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TÜRKİYE EKONOMİSİ 2014 ANALİZİ 

İHRACAT VE İTHALAT 

Yıllar İhracat Değer İhracat 

Değişim 

İthalat Değer İthalat Değişim İhracatın İthalatı 

Karşılama Oranı 

2011    134 906 869 18,5    240 841 676 29,8 56,0 

2012    152 461 737 13,0    236 545 141 -1,8 64,5 

2013    151 802 637 -0,4    251 661 250 6,4 60,3 

2014  (Kasım 

tahmini) 

 157 700 000   243 600 000     

 

Yıllar itibarı ile Türkiye’nin ihracat rakamları ve ithalat rakamları sürekli olarak artış 

göstermektedir. Bunun anlamı Türkiye ekonomisinin sürekli olarak dışa açılmaya devam 

ettiğini göstermektedir. Dışa açık ekonominin gelişmesi Türkiye’nin dünya ekonomisi ile olan 

entegrasyonunun yıldan yıla artmasıdır. 2013 yılında yaklaşık 152 milyar dolar olan ihracat 

2014’ün ilk 11 ayında 158 miyar dolara yaklaşmıştır. Bu durum bir önceki yıla göre ihracatın 

artmaya devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2013 yılında 251 milyar dolar olan ithalatımız 

2014 yılının ilk 11 ayı itibarı ile 243.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 

göstermektedir ki ihracatın düzeyi geçen yıla yakın bir şekilde gerçekleşecektir. Ancak 

ihracatın ithalatı karşıma oranı %60’lar civarındadır. Bu oranın ilerleyen yıllarda daha da 

arttırılması gerekmektedir.  

ÜCRETLER VE İSTİHDAM 

Bilindiği üzere 2015 yılı için asgari ücret ilk 6 ay için aylık net 949 TL İkinci 6 ay için aylık 

net 1000 olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin bu şekilde aylık olarak belirlenmesinin emek 



verimliliğini olumsuz etkilemekte ve işverenlerin sadece toplam çalışma süreleri üzerinden 

çalışanları değerlendirmelerine yol açmaktadır. Şöyle ki; işveren çalıştıracağı işçiye asgari 

ücret verecek ise şu şekilde düşünmektedir:  “Verdiğim ücret sabit olduğu için ben işçiyi ne 

kadar süre işyerinde tutar ise o kadar çok çalıştırmış olurum”. Ancak pratikte sistem çok farklı 

çalışmaktadır. Örneğin işçiyi 6 gün süre ile iş yerinde tutmak ve çalışma saatlerini de sabah 

08.00’den akşam 20.00’a kadar belirleyebilmektedir. İşverenin buradaki amacı mümkün 

olduğunca işçiyi işyerinde tutmak ve maksimum faydayı sağlamaktır. Fakat uygulamada bu 

çalışma saatleri çok fazla olduğu veya insani olmadığı için, işçiler sürekli olarak işten 

kaytarma çabası içerisine girmektedir. Örneğin sürekli olarak bir bahane bulup geç gelmek, 

sürekli olarak sağlık raporu almak gibi. Bunun dışında, işçi çalışıyormuş gibi görünüp çalışma 

saatleri içerisinde başka uğraşlar edinebilmektedir. Bu durum işverenin işçiden memnun 

olmamasına ve sonuçta da işçiyi işten çıkartmasına yol açabilmektedir.  

Eğer asgari ücret saatlik olarak belirlenirse, işveren işçiye saat başı ücret ödediği için ondan 

çalıştığı saatler içerisinde maksimum verimi almaya çalışacaktır. Dolayısı ile çalışma 

saatlerini işçinin veriminin belli bir süre çalıştıktan sonra düşeceğini bildiği için, çalışma 

saatlerini daha düşük düzeyde tutacaktır. Ne de olsa farklı bir işçi çalıştırırsa da, o kişiye aynı 

ücreti ödeyecektir. İşçi ise mümkün olduğu kadar fazla çalışmak isteyecektir. Çünkü fazla 

saatli çalışma daha fazla ücret geliri elde etmek anlamına gelecektir.  Böylelikle yaptığı işe 

karşı daha fazla motive olacaktır. Asgari ücret aylık olarak belirlendiğinde ise işçi şöyle 

düşünecektir: “ücretim zaten sabit, dolayısı ile mümkün olduğu kadar az çalışayım, çünkü 

fazla çalışmam bana daha fazla gelir getirmeyecektir”. Sonuç olarak asgari ücretin saatlik 

olarak belirlenmesi hem işverenler için, hem işçi için hem de devlet için olumlu sonuçlar 

doğuracaktır. Devlet için doğuracağı olumlu sonuç ise işsizliğin azalması veya daha fazla 

kişiye istihdam yaratılmasıdır. Çünkü saatlik asgari ücrette işverenin amacı, işçiden çalıştığı 

süre içerisinde maksimum verim almak olacaktır. Bilindiği üzere Türkiye’deki çalışma 



saatleri Avrupa Birliği ülkelerinden yaklaşık 10 saat daha fazladır. Örneğin haftada 6 gün 

sabah 08:00 akşam 20:00 arası çalışan işçi toplam 66 saat çalışmış (1 saat ara dinlenmesi) 

olacaktır. Ancak işveren bu 66 saatlik çalışmayı aynı kişiyi istihdam ederek sağlama yerine 

belki de 2 kişiyi istihdam etme yerine gidecektir. Böylelikle, devlet için ise ilave istihdam 

alanlarının açılması, işsizliğin azalması anlamına gelecektir. Aynı şekilde işverenlerin işçileri 

çalıştırmak için zorlamalarına ve onları tehdit etmelerine gerek kalmayacaktır. Çünkü kişisel 

farklılıkları dikkate alarak işçilere farklı çalışma saatleri verebilecektir. Diğer bir ifade ile 

işverenler açısından saatlik ücret ödeme verimi arttıracaktır. İşçiler açısından ise sömürülme 

duygusunun azalmasına yol açacak ve çalışma motivasyonu artacaktır.  

EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK 

Eylül 2014 TÜİK rakamlarına göre ülkemizdeki işveren sayısı 1 milyon 200 bin 

kişidir. Bu rakam istihdam edilenlerin sadece %4,7’sinin işveren veya diğer bir ifade ile 

girişimci olduğunu göstermektedir. Bu rakamlar göstermektedir ki ülkemizde çok bariz bir 

girişimci açığı vardır. Peki, bu girişimci açığı neden kaynaklanmaktadır? Elbette ki sermaye 

eksikliği önemli bir nedendir ama mevcut eğitim sisteminizin yapısının da etkisini gözden 

kaçırmamak gerekir.  

Eğitim sistemi girişimciliği teşvik edeceği yerde tam tersine engellemektedir. Eğitim 

büyük ölçekte öğrencilerin sınıfta dinledikleri derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler pasif bir 

eğitim almaktadır. Yani sınıfta öğrendikleri bilgileri ezberlemeye çalışmakta ve sınavlarda 

başarılı olmaya çalışmaktadır. Buna ilave olarak, öğrenciler çok sayıda ders almakta, bu 

durum öğrencilerde öğrenmeye karşı isteksizliği oluşmasına yol açmaktadır. Ayrıca, çok 

sayıda ders almak çok sayıda konuyu öğrenmek anlamına gelmemektedir. Ders sayısı çok 

ama öğrenme yüzeysel ve derinlikten yoksun kalmaktadır. Dolayısı ile eğitim sistemi 

öğrenciyi pasifize etmektedir. Sürekli olarak pasifize olmuş veya pasifize edilmiş kişilerden 

girişimci olmalarını beklemek çok mantıklı değildir.  



Girişimciliği engelleyen diğer bir husus ise (örneğin üniversite öğrenciler için) 

bireysel özgürlükleri kısıtlayıcı disiplin kurallarıdır. Örneğin mevcut YÖK öğrenci disiplin 

yönetmeliğine göre öğrencilerin izinsiz afiş asmaları bir disiplin suçudur. Yani bir aktivite 

düzenlemek isteyen veya fikrini ifade etmek isteyen öğrenci hiyerarşik bir şekilde izin alması 

gerekmektedir. Örneğin önce bağlı olduğu bölümden, daha sonra dekanlıktan veya 

müdürlükten izin alması gerekmektedir.  Eğer bunları yapmaz ise disiplin cezasına 

çarptırılacaktır. YÖK disiplin yönetmeliğindeki diğer girişimciliği olumsuz etkileyen unsur 

öğrencilerin toplantı düzenlemek için izin alma zorunluluğu getirilmesidir. Yani öğrenciler 

mutlaka bir üst otoriteden izin almak zorundadırlar. Bu iki örnekten de anlaşılacağı gibi 

aktivite düzenlemek isteyen veya bir görüşünü ifade etmek isteyen öğrenciler bürokratik 

işlemlerle karşı karşıya kalmakta ve bu durumda “en iyisi hiçbir şey yapmamak” düşüncesi ile 

pasif kalmaktadırlar. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere mevcut eğitim sistemi girişimci 

yetiştirmemekte tam tersine girişimciliği engellemektedir. Bu durumu şu örnekle ifade 

edebiliriz. Kanatlarını koparılan bir kuşun uçması ne kadar mümkün ise, öğrenciyi sürekli 

olarak pasifize eden bir eğitim sisteminden girişimci çıkması o kadar mümkündür. Daha fazla 

özgürlük ve serbestlik sağlayan eğitim sistemi tesis edilebilir ise, bu durum girişimci sayısının 

ve niteliğinin artmasına yol açacaktır. 

 ÇÖZÜM SÜRECİ VE EKONOMİ 

Türkiye’deki terör sorunun çözümü için devam eden bir süreç vardır. 2014 yılında 

çözüm sürecinde önemli bir mesafe kaydedilmiş en azından terör örgütü ile silahlı 

kuvvetlerimiz sıcak çatışma içerisine girmemiştir. Bu durum devlet kaynaklarının daha azının 

terörle mücadeleye ayrılması ve daha fazla alt yapı hizmetlerine ayrılması için olumlu bir 

ortamın yaratılmasını sağlamıştır. 2015 yılında çözüm sürecinde kaydedilecek ilerlemeler 

hayati öneme sahiptir. Eğer terör örgütü tamamen silah bırakırsa Doğu Anadolu bölgesi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yatırımlar için cazip bir yer haline gelecektir.  



 GELİR DAĞILIMI 

 

Türkiye’deki gelir dağılımı istatistikleri incelendiğinde en düşük gelir grubunda olanlar milli 

gelirin %6.1’ini elde ederken, bunu sırası ile %10.7, %15.2, %21.4 ve en yüksek gelir 

grubunda olanlar %46.6 şeklince ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere tüketici olan ve mal ve 

hizmetlere talep oluşturan hane halklarının gelir dağılımındaki iyileşmeler aynı zamanda 

sağlıklı bir ekonominin temel taşını oluşturmaktadır. Bu manada Türkiye’nin ihtiyaç 

duyduğu, en alt gelir gruplarının gelirlerindeki iyileşmelerdir.  

  

 

 

 

 



GÜMÜŞHANE EKONOMİSİ 2014 ANALİZİ 

GÜMÜŞHANE NÜFUSU:  

TÜİK verilerine göre Gümüşhane nüfusu 2010 yılından itibaren artış göstermeye 

başlamıştır. 2010 yılında yaklaşık 130 bin olan nüfus 2013 yılında 141 412’ye ulaşmıştır. Bu 

durumun sebepleri incelendiğinde, şehirde kurulan üniversitenin yeni istihdam alanları 

yaratması, şehirde önemli ölçüde istihdam sağlayan maden şirketlerinin kurulması (yaklaşık 

1000 kişiye) ve 1980’lardan itibaren başlayan dışarıya ve büyük şehirlere yönelik göç 

edenlerin geri dönüşlerinin (tersine göç) etkili olduğu ifade edilebilir.   

İl - Provinces 

Toplam nüfus - Total population 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                

        
Gümüşhane  130 825  131 367  130 976  129 618  132 374  135 216  141 412 

 

GÜMÜŞHANE EKONOMİSİNİN GENEL DURUMU 

Gümüşhane ekonomisinin gelişme dinamikleri için temel ihtiyaç “dış yatırımcı”dır. 

Ancak yatırımcıların Gümüşhane’yi tercih etmeleri için Gümüşhane yeterince çekici bir 

mekân değildir. Bu durumun en temel sebeplerinden birisi yatırımların maliyetli olmasıdır. 

Örneğin yakın zamanda bir tekstil firması kapanmıştır. Bunun sebebi, üretimde kullanılan 

malzemenin dışarıdan getirilmesinin yüksek maliyeti ve elde edilen ürünlerin farklı pazarlara 

satılmasının ortaya çıkardığı maliyetlerdir. Kısaca taşıma ve ulaşım maliyetlerinin yüksekliği 

şehirde istihdam yaratacak yatırımlar için bir engel teşkil etmektedir. Ancak hammadde ve 

yarı mamul taşıma gibi sorunların olmadığı yatırımlar, Gümüşhane’de uzun süre faaliyet 

gösterebilmektedir. Örneğin Doğan çağrı merkezi yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde 

faaliyetlerini sürdürmekte ve 500’e yakın kişiye iş imkanı sunmaktadır. Gümüşhane’ye 

yatırımcı gelmemesinin diğer bir sebebi de şehrin dağlık coğrafi yapısıdır. Ayrıca ulaşımdaki 



sorunlar da (örneğin Trabzon-Gümüşhane yolunun çok virajlı olması, dağlık olması ve inişli 

çıkışlı olması) yatırımların gelmesini engelleyen sorunlar arasında gösterilebilir. Ancak 

ulaşım alanında son yıllarda yapılan yatırımlar ile ulaşımın meşakkatli olduğu Gümüşhane –

Trabzon karayolunda toplam 24 adet köprüden 14 tanesi tamamlanmış ve kullanıma 

başlamıştır. Bu durum ulaşımda kısmı bir rahatlama sağlamıştır.  

Şirketlerin halka ilişkiler çalışmaları: Gümüşhane’ye en fazla istihdam sağlayan 

şirketlerin halkla ilişkiler çalışmaları son derece yetersizdir. Yani bu şirketler bir şekilde halka 

kapalı olarak faaliyet göstermektedir. İlerleyen süreçlerde kendilerini halka daha iyi 

anlatabilecekleri sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları şirketlerin toplum gözündeki 

itibarını arttıracaktır. Bu konuda şirketlerin atması gereken önemli adımlar bulunmaktadır.  

Şehir içi ulaşım: Ayrıca şehir içerisindeki yollar hem yayalar hem de araçlar için 

yetersizdir. Örneğin yeterince kırmızı ışık ve üst geçit bulunmamaktadır. Buna ilave olarak 

şehir içi ulaşımı sağlayan yolların ciddi bakıma ihtiyacı vardır. Bazı yollar neredeyse 

tamamen bozuk durumdadır. Şehir merkezinde ciddi bir otopark sıkıntısı mevcuttur. Çünkü 

şehirdeki alışverişin büyük bir kısmı sadece bir caddeye sıkışıp kalmıştır. Ancak son 

zamanlarda yapılan trafikte tek yön uygulaması bu sorunu kısmen rahatlatmıştır.  

Üniversitenin şehir ekonomisine katkısı: Şehir ekonomisine ürün talebi olarak en 

büyük katkıyı “üniversite öğrencileri” sağlamaktadır. Yaklaşık 15.000’i bulan üniversite 

öğrencileri şehir ekonomisinin gelişmesine ve yeni yatırımların şehre yönelmesine önemli 

katkılar sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Yaklaşık bir üniversite öğrencisinin aylık 

500 TL harcadığı düşünülürse, üniversite öğrencileri şehir ekonomisine toplam 75 milyon TL 

katkı sağlamaktadır.  

 

GÜMÜŞHANE’DE ENFLASYON 



TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,44 düşüş, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %8,85 artış gerçekleşti. Bu artış oranı Gümüşhane’nin de içerisinde olduğu 

TR 90 bölgesinde yer alan iller için %8.58 olarak gerçekleşti. Dolayısı ile Türkiye 

ortalamasının altında ancak ortalamaya yakın bir değer ortaya çıkmıştır.  

GÜMÜŞHANE’DE İHRACAT VE İTHALAT 

Gümüşhane’nin yıllar itibari ile ihracat verileri yıllar itibarı ile şu şekildedir.  

YILLAR İTİBARİYLE İTHALAT İHRACAT RAKAMLARI 

YILI İTHALAT ($) İHRACAT ($) 

2008 130.600,00 7.927,00 

2009 11.400,00 111.578,00 

2010 23.900,00 344.647,59 

2011 26.558,00 256.712,00 

2012 4.006.980,00 5.277.171,00 

2013 1.243.032,00 134.455,00 

2014  79.384,00 764.382,00 

 

Görüldüğü üzere 2012 yılında çok 5 milyon 277 bin dolarak çıkan ihracat, 2013 

yılında keskin bir düşüşle 134 bin dolara düşmüş ve 2014 yılında tekrar bir artış göstererek 

764 bin doları geçmiştir. Tablodan da görüşeceği üzere benzer seyir ithalat rakamlarda da 

görüşmektedir. Bu durum Gümüşhane’nin ihracatının ithalata dayandığını göstermektedir.   

Bu ihracat rakamı ilin potansiyeli düşünüldüğünde oldukça düşüktür. İhracatın bu 

kadar düşük olmasının altında yatan sebepler nelerdir? İlk önce sebeplerden başlanılacak 

olunursa; Gümüşhane’nin kendi içerisine kapalı bir ekonomik yapısının olması, bir neden 

olarak gösterilebilir. Gümüşhane’deki üreticilerin ise şirketi büyütmek ve geliştirmek yerine 

şirketin varlığını devam ettirmeye odaklanmış oldukları ve genel olarak günlük faaliyetlerine 

odaklandıkları ifade edilebilir. Dolayısı ile ihracat konusunda bir paradigma değişimine 



ihtiyaç vardır. Bu konuda devlet ekstra teşvikler verebilir. Ayrıca, işletme sahiplerinin yurt 

dışı ziyaretleri ile Gümüşhaneli üreticilere dış pazarlara açılabilirler.  

Gümüşhaneli üreticiler ile görüşüldüğünde kendi üretim kapasitelerinin ihracat 

yapmaya yetmeyeceğini belirtmişlerdir. Bu durum başka bir eksikliğin de fark edilmesini 

sağlamaktadır. Bu da şirketlerin üretimlerini arttırma konusunda isteksiz olmaları veya 

imkanlarının kısıtlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu isteksizliğin arkasında ise coğrafi 

koşulların engelleyici olması (örneğin dağlık bir bölgede olmak gibi) ve nitelikli işçi bulma 

konusundaki yaşanan sıkıntılar olarak ifade edilebilir.  

Şehirdeki yaşam kalitesinin düşük olması (doğal parklar, restoranlar, alışveriş 

merkezlerinin yeterli düzeyde olmaması) ise nitelikli işçinin şehre gelmesini engellemektedir. 

Bu durum ise nitelikli personel bulmakta zorlanacağını düşünen şirketlerin yatırım yapmasını 

engelleyen unsurlardan birisi olarak ifade edilebilir.  

GÜMÜŞHANE’DE İSTİHDAM, İŞGÜCÜNE KATILMA VE İŞSİZLİK 

Gümüşhane’de işgücüne katılma oranı %49.9’dur. Bu rakam Türkiye genelinde 

%51’dir. Gümüşhane’deki işgücüne katılma oranı Türkiye ortalamasına oldukça yakındır. 

Türkiye’deki işsizlik oranı % 10.4 iken Gümüşhane’deki işsizlik oranı %7.2 olarak 

gerçekleşmiş ve Türkyie ortalamasının önemli ölçüde altında bir işsizlik oranı mevcuttur. 

İstihdam edilenlerin toplam nüfusa oranı Türkiye’de %45.7 olarak gerçekleşirken 

Gümüşhane’de bu oran %46.3 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısı ile Türkiye ortalamasının biraz 

üzerindedir. 

 Gümüşhane’deki işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının altında olmasının 

temel sebepleri arasında, inşaat sektöründeki canlılık, istihdam yaratma olanağı fazla olan 

maden sektörü ve bilişim sektöründeki yatırımların etkisi, toplum yararına çalışma 

programları ile yaratılan ilave istihdamlar ve üniversitenin kurulması ile birlikte artan yeni 



yatırımlar gösterilebilir. Son yıllarda önemli ölçüde istihdam sağlayan yatırımlar da işsizliğin 

düşük düzeyde kalmasında etkili olmuştur. Örnek verilecek olursa şehirdeki 3 adet maden 

işletmesi yaklaşık olarak 1000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Buna ilave olarak şehirde 

kurulan çağrı merkezi yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamaktadır. Toplum yararına çalışma 

programları kapsamında 2014 yılında 1000 kişiye ilave istihdam sağlanmıştır. Gümüşhane 

merkez ilçesinin nüfusunun 37000 olduğu düşünülürse bu rakamlar oldukça önemlidir. Bütün 

bu gelişmeler işsizliğin düşük düzeyde gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.  

 

GÜMÜŞHANE’DE TURİZM 

Gümüşhane’de turizm ile ilgili olarak önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Örneğin 

Karaca mağarasını yılda 60.000 üzerinde kişi ziyaret etmektedir. Bununla birlikte Santa 

harabeleri, Örümcek Ormanları, Tomara şelalesi, Limni gölü turizm için potansiyel olarak 

gösterilebilir. Ancak bu yerler henüz istenilen şekilde turist çekememektedir. Bunun ise belli 

başlı bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden belki de en önemlisi, Gümüşhane’de 

henüz 4 yıldızlı otelin dahi bulunmamasıdır. Yani Gümüşhane’ye gelen turistlerin konaklama 

problemi vardır. Buna ilave olarak turizm alanlarının alt yapı eksikliği bulunmaktadır. 

Örneğin turistik yerlere ulaşım imkanlarının yeteri kadar gelişmemesi önemli bir sorundur. 

Ayrıca turizm şirketlerinin henüz istenilen düzeyde olmaması ve turistlere yönelik başarılı 

paket programlar yapamaması diğer sebepler arasında yer almaktadır.  Sonuç olarak 

Gümüşhane’de turizm ile ilgili olarak atılması gereken ciddi adımlar bulunmamaktadır.  

GÜMÜŞHANE’DE KONUT SATIŞI 

TÜİK verilerine göre 2013 yılında konut satışı toplam 702 olarak gerçekleşirken, 2014 

yılında toplam konut satışı ilk 11 ayda geçen seneki rakamların üzerinde gerçekleşmiştir. 

2014’ün ilk 11 ayında toplam konut satışı 733 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum bireylerin 



daha modern konutlarda oturma isteğinin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 

üniversite öğrencilerinin sayısının da yıldan yıla artış göstermesi, konuta olan talebi arttıran 

önemli unsurlar arasında gösterilebilir.  

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİ BAKANLIĞI 

TÜİK 

YÖK ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 


