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Öz 

Ekonomide tam istihdamın sağlanması, makro-ekonomik hedeflere daha kolay bir şekilde ulaşılmasını 
mümkün kılar. Bu sebeple tam istihdam hedefinin gerçekleştirilmesi bütün ülkeler için büyük bir önem 
taşır. Ekonomik istikrarın sağlanmasında hükümetlerin en öncelikli hedeflerinden birisi işsizliğin 
önlenmesidir. Bu amaçla çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Ancak günümüzde ampirik çalışmalara 
dayanmayan politikalara şüpheyle bakılmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de Kamu harcamaları ile 
işsizlik arasındaki ilişki Granger nedensellik testi yapılarak tespit edilmiştir. Modelin parametreleri ise 
çoklu doğrusal bir regresyon modeli kurularak tahmin edilmiştir. Modelde İşsizlik oranı bağımlı 
değişken, Kamu Harcamaları bileşenleri ise bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Modelde 2000-2018 
yılları arası çeyrek dönemlere ait veriler esas alınarak EViews 9.0 programı ile analiz yapılmıştır. Analiz 
sonucu elde edilen bulgular kamu harcamalarının işsiz sayısının azalmasında önemli bir faktör olduğunu 
göstermiştir. Özellikle yatırım harcamaları ile işsiz sayısı arasında doğru yönlü ve kuvvetli bir korelasyon 
ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak yeni üretim kapasiteleri yaratacak ve büyüme hızını 
artıracak politikaların uygulanması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

* Bu makale Ömer ÇAKIR tarafından hazırlanan ‘Kamu Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkileri: 2000
Sonrası Türkiye Örneği’ başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından yararlanılarak türetilmiştir.
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Abstract 

Providing full employment in the economy enable achieving macro-economic targets more easily. For 
this reason, achieving the full employment target is of great importance for all countries. One of the top 
priorities of governments in ensuring economic stability is to prevent unemployment. Various policies 
are implemented for this purpose. However, policies that are not based on empirical studies are 
considered with suspicion. In this study, the relationship between unemployment and public spending 
in Turkey were determined by Granger causality test. The parameters of the model were estimated by 
establishing a multiple linear regression model. In the model, the unemployment rate is taken as 
dependent variable and Public Expenditure components as independent variables. The data belonging 
to the quarters between 2000 and 2018 was analyzed with EViews 9.0 software. Findings obtained as a 
result of the analysis showed that public spending is an important factor in reducing the unemployment 
rate and there is a strong correlation between the investment expenditures and the unemployment rate. 
As a result, it has emerged that policies that will create new production capacities and increase the 
growth rate should be implemented. 
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