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Ülkeler tarafından ölçülen çeşitli verimlilik türlerinden bir tanesi işgücü ya da emek 
verimliliğidir. Bu nedenle diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi ve daha verimli mal ve 
hizmet üretimi için işgücü verimliliği değişkeninin önemi göz ardı edilmemelidir. 
İşgücü verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi enflasyondur. 
Günümüzde tüm ülkelerde enflasyon sorunu baş göstermiştir. Bu çalışmada, 
Türkiye’de işgücü verimliliğinin yıllık büyüme oranları ile enflasyon oranları 
arasındaki ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Değişkenlerin durağanlıkları 
için doğrusal birim kök testleri gerçekleştirilmiş, değişkenler arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesinde de Shin, Yu ve Greenwood-Nimmo (2014) Doğrusal Olmayan ARDL 
Testi kullanılmıştır. Analizden elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de işgücü 
verimliliği ve enflasyon değişkenlerinde meydana gelen artış ve azalışların birbirlerini 
etkiledikleri tespit edilmiştir. Bu etki ise; uzun dönemde pozitif şokları ifade eden 
enflasyon oranı değişkenindeki 1% birimlik artışın, işgücü verimliliği değişkenini 
%2.82 birim azalttığı, yine uzun dönemde negatif şokları ifade eden enflasyon oranı 
değişkenindeki %1 birimlik artışın, işgücü verimliliği değişkenini %4.83 birim 
azalttığı şeklinde ifade edilebilir. 
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One of the various types of productivity measured by countries is labor or labor 
productivity. For this reason, the importance of the labor productivity variable should 
not be overlooked in order to compete with other countries and to produce more 
efficient goods and services. One of the most important factors affecting labor 
productivity is inflation. Today, the problem of inflation has emerged in all countries. 
In this study, it is aimed to determine the relationship between annual growth rates of 
labor productivity and inflation rates in Turkiye. Linear unit root tests were performed 
for the stationarities of the variables, and Shin, Yu and Greenwood-Nimmo (2014) 
Non-Linear ARDL Test was used to determine the relationships between the variables. 
According to the findings obtained from the analysis, it has been determined that 
increases and decreases in labor productivity and inflation variables in Turkiye affect 
each other. This effect can be expressed as; a 1% unit increase in the inflation rate 
variable, which expresses positive shocks in the long run, reduces the labor 
productivity variable by 2.82%, while a 1% unit increase in the inflation rate variable, 
which expresses negative shocks in the long run, decreases the labor productivity 
variable by 4.83% units. 
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