4 

2004 5.713 4.885 9.033 19.631 29,1 24,9 46,0 

2005 5.154 5.284 9.628 20.066 25,7 26,3 48,0 

2006 4.907 5.465 10.050 20.422 24,0 26,8 49,2 

2007 4.867 5.544 10.327 20.738 23,5 26,7 49,8 

2008 5.016 5.682 10.495 21.193 23,7 26,8 49,5 

2009 5.240 5.385 10.652 21.277 24,6 25,3 50,1 

2010 5.683 5.927 10.985 22.595 25,2 26,2 48,6 

2011 6.143 6.380 11.587 24.110 25,5 26,5 48,1 

* Đnşaat sektörü sanayi sektörü içerisinde değerlendirilmi ştir 

 
Kaynak:  http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul (Erişim Tarihi: 11.11.2012) 

 
Đstihdamın sektörler arasında bu şekildeki dönüşümü, üç sektör 

kanununun doğal bir yansımasıdır. Bu açıdan, aslında ülkemizde 
oldukça gecikerek yaşanan bir dönüşüm söz konusudur. Yapısal 
değişim, eş zamanlı olarak kentleşmeyi desteklerken, buna bağlı olarak 
imalat ve hizmet sektörleri de kent merkezli olarak büyümektedir. Bu 
olguda, bir yandan kırsal kesimin ekonomik cazibesini kaybetmesinin 
yarattığı itici değişkenlerin (tarımsal üretkenliğin yetersizliği gibi) öte 
yandan kentsel alanların yarattığı çekici faktörlerin rolü oldukça 
belirgindir(Karagöl ve Akgeyik, 2010: 8). 

 
Tarım sektörünün payındaki hızlı gerilemede, 2001 krizi sonrası 

uygulanan yapısal uyum politikalarının önemli etkisi olmuştur. Tarıma 
yönelik sübvansiyonların azaltılması, doğrudan gelir desteği uygula-
maları ve bazı tarımsal ürünlerin ekim alanlarının sınırlandırılması, 
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artan tarım ürünleri ithalatı, üretim maliyetlerindeki aşırı artış, tarımın 
payındaki gerilemede etkili olan faktörlerdir. Bu anlamda sadece tarım 
sektörü değil, tüm sektörlerdeki istihdam düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla, mevcut kanunlarda birçok değişiklikler yapılmıştır. Đstihdam 
Paketleri olarak da adlandırılan düzenlemelerde yer alan temel 
önlemler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır(TC Maliye Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011: 20-22): 

 
 
� Đşgücü maliyetlerinin azaltılması; 

 
� Sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puanlık indirim, 
 

� 5 puanlık indirim teşvikinden, diğer teşviklerle eş 
zamanlı olarak yararlanma imkan, 

 

� Đstihdama yeni katılan, tüm kadın ve genç işçilerin iş-
veren primlerinin Đşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılan-
ması, 

 

� Đşsizlik Sigortası Fonu kullanım alanının artırılması, 
 

� Đşsizlik ödeneği miktarının artırılması, 
 

� Đlave istihdam için 6 ay prim desteği sağlanması 
(1.1.2010-31.12.2010 tarihlerinde yaratılan ilave istih-
dam için), 

 

� Özürlülerin işveren primlerinin bütçeden karşılanması, 
 

� Spor merkezi ve kreş zorunluluklarının esnetilmesi, 
 

� Sağlık merkezi açma ve doktor bulundurma zorunlu-
luklarının esnetilmesi, 

 

� Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması, 
 

� Kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanlarına genel eko-
nomik krizin yanı sıra sektörel ve bölgesel krizlerin de 
eklenmesi, 

 

� Kısa çalışma ödeneği tutarının brüt kazancın %40’ından 
%60’ına yükseltilmesi. 

 
� Aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi; 

 
� Đş Kur’un mesleki eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi, 
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� Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işbirliği içinde 
çalışmasının sağlanması, 

 

� 2009 yılında, girişimci olmayı düşünen kişilere Girişim-
cilik Eğitimleri verilmeye başlanması,  

 

� Đş Başı Eğitim (Staj) Programları kapsamında vatandaşın 
katılımcı olduğu eğitim programları düzenlenmesi,  

 

� Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde vatan-
daşın katılımcı olduğu  programlar düzenlenmesi,  

 

� Devletin Đşsizlik Sigortası Fonuna ait prim gelirlerinden 
işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırıcı çalışmalarla ilgili 
konularda kullanılmak üzere %30 oranında kaynak kul-
lanmasına ve kullanılacak kaynağın Bakanlar Kurulu 
Kararı ile %50 oranında arttırılabilmesine olanak veril-
mesi, 

 

� Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar ve Đş Kur’a 
kayıtlı olan işsizlerin istihdamı halinde teşvik sürelerinin 
uzatılması.  

 
� Đstihdam Piyasasının Esnekleştirilmesi; 

 
� Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara borç-

lanma yoluyla tam süreli çalışmaya benzer şekilde emek-
li olma hakkı tanınması, 

 

� Kısmi süreli çalışan kişilerin Đşsizlik Sigortası kapsamına 
alınması. 

 
� Kayıt dışı istihdamla mücadele; 

 

� Cezaların artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi, 
 

� Yeşil kart sahiplerinden 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı 
olarak çalışanların bu çalışmalardan dolayı elde 
edecekleri gelirine bağlı olmaksızın yeşil kartlarının iptal 
edilmeyerek askıya alınması. 

 
� GAP, DAP ve KOP gibi istihdam yoğun kalkınma projelerine 

daha fazla kaynak ayrılması. 
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� 5084 sayılı Yatırımların ve Đstihdamın Teşviki Kanununda yer 
alan sigorta primi işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması 
uygulaması. 

 
Tüm bu alınan önlemlerle, 2000’li yıllarda ülkemizde istihdamın 

yapısı tarımdan hizmetlere ve sanayiye kaymıştır. Aslında tarımda 
istihdamdaki gerileme istenen ve beklenen bir gelişmedir. Ancak 
Türkiye'deki son yıllarda yaşanan dönüşüm sağlıklı bir dönüşüm 
değildir. Tarımda istihdam gerilerken sanayi ve hizmetler kesiminde 
yeni, verimli, formel istihdam olanakları artırılamamıştır. Dolayısıyla 
bu yapısal dönüşüm, kırsal yoksulluk, enformel istihdam, artan gelir 
eşitsizliği ve kentsel alanlarda artan sosyal dışlanmayı beraberinde 
getirmiştir(Sapancalı, 2008: 12). 

 
Đstihdamın yoğun olarak hizmetler sektöründe yer almaya başla-

dığı dikkate alındığında, gelişmiş ülkelerle Türkiye arasında sanayi ve 
hizmetler sektörleri açısından büyük fark olmadığı söylenebilir. Bu 
sektörlerdeki fark daha çok nitelik açısındandır. Türkiye’de tekstil gibi 
emek yoğun endüstriyel yapının ağırlıklı olmasına karşılık, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerde bilgi ve yüksek teknolojiye 
dayanan endüstriyel yapının önem kazandığı görülmektedir (Yorgun, 
2005: 142). Bu anlamda, sadece kaba olarak istihdamın sektörler arası 
dağılımından hareketle, ülkeler arası ekonomik yapıları karşılaştırmak 
yeterli olmayacaktır. Sektörlerin niteliği de bu anlamda önemlidir. Sek-
törlerin katma değer yaratma özellikleri, teknoloji ve bilgi teknolojilerini 
kullanma düzeyleri ve verimlilikleri de hesaba katılmalıdır. 

 
Yeni üretim teknikleri ve bilgi teknolojisinin gelişimi, istihdamda 

ciddi bir yapısal değişime neden olmaktadır. Tarım sektöründe, 
teknolojik gelişmeler istihdamı azaltmaktadır. Hizmetler sektöründe, 
yeni teknolojilerin kullanımının artması hizmet sektörünün endüstriyel 
üretimde ağırlığını artırmaktadır. Ekonomik gelişme sürecine paralel 
olarak istihdamda sektörel dağılımın değişmesi yanında, özellikle esnek 
otomasyon teknolojilerinin kullanımı, sanayide istihdamın daralması 
sonucunu da beraberinde getirmiştir. Üretim sistemlerindeki değişim 
ile birlikte demir-çelik, otomotiv ve petro-kimya gibi geleneksel 
sektörlerde istihdam daralırken; hizmetler sektöründe, istihdam artışı 
görülmekte ve sanayi ötesi topluma geçilmektedir(Uyanık, 2003: 5). 
Bununla birlikte, teknolojik gelişme ile istihdamın sektörel dağılımı 
arasındaki bu mantıksal dizge, Türkiye’deki durumu yansıtmamak-
tadır. Ülkemizde tarım sektörü gerilerken, sanayi sektöründen önce 
hizmetlerdeki istihdamın hızlı yükselişi sanayi ötesi topluma geçişin 
değil, çarpık gelişmenin bir sonucudur.  
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3. Türkiye’de Đstihdamın, Đşsizliğin ve Đstihdama Katı-
lımın Bölgesel Dağılımı  

 
Türkiye’de bölgeler arasında ciddi dengesizlikler söz konusudur. 

Bölgelerin gelişmişlik farklılıkları, elbette istihdam,  işsizlik ve işgücüne 
katılım gibi göstergelere de yansımaktadır. Nitekim, bölgesel işgücü 
piyasası verileri baz alındığında, ülkemizde istihdam ve işsizlik 
açısından iller arasında ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir. Tablo 
2’de, 2004-2011 dönemlerinde Türkiye’de bölgelere göre istihdam, 
işsizlik ve işgücüne katılım oranlarının dağılımı ve değişim oranları 
gösterilmiştir. Tabloyu yorumlamadan önce bir hususu göz önüne 
almak gerekir: Đstihdama katılım, işsizlik ve istihdam verilerinde kırsal 
bölgeler ve kentsel alanlar arasında kayıt dışılık oranlarında farklılıklar 
vardır. Elimizde bu konuda net veriler olmamakla birlikte, bölgeler 
düzeyinde de bu anlamda ciddi farklılıklar olduğu açıktır. Geri kalmış 
bölgeler bu anlamda kırsal bölgelerin özelliklerini genel olarak taşırken, 
görece gelişmiş bölgelerin de daha çok kentsel alanların özelliklerini 
taşıdığı söylenebilir. 

 
Genel olarak işgücüne katılımın daha düşük olduğu kırsal 

bölgelerde, istihdamın ağırlıklı olarak kayıt dışı istihdam biçiminde 
ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim, kayıt dışı istihdamın boyutlarını 
ortaya koymaya yönelik verilerde kentsel işgücünün yaklaşık 
1/3’ünün, kırsal kesimde ise, %85’inin kayıt dışı nitelik taşıyan işlerde 
çalıştığı bildirilmektedir. Özellikle tarımda istihdamın karakteristik 
özelliğini yansıtan ücretsiz aile işçiliği ile kendi nam ve hesabına 
çalışanlar arasında kayıt dışılığın dinamik bir yapı ortaya koyduğu 
saptanmaktadır. Đşsizlik oranlarının kronikleşmiş bir şekilde yükselme 
eğiliminde olduğu bazı kırsal bölgelerde, işsizliğin daha çok kayıt dışı 
istihdam biçiminde ortaya çıktığı görülmektedir. Yaşanan küresel 
ekonomik krizler nedeniyle, kayıt dışı sektörün hacmi, kent dışı 
alanlarda çok daha belirgin bir nitelik kazanmaktadır(Karagöl ve 
Akgeyik, 2010. 17). 
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Türkiye’de 2004-2011 yılları arasında işgücüne katılma oranı 

3,6 puanlık artışla % 46,3’ten, %49,6’ya çıkmıştır. toplam istihdam 
19.632.000’den 24.110.000’a yükselirken, işsizlerin sayısı da 
2.385.000’den, 2.615.000’e yükselmiştir. Yani, hem işgücüne katılım 
oranı, hem istihdam, hem de işsizlerin sayısı artış göstermiştir. 
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Đstihdam artışına rağmen işsizlerin de artışında işgücüne katılım ora-
nının yükselmesi önemli bir etkendir. Bölgeler bazında en dikkat çe-
kenler ise, TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) ve 
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgeleridir. Genel eğilimlerin 
aksine, bu iki bölgede hem işgücüne katılım oranı hem istihdam sayısı 
hem de işsizlerin sayısı azalmıştır. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 
bölgesinde ise işgücüne katılım oranı ve istihdam sayısı azalırken, 
işsizlerin sayısı artış göstermiştir. TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) ve TRC3 
(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgelerinde işgücüne katılım oranı 
azalırken, hem istihdam hem de işsizlerin sayısı artmıştır. TR33 
(Manisa, Afyon, Kütahya,Uşak), TR51 (Ankara), TR62 (Adana,Mersin), 
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve TRB1 (Malatya, 
Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgelerinde ise işgücüne katılım oranı yükse-
lirken, işsizlerin sayısı azalmış istihdam edilenlerin sayısı artmıştır. 
TR10 (Đstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR31 (Đzmir), TR42 
(Kocaeli, Sakarya,Düzce,Bolu,Yalova), TR61 (Antalya,Isparta, Burdur), 
TR72 (Kayseri,Sivas, Yozgat), TRA2 (Ağrı,Kars,Iğdır, Ardahan), TRB2 
(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölge-
lerinde de ülke ortalamasına  uygun olarak hem işgücüne katılım ora-
nı, hem istihdam sayısı hem de işsizlerin sayısında artış kaydedilmiştir.  
 

Görüleceği üzere, işgücüne katılım oranı, istihdam sayısı ve 
işsizlerin sayısındaki değişimler bölgelere göre birbirinden çok farklı 
eğilimler göstermiştir. Bu değişimlerin şiddeti de bölgeler arasında 
değişkendir. Bu veriler sektörel temelde düşünüldüğünde, iki dönem 
arasında, bölgeler bazında istihdamın yapısında ciddi farklılaşmalar 
ortaya çıkacağı öngörülebilir. Bu farklılaşmaları ortaya çıkarmak için 
istihdamın bölgeler arasında sektörel dağılımı, pay dönüşümü (shift-
share) tekniği ile analiz edilecektir.   
 
 

4. Türkiye’de Đstihdamın Bölgelere Göre Sektörel 
Dağılımının Pay Dönüşümü (Shift-Share) Analizi 

 

Türkiye’de 2004-2011 dönemlerinde istihdamın bölgelere göre 
sektörel dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. Toplam istihdam 2004 
yılında 19.632.000’den, 2011’de 24.110.000’a çıkmıştır. Ortalama 
olarak bu dönemde toplam istihdam %23 artış göstermiştir. Sektörel 
bazda artış ise tarım sektöründe %0,8, sanayide %31 ve hizmet sektö-
ründe de %28 olmuştur. Bu dönemde, istihdamdaki en yüksek büyü-
me sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. Tarım sektöründeki istihdam 
artışı ise ortalamanın oldukça altında seyretmiştir. Ortalamanın 
üzerinde büyüme gösteren sanayi ve hizmetler sektörü güçlü sektör,  
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ortalama büyümeden daha yavaş büyüyen tarım sektörü ise zayıf 
sektör olarak nitelendirilebilir. 
 

Bölgelere göre istihdamın sektörel büyümesi ise ortalamadan 
sapmalar göstermektedir. Elbette, her bölgenin kendi iç dinamikleri, bu 
gelişmede rol oynamıştır. Bununla birlikte, bölgelerin istihdamdaki 
sektörel büyümeleri, analizimiz için başlangıç noktasını oluşturmak-
tadır. Bu bağlamda, bölgelerin istihdam artışları ve bunun sektörel 
dağılımı incelendiğinde genel olarak şunlar söylenebilir: 
 

En belirgin istihdam değişimi TRA1 (Erzurum, Erzincan, 
Bayburt), TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) ve 
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgelerinde yaşanmıştır. 
Çünkü bu dönemde Türkiye toplam istihdamında ortalama %23 büyü-
me gerçekleşmişken, diğer bölgelerin aksine bu bölgelerde istihdam 
fiilen gerilemiştir. TRA1 (Erzurum,Erzincan,Bayburt) bölgesinde istih-
dam %17 daralma göstermiştir. Bu daralma esas itibariyle tarımsal is-
tihdamla ilgilidir. Aynı şekilde TR90 (Trabzon,Ordu,Giresun,Rize, 
Artvin, Gümüşhane) bölgesinde istihdam %5 ve TR83 (Samsun,Tokat, 
Çorum,Amasya) bölgesinde de %4 daralmıştır. Bu bölgelerde de sanayi 
ve hizmet sektörü istihdamı artış göstermekle beraber tıpkı TRA1 
(Erzurum,Erzincan,Bayburt) bölgesinde olduğu gibi tarımsal istihdam-
daki yüksek düşüş toplam istihdamın gerilemesine neden olmuştur. 
 

Geri kalan bütün bölgelerde değişik oranlarda da olsa istihdam 
artışları yaşanmıştır. En yüksek istihdam artış hızları sırasıyla %77 ile 
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), %64 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova), %52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, 
Osmaniye), %42 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %41 ile 
TR62 (Adana, Mersin), %40 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve %35 
ile TR31 (Đzmir) bölgelerinde görülmüştür. Bu bölgelerin sektörel 
istihdam büyümeleri ise birbirinden oldukça farklılıklar göster-
mektedir. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR42 (Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu, Yalova), TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), TR62 
(Adana, Mersin) ve TR31 (Đzmir) bölgelerindeki istihdam artışlarının 
esas dinamiğini tarım sektörü oluştururken; TRB2 (Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari) ve TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgelerindeki 
istihdam artışının dinamiğini sanayi sektörü oluşturmaktadır. 
 

TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, 
Uşak) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgelerinde ise 
istihdam artışı %6-7 gibi bir artışla oldukça ılımlı seyretmiştir Her üç 
bölgedeki istihdam artışının düşük seyretmesinin nedeni, sanayi ve 
hizmetler sektöründe istihdam artışı yaşanırken, tarımsal istihdamın 
gerilemiş olmasıdır. 
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4.1 Model 
 
Çalışmada, Türkiye’de istihdamın 2004-2011 döneminde böl-

gelere göre sektörel dağılımı, pay dönüşümü (shift-share) tekniği ile 
analiz edilecektir. Pay dönüşümü tekniği bölgesel analizlerde, özellikle 
istihdamın bölgesel dağılımında, sıklıkla kullanılmaktadır. Nitekim bu 
tekniği ilk olarak kullanan Dunn da, bu tekniği istihdamın bölgesel 
büyümesini tahmin etmek için kullanmıştır. Dunn, 1939-1954 dönemi 
için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki istihdam değişiminin bölgesel 
dağılımını referans alarak, bu tekniğe başvurmuştur. Dunn’ un çalış-
masından bu yana teknik, bölgesel çalışmalarda yoğun olarak 
kullanılagelmiştir. Çalışmamızda tekniğin Esteban-Marquillas versiyo-
nu kullanılacaktır. 1972 yılında Esteban-Marquillas tarafından 
geliştirilen bu yöntem özellikle değişimin bileşenlerini daha net olarak 
ortaya koyması bakımından önemlidir. Analizde aynı tekniği yatırım 
teşviklerinin bölgesel dağılımına uygulayan Şahin ve Uysal’ın formülas-
yonları referans alınacaktır. 

 
Pay dönüşümü analizi farklı bölgelerde, farklı sektörler için bir 

değişken (istihdam) üzerinde belli bir analiz döneminin başında ve 
sonunda alınan değerlerle bir ölçüm/referans elde edilmesiyle yapılır. 
Bu dönemdeki büyüme daha sonra ulusal büyüme, sektörel bileşim ve 
rekabet pozisyonu bileşenlerine ayrılır. Tekniğin temeli, bir bölgede (j) 
belli bir zaman aralığında bir sektördeki (i) büyümedir. Bu da, (1) 
ekonomideki ölçüm/referanstaki büyüme, (2) belirtilen sektördeki 
büyüme ve (3) o alanın (j) sektörü (i) cezp etmedeki rekabet 
pozisyonunun gelişimine bağlıdır. 

 
Bir bölgedeki istihdamın gerçek büyümesi, o bölgede istihdamın 

fiili büyümesi ile referans alandaki (Türkiye) büyümeye eşit beklenen 
büyümesi arasındaki farka eşittir: 

 
 
 

GB = [ ])(*)( 001
alanijijij BTTT −−      (1) 

GB= Gerçek Büyüme, 

)( 01
ijij TT − = Fiili Büyüme, 

[ ])(*0
alanij BT  = Beklenen Büyüme 
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Bu şekilde hesaplanan bir bölgedeki istihdamın gerçek büyü-
mesi, Esteban-Marquillas versiyonunda üç farklı bileşene ayrılır. Bunu 
şu şekilde formüle edebiliriz:  

)(*)()(*)(* 00
ialanijijijialanijijalanialanij BBTTBBTBBTGB −−+−+−=

∧∧
 (2) 

 

Yukarıdaki denklemlerdeki terimler; 
 

)(*0
alanialanij BBT − = Sektörel Bileşim Etkisi  

)(* ialanijij BBT −
∧

= Rekabet Etkisi  

)(*)( 0
ialanijijij BBTT −−

∧
=Tahsis Etkisi 

0

01

ij

ijij
ij T

TT
B

−
=                          (3) 

0

01

alan

alanalan
alan T

TT
B

−
=     (4) 

0

01

ialan

ialanialan
ialan T

TT
B

−
=     (5) 

0

0
0 *

alan

ialan
jij

T

T
TT =

∧
         (6)     olduğunda, 

 

=0
ijT  Dönem başında i sektöründe j bölgesindeki istihdam 

sayısı  
 

=1
ijT  Dönem sonunda i sektöründe j bölgesindeki istihdam 

sayısı 
 

=alanB Dönem boyunca tüm sektörlerde istihdamın toplam 

büyüme oranı 
 

=0
jT Dönem başında tüm sektörlerde j bölgesindeki istihdam 

sayısı 

=0
ialanT Dönem başında i sektöründe araştırma alanının tama-

mındaki istihdam sayısı 
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=1
ialanT  Dönem sonunda i sektöründe araştırma alanındaki is-

tihdam sayısı  
 

=0
alanT  Dönem başında tüm sektörlerde araştırma alanındaki 

toplam istihdam sayısı  
 

=1
alanT  Dönem sonunda tüm sektörlerde araştırma alanındaki 

toplam istihdam sayısı 
 

=ialanB Dönem boyunca araştırma alanında i sektöründe istih-

damın büyüme oranı 
 

=ijB Dönem boyunca i sektöründe j bölgesindeki istihdam 

sayısındaki büyüme oranı  

=
∧

ijT i sektöründe j bölgesindeki istihdam sayısının, aynı 

sektörde araştırma alanındaki istihdam sayısının tüm sektör-
lerde araştırma alanındaki istihdam oranına göre ne olabilece-
ğini gösterir.  
 

(1) numaralı denklemde, belli bir zaman aralığında bir sektörde 
(i) bir bölgedeki (j) istihdam sayısındaki gerçek büyüme, fiili büyüme ile 
beklenen büyüme arasındaki farkı ifade eder. Beklenen büyüme 

)(*0
alanij BT  ile formüle edilmiştir. Bir bölgedeki istihdamın, ülke gene-

linde istihdamın büyüme oranında büyümesi durumundaki dönüşümü 
ölçer.  

 

Beklenen büyüme, bir anlamda bölgenin bulunduğu alandaki 
pazar payını ifade eder. Gerçek büyüme ise bölgenin pazar payının 
büyüdüğünü, küçüldüğünü ya da aynı kaldığını gösterir. Gerçek 
büyüme pozitif, negatif ya da sıfıra eşit olabilir. Her durumda farklı 
anlamlar ortaya çıkacaktır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 

 

� Gerçek büyüme sıfıra eşit ise, bölge bulunduğu sektördeki 
pazar payını muhafaza etmektedir.  
 

� Gerçek büyüme pozitiftir ise bölge pazar payını arttırmış 
demektir. Bu durumda, gerçek büyüme şu üç etki ile izah edilir: 1) 
Sektörel Bileşim Etkisi, 2) Rekabet Etkisi, 3) Tahsis Etkisi.  
 

� Gerçek büyüme negatif ise bölgenin bulunduğu alanda 
beklediğinden daha az pay elde etmiş demektir. Pazar payındaki bu 
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düşüşün nedenlerini bulmak için sektörel bileşim, rekabet ve tahsis 
etkilerinin araştırılması gerekir.    

 
  Aşağıda bu üç etkinin nasıl hesaplandığı ve her etkinin nasıl 

yorumlanması gerektiği gösterilmiştir. Pay dönüşümü analizinin 
temelini oluşturan bu üç etki, gerçek büyümenin niteliği konusunda 
daha detaylı bilgi verir.  

 
4.1.1. Sektörel Bileşim Etkisi 
 

Sektörel bileşim etkisi, )(*0
alanialanij BBT −  ile formüle edilir ve bir 

sektörde bölgedeki istihdam sayısındaki büyüme oranı ile tüm 
sektörlerde ülkedeki toplam istihdamdaki büyüme oranı arasındaki 
farka dayanır. Bir sektörde bulunulan bölgedeki istihdamın büyüme 
oranı, tüm sektörlerde ülkedeki toplam istihdamın büyüme oranından 
büyük ise etki pozitif, aksi halde negatif olacaktır. Eğer sektörel bileşim 

etkisi pozitif ( alanialan BB 〉 ) ise, bölge ilgili sektörde tüm sektörlerin ülke 

ortalamasından daha fazla istihdam artışı sağlamış demektir.  
 

4.1.2.  Rekabet Etkisi  

Rekabet Etkisi, )(* ialanijij BBT −
∧

 ile formüle edilir ve bir sektörde 

bölgedeki istihdamın büyüme oranı ile ülkede ilgili sektördeki istihda-
mın büyüme oranı arasındaki farkı ölçer. Pozitif rekabet etkisi, bir 
sektörde bölgedeki istihdam büyümesinin ilgili sektörün ortalamasını 
geçtiğine işaret eder. Pozitif etki rekabet avantajına, negatif etki rekabet 
dezavantajına işaret eder. Rekabet etkisi pozitifse, bu sektörde bölge, 
diğer bölgelere göre, rekabet etkisi nedeniyle daha fazla pay almıştır. 

 

4.1.3. Tahsis Etkisi 
 

Shift-share tekniğinin Esteban-Marquillas versiyonuna özgü 

olan tahsis etkisi, )(*)( 0
ialanijijij BBTT −−

∧
 ile formüle edilir ve sektörel 

bileşim etkisi ile rekabet etkisinin etkileşiminden çıkarılan sonuca göre, 
istihdamdaki büyümeyi ölçer. Tahsis etkisi, bölgenin daha iyi rekabet 
koşullarından yararlanan sektörlerde uzmanlaşıp uzmanlaşmadığını 
gösterir. Eğer bölge daha hızlı büyüme gösteren sektörlerde (Bij–Bialan>0) 
uzmanlaşmış (Tj-Tij>0) ise, tahsis etkisi pozitiftir. Bölge, rekabet avan-
tajlarında eksiklik olan sektörlerde (Bij–Bialan<0) uzmanlaşmamışsa (Tj-
Tij<0), yine tahsis etkisi pozitiftir. Tersine, eğer bölge rekabet avan-
tajlarının eksik olduğu sektörde uzmanlaşmışsa veya rekabet gücünün 
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olduğu sektörlerde uzmanlaşmamışsa, tahsis etkisi negatif olacaktır. 
Diğer yandan, eğer bölge bir sektörde uzmanlaşmamışsa (Bij–Bialan=0), 
veya herhangi bir rekabet avantajından faydalanmıyorsa (Tj-Tij=0), 
tahsis etkisi sıfır ya da boş olacaktır. Yani bu sektör bölgesel büyümeye 
tahsis etkisiyle katkıda bulunamaz (Esteban-Marquillas, 1972: 252).  

 
Bölgenin rekabet avantajını uzmanlaştığı sektörde kullanıp 

kullanmadığı, dört olası bileşime göre değerlendirilir. Şekil.1 bu dört 
olasılığı göstermektedir. Tahsis etkisinin olası bileşimleri şekil üzerin-
den şu şekilde sıralanabilir: 

 
1 Nolu Alan: Bölge, uzmanlaştığı sektörlerde rekabet avantajını 

kullanmıştır (+) 
 
2 Nolu Alan: Bölge, rekabet dezavantajı olduğu sektörlerde 

uzmanlaşmamıştır (+) 
 
3 Nolu Alan: Bölge, uzmanlaşmadığı sektörlerde rekabet 

avantajını kullanmıştır (-) 
 
4 Nolu Alan: Bölge, uzmanlaştığı sektörlerde rekabet avantajını 

kullanamamıştır (-) 
 
 
Şekil 1. Tahsis Etkisinin Olası Bileşimleri 
  

Rekabet Avantajı 

Avantaj (+) Dezavantaj (-) 

U
z
m

a
n
la

şm
a
 

(-)                                        
Uzmanlaşamamış 

       0)( 〉− ialanij BB  

0)( 0
〈−

∧

ijij TT  

A,N 
- 

0)( 〈− ialanij BB  

0)( 0
〈−

∧

ijij TT  

D,N  
+ 

(+) 
Uzmanlaşmış 

0)( 〉− ialanij BB  

0)( 0
〉−

∧

ijij TT  

A,S  
+ 

0)( 〈− ialanij BB  

0)( 0
〉−

∧

ijij TT  

D,S 
- 

 
 

3 

1 

2 

4 
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Her bir sektörde ve toplamda, bölgeler rekabet avantajını doğru 
kullanıp kullanmadığına göre değerlendirilir. Rekabet avantajını doğru 
(uzmanlaştığı) sektörde kullanan bölgeler, bir üstünlük elde edecektir. 
Tersine, rekabet avantajını doğru sektörde kullanmayan bölgeler ise bir 
pay kaybına uğramış demektir. AN, AS, DN ve DS kodları şekilde 
görüleceği üzere bölgelerin rekabet avantajlarını doğru kullanıp 
kullanmadıklarını ve bu nedenle pay kaybı ya da pay artışı sağlayıp 
sağlamadıklarını gösterir. 

 
4.2  Analiz Sonuçları 
 
Türkiye’de istihdamın bölgelere göre sektörel dağılımının 2004-

2011 döneminde pay dönüşümü analizi sonuçları Tablo 4 ve Grafik 
1’de gösterilmiştir. Her bölgede istihdamın sektörel bazda fiili değişimi 
ile ülke ortalamasına göre beklenen değişimi arasındaki farktan 
hareketle, gerçek pay değişimleri ortaya konulmuştur. Gerçek pay 
değişmesi pozitif çıkan bölgeler, istihdam artışından ülke ortalamasının 
üzerinde bir büyüme göstererek paylarını arttırmış demektir. Grafik 
1’de daha rahat biçimde izleneceği üzere, toplam 26 bölgeden 15’inde 
gerçek pay büyümesi, 11 tanesinde ise gerçek pay küçülmesi 
gerçekleşmiştir. Sadece TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TR90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) ve TRA1 (Erzurum, 
Erzincan, Bayburt) bölgelerinde istihdam hem filli hem de gerçek pay 
olarak küçülmüştür. Elbette pay artış ve azalışları sektörel olarak 
farklılıklar göstermektedir.  

 
Đstihdamdaki gerçek büyüme miktarları itibariyle payı artan 

bölgeler sırası ile; TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR63 
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), TR62 (Adana,Mersin), TR31 
(Đzmir), TR51 (Ankara), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR72 
(Kayseri, Sivas, Yozgat), TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), TRB2 
(Van, Muş, Bitlis, Hakkari), TR61 (Antalya,Isparta,Burdur), TR81 
(Zonguldak, Karabük, Bartın), TR52 (Konya,Karaman), TRC2 
(Şanlıurfa, Diyarbakır), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TR21 
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgeleridir. Bununla beraber, TRC1 
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 
bölgelerinin gerçek pay artışı oldukça düşük seviyededir. 
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Grafik 1: Bölgelere Göre Sektörel Đstihdamın Gerçek Pay Dönüşümü 

 

 
 
 
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR51 (Ankara), 

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TR82 (Kastamonu, 
Çankırı, Sinop) bölgelerinde her üç sektörde de gerçek pay artışı 
yaşanmıştır. Yani, her üç sektörde de bu bölgeler, ülke ortalamasından 
daha yüksek bir istihdam artışı sağlamışlardır. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, 
Hakkâri), TR52 (Konya, Karaman), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 
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TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgeleri istihdamdaki gerçek pay 
artışını sanayi ve hizmetler sektöründe sağlamışlardır. Bu bölgelerde 
tarım sektöründe bir pay kaybı yaşanmış olmasına rağmen, sanayi ve 
hizmetler sektöründeki pay artışları bu düşüşü telafi etmiş, hatta 
bunun da ötesinde pay artışı sağlanmıştır. TR31 (Đzmir), TR61 (Antalya, 
Isparta, Burdur) ve TR62 (Adana, Mersin) bölgeleri, sanayi sektöründe 
bir pay daralması yaşamış fakat tarım ve hizmetler sektöründeki gerçek 
istihdam büyümesiyle paylarını arttırmışlardır. TR72 (Kayseri, Sivas, 
Yozgat), TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) bölgeleri, hizmetler sektöründe gerçek istihdam azalışı 
ile karşılaşırken, tarım ve sanayi sektörlerindeki gerçek istihdam 
artışları ile bunu telafi etmişlerdir. TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 
bölgesinde ise hem sanayi hem de hizmetler sektöründe gerçek 
istihdam azalışı görülürken tarım sektöründeki gerçek istihdam artışı 
ile bu pay azalışları telafi edilmiş, toplamda gerçek pay artışı yaşan-
mıştır.  

 

 
Đstihdamda gerçek pay azalışı görülen bölgeler arasında da 

önemli farklılıklar dikkat çekicidir.  TR10 (Đstanbul) bölgesi hizmetler ve 
tarım sektöründe gerçek istihdam artışı sağlamasına rağmen sanayi 
sektöründeki ciddi kayıplar nedeniyle pay kaybına uğramıştır. TR22 
(Balıkesir, Çanakkale), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), TR83 
(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
Artvin, Gümüşhane) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgelerinde 
ise terine bir durum gerçekleşmiştir. Şöyle ki; bu bölgelerde sanayi 
sektöründe gerçek istihdam artışı sağlanmasına rağmen tarım ve 
hizmetler sektöründeki yüksek gerçek istihdam azalışı nedeniyle bu 
bölgeler pay kaybına uğramıştır. TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölge-
sinde, hizmetler sektöründe gerçek pay artışına rağmen, hem sanayi 
hem de tarımsal istihdamın gerçek büyümesi negatif olduğundan 
dolayı toplamda pay kaybı söz konusu olmuştur. TR41 (Bursa, 
Eskişehir, Bilecik), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir), TRA1 
(Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 
bölgelerinde, sanayi ve hizmetler sektöründe gerçek pay artışına 
karşın, tarım sektöründeki gerçek pay değişimi, ciddi şekilde negatif 
olduğundan bu bölgelerde istihdamın gerçek pay değişimi negatif 
olmuştur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamu-Đş; C:13, S:1/2013 

29 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamu-Đş; C:13, S:1/2013 
 

30 

Tablo 5’de bölgelerde istihdamın sektörel bazda pay dönüşüm-
lerinin bileşenleri analiz edilmiştir. Tarım sektörünün zayıf sektör 
(ortalamaya göre daha az istihdam artışı sağlayan sektör), hizmetler ve 
sanayi sektörünün ise güçlü sektör (ortalamanın üzerinde istihdam 
artışı sağlayan sektör) olması nedeniyle; bütün bölgelerde, sektörel 
bileşim etkisi tarımda negatif, hizmetler ve sanayide ise pozitif olarak 
gerçekleşmiştir. Bölgeler, bu sektörlerdeki başlangıç yılı büyüklükleri 
oranında pay azalışı (tarımda) ve artışları (sanayi ve hizmetlerde) sağla-
mışlardır. Rekabet ve tahsis etkileri ise her bölgede farklı sonuçlan-
mıştır.   

 
Đstihdamdaki artış miktarları itibariyle, payı artan bölgelerde 

pay dönüşümlerinin bileşenleri ile ilgili olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
 
� TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve TR52 (Konya, 

Karaman) bölgelerindeki gerçek pay artışının nedeni, bu bölgelerin her 
üç sektörde de rekabet avantajı sağlamış olmasıdır. Sektörel bileşim 
etkisi de bölgenin sanayi ve hizmetlerdeki göreceli uzmanlaşması nede-
niyle pozitif olmuştur. Bu bölgelerde rekabet avantajı en çok oranda 
tarım sektöründe kullanılmıştır. Her üç sektörde de diğer bölgelere göre 
daha fazla istihdam artışı sağlanmıştır. Bölge, rekabet avantajını 
uzmanlaştığı sektörlerde kullandığı için (Kodu: AS), her üç sektörde de 
tahsis etkisiyle ek istihdam artışı sağlamıştır. 
 

� TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesindeki ger-
çek pay artışının nedeni, bölgenin her üç sektörde de rekabet avantajı 
sağlamış olmasıdır. Özellikle tarım ve sanayi sektörlerinde rekabet 
avantajından yoğun şekilde yaralanmıştır. Bölge, rekabet avantajını 
uzmanlaştığı sektörlerde yeterli oranda kullandığı için (Kodu: AS), 
tahsis etkisiyle ek istihdam artışı sağlamıştır. 
 

� TR62 (Adana, Mersin), TR31 (Đzmir), TR51 (Ankara) bölgele-
rindeki gerçek pay artışının esas nedeni, bu bölgelerin tarım ve hizmet-
ler sektöründe rekabet avantajı sağlamış olmasıdır. Sanayi sektöründe 
rekabet dezavantajı söz konusudur. Bu bölgeler, rekabet avantajını 
uzmanlaştığı sektörlerde kullandığı için (Kodu: AS), tahsis etkisiyle ek 
istihdam artışı sağlamıştır. 
 

� TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesindeki gerçek pay 
artışının esas nedeni, bu bölgenin tarım sektöründe rekabet avantajı 
sağlamış olmasıdır. Bu bölge, rekabet avantajını uzmanlaştığı sektörde 
yeterli oranda kullandığı için (Kodu: AS), tahsis etkisiyle ek istihdam 
artışı sağlamıştır. 
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� TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, 

Tunceli) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerindeki gerçek pay 
artışının esas nedeni, bu bölgelerin tarım ve sanayi sektöründe rekabet 
avantajı sağlamış olmasıdır. Hizmet sektöründe rekabet dezavantajı söz 
konusudur. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) ve TRB1 (Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Tunceli) bölgeleri, rekabet avantajını uzmanlaştıkları sektör-
lerde kullandığı için (Kodu: AS), tahsis etkisiyle ek istihdam artışı 
sağlanırken; TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesi, uzmanlaştığı 
alanda rekabet avantajını kullanamadığı için (Kodu: DS) tahsis etkisi 
negatif olmuştur. 
 

� TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesindeki gerçek pay 
artışının esas nedeni, bu bölgenin her üç sektörde de rekabet avantajı 
sağlamış olmasıdır. Sektörel bileşim etkisi bölgenin tarım ve 
hizmetlerdeki göreceli uzmanlaşması nedeniyle negatif olmuştur. Bu 
bölgede rekabet avantajı en çok oranda sanayi ve hizmetler sektöründe 
kullanılmıştır. Bölge, rekabet avantajını uzmanlaştığı sektörlerde yeterli 
oranda kullandığı için (Kodu: AS), her üç sektörde de tahsis etkisiyle ek 
istihdam artışı sağlamıştır. 
 

� TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgelerindeki gerçek pay 
artışının esas nedeni, bu bölgelerin tarım ve hizmetler sektöründe 
rekabet avantajı sağlamış olmasıdır. Sanayi sektöründe rekabet 
dezavantajı söz konusudur. Bu bölgeler, rekabet avantajını uzmanlaş-
madığı sektörlerde kullandığı için (Kodu: AN), negatif tahsis etkisiyle 
istihdam kaybına uğramıştır. 
 

� TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesindeki gerçek pay 
artışının esas nedeni, bu bölgenin tarım sektöründe rekabet avantajı 
sağlamış olmasıdır. Bu bölgeler, rekabet avantajını uzmanlaşmadığı 
sektörlerde kullandığı için (Kodu: AN), negatif tahsis etkisiyle istihdam 
kaybına uğramıştır. 
 

� TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TR21 (Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli) bölgelerindeki gerçek pay artışının esas nedeni, bu bölgelerin 
hizmet ve sanayi sektöründe rekabet avantajı sağlamış olmasıdır. 
Tarım sektöründe rekabet dezavantajı söz konusudur. TRC2 (Şanlıurfa, 
Diyarbakır) bölgesi, rekabet avantajını uzmanlaştığı sektörlerde kullan-
dığı için (Kodu: AS), tahsis etkisiyle ek istihdam artışı sağlamıştır. TR21 
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi ise rekabet dezavantajını 
uzmanlaşmadığı sektörde gösterdiğinde (Kodu: DN), tahsis etkisiyle ek 
istihdam artışı sağlamıştır. 
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Đstihdamda gerçek pay azalışı görülen bölgeler arasında da 
önemli farklılıklar vardır. Đstihdamdaki gerçek büyüme miktarları 
itibariyle payı azalan bölgelerde pay dönüşümlerinin bileşenleri ile ilgili 
olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 
� TR10 (Đstanbul) bölgesindeki gerçek pay azalışının nedeni, bu 

bölgenin sanayi ve hizmetler sektöründe rekabet dezavantajı sağlamış 
olmasıdır. Tarım sektöründe ise rekabet avantajı söz konusudur. Bölge, 
uzmanlaştığı sektörlerde rekabet avantajını kullanamadığı için (Kodu: 
DS), negatif tahsis etkisiyle istihdam kaybına uğramıştır. 
 

� TR22 (Balıkesir, Çanakkale) ve TR33 (Manisa, Afyon, 
Kütahya, Uşak) bölgelerindeki gerçek pay azalışının esas nedeni, bu 
bölgelerin her üç sektörde de rekabet dezavantajıdır. Sektörel bileşim 
etkisi de bölgelerin tarım sektöründeki göreceli uzmanlaşması nedeniy-
le negatif olmuştur. Bölgeler, rekabet avantajını uzmanlaştığı sektör-
lerde kullanamadığı için (Kodu: DS), her üç sektörde de negatif tahsis 
etkisiyle istihdam kaybına uğramıştır. 
 

� TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TR90 (Trabzon, 
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan) bölgelerindeki gerçek pay azalışının nedeni, bu bölgelerin 
tarım ve hizmetler sektöründe rekabet dezavantajına sahip olmasıdır. 
Sanayi sektöründe ise rekabet avantajı söz konusudur. TR83 (Samsun, 
Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane)  bölgeleri, rekabet avantajını uzmanlaştığı sektörlerde 
kullanamadığı için (Kodu: DS), negatif tahsis etkisiyle istihdam kaybına 
uğramıştır. TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesi ise rekabet 
dezavantajını uzmanlaşmadığı sektörde gösterdiğinde (Kodu: DN), 
tahsis etkisiyle ek istihdam artışı sağlamıştır. 
 

� TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, 
Bilecik) bölgelerindeki gerçek istihdam azalışının nedeni, bu bölgelerin 
sanayi ve tarım sektöründe rekabet dezavantajı sağlamış olmasıdır. 
Hizmet sektöründe ise rekabet avantajı söz konusudur. Bu bölgeler, 
uzmanlaştığı sektörlerde rekabet avantajını kullanamadığı için (Kodu: 
DS), negatif tahsis etkisiyle istihdam kaybına uğramıştır. 
 

� TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir) ve TRC3 (Mardin, 
Batman, Şırnak, Siirt) bölgelerindeki gerçek pay azalışının nedeni, bu 
bölgelerin tarım sektöründe hem sektörel bileşim etkisiyle hem de 
rekabet dezavantajı nedeniyle uğradığı istihdam azalışıdır. Hizmet ve 
sanayi sektöründe ise rekabet avantajı söz konusudur. Bu bölgeler, 
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rekabet dezavantajını uzmanlaşmadığı sektörde gösterdiğinde (Kodu: 
DN), tahsis etkisiyle ek istihdam artışı sağlamıştır. 
 

� TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesindeki gerçek pay 
azalışının nedeni, bu bölgenin tarım sektöründe hem sektörel bileşim 
etkisiyle hem de rekabet dezavantajı nedeniyle uğradığı istihdam 
azalışıdır. Sanayi sektöründe ise rekabet avantajı söz konusudur. 
Bölge, rekabet avantajını uzmanlaştığı sektörlerde kullanamadığı için 
(Kodu: DS), negatif tahsis etkisiyle istihdam kaybına uğramıştır. 
 
 

5 Sonuç 
 
Ekonomide sektörel istihdam artışı (azalışı) ile sektörlerin 

büyüme kompozisyonu arasındaki ilişki, ülkenin ekonomik yapısındaki 
dönüşümü yansıtır. Ülke büyürken, sektörler arasındaki istihdam ya-
ratma farkları, büyümenin sektörel kompozisyonu açısından çok önem-
lidir. Aynı şekilde, bölgesel dengesizlikler açısından istihdam yaratma-
da sektörel kompozisyon titizlikle incelenmelidir. Farklı bölgelerin 
yaratılan ek istihdamdan sektörel bazda aldıkları ek pay, dolayısıyla 
sektörel istihdam kompozisyonlarındaki dönüşüm, bu bağlamda analiz 
edilmelidir. Pay dönüşümü (shift-share) analizi bize bu konuda yar-
dımcı olacaktır. Bölgesel çalışmalarda sıklıkla kullanılan bu teknikle, 
2004-2011 dönemlerinde Türkiye’de bölgelerin sektörel pay dönüşüm-
leri analiz edilmiştir. Bazı bölgeler bu dönemde istihdamdaki paylarını 
arttırırken, bazı bölgelerde ise azalışlar olmuştur. Elbette bu dönüşüm 
kadar, sektörler arasındaki farklılıklar da önem taşır. Gelişmekte olan 
ve ciddi bölgesel dengesizliklerin görüldüğü bir ülke olan Türkiye’de, 
geri kalmış bölgelerin paylarını arttırmaları ve bu pay artışlarını da 
daha çok sanayi sektörlerine dayalı olarak gerçekleştirmeleri gerekir.  

 
Analiz sonuçlarına göre; sektörel istihdamda pay kaybına 

uğrayan bölgelerin tamamına yakını bu pay azalışlarını tarım sektö-
ründeki pay kaybı nedeniyle yaşamışlardır ki, bu olumlu bir du-
rumdur. Bu bölgelerin, tarım sektöründe yaratılan istihdamdan aldık-
ları pay beklenen artışın altında gerçekleşirken, sanayi ve hizmetler 
sektörlerinde ise çoğunlukla beklenenin üzerinde olmuştur. Tarım sek-
töründeki gerçek pay artışı toplamda negatif olmuştur. Bu konuda tek 
farklılık, TR10 (Đstanbul) bölgesine ilişkindir. Bu bölgede gerçek pay 
kaybının nedeni, bu bölgenin sanayi sektöründe yaratılan istihdamdan 
aldığı payın yetersiz oluşudur. 

 
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,Yalova), TR51 (Ankara), 

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TR82 (Kastamonu, 
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Çankırı, Sinop) bölgelerinde her üç sektörde de gerçek pay artışı 
yaşanmıştır. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), TR52 (Konya, Karaman), 
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 
bölgeleri istihdamdaki pay artışını, sanayi ve hizmetler sektöründe 
sağlamışlardır. TR31 (Đzmir), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR62 
(Adana, Mersin) ve bölgeleri sanayi sektöründe bir pay kaybı yaşamış, 
fakat tarım ve hizmetler sektöründeki gerçek istihdam büyümesiyle 
paylarını arttırmışlardır. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), TRB1 (Malatya, 
Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgeleri 
hizmetler sektöründe pay azalışı ile karşılaşırken, tarım ve sanayi 
sektörlerindeki pay artışları ile bunu telafi etmişlerdir. TR81 
(Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ise tarım sektöründeki istih-
dam artışı ile k pay artışı yaşanmıştır.  

 
Özetlemek gerekirse; Türkiye genelinde, tarımdan hizmetlere 

doğru istihdam kayması bölgeler bazında da kendisini hissettirmiştir. 
Fakat bölgelerin sektörlere göre istihdam yoğunlukları farklı 
olduğundan dolayı, bu gelişme bölgeleri de aynı oranda etkilememiştir. 
Görece daha az gelişmiş bölgelerde ya da gelişmiş ama tarımsal 
istihdamın yoğun olduğu bölgelerde tarımsal istihdamın payındaki 
azalış oldukça belirgindir. Bu bölgelerin çoğunda sanayi sektörü 
istihdamı ise payını arttırmıştır. Sanayi sektöründe pay kaybı yaşayan 
bölgeler ise daha çok gelişmiş olarak nitelendirilecek bölgelerdir. Bu 
bölgelerde de daha çok hizmetler sektörünün payında artışlar 
görülmüştür. Bu, olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. 
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