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GİRİŞ 

Hükümetler kıt kaynakların nasıl dağıtılacağına karar vererek ülkelerin ekonomik 

ve sosyal kaderinde kritik rol oynamaktadırlar. Mali çarpanların araştırıldığı birçok 

çalışmada, kamu yatırımlarına tahsis edilen kaynakların ekonomik büyüme üzerinde 

diğer kamu harcamalarına göre daha büyük etki yarattığı savunulmaktadır. Dünya 

Bankası (1994) tarafından kamu sermaye stokunun bir ekonominin motoru değilse de 

tekerlekleri olduğu ifade edilmektedir.  

Altyapı sektörleri farklı özellikleri ile kamu müdahalesine en çok ihtiyaç duyulan 

piyasalardır. Devletlerin altyapı sektörlerine müdahalelerinin rasyoneli yüksek yatırım 

ihtiyacının yanı sıra, doğal tekeller, kamu mallarının varlığı, erdemli mallar, eksik rekabet 

piyasaları, dışsallıklar gibi piyasa aksaklıklarına dayanır. Çoğunlukla fiziksel bir 

şebekeye ihtiyaç duyan ulaştırma, temel telekomünikasyon, doğal gaz gibi altyapı 

hizmetleri büyük sabit sermaye yatırımları gerektirir ve bu yatırımlar genellikle batık 

maliyet özelliği taşırlar. Bu nedenle, firmaların piyasaya kolaylıkla girip bu alanlarda 

hizmet sunumu yapmaları hem ihtiyaç duyulan yatırımların ölçeği noktasında hem de 

piyasa aksaklıkları nedeniyle çoğu zaman rasyonel değildir.  

Bu çerçevede, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte tüm ülkeler vatandaşlarına daha 

kaliteli ve etkin altyapı hizmetleri sunabilmek, ulusal ve uluslararası ticareti 

kolaylaştırmak, ekonomik aktiviteyi artırmak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, 

geliri artırmak ve yaratılan gelirin dağılımını iyileştirmek amacıyla yeni altyapı 

yatırımları yapmış ve/veya mevcut altyapı stokunu rehabilite etmişlerdir.  

Diğer taraftan, uzunca bir zamandır kamu yatırımı odaklı büyüme teorileri 

tartışılır hale gelmiş ve ekonomi politikalarında özel piyasaların geliştirilmesine ve bu 

yönde doğru müşevviklerin oluşturulmasına öncelik verilmiştir. Ancak özellikle 2008 

küresel krizinden sonraki zayıf küresel talep ve yavaş toparlanma, verimliliğin 



2 

 

artırılmasına yönelik kamu altyapı yatırımlarının geliştirilmesini yeniden gündeme 

getirmiştir.  

IMF (2017), artan kamu altyapı yatırımlarının büyüme etkisinin kamu yatırımları 

tercihine ve bunların etkinliğine, vergi sisteminin verimine, finansman yöntemi ile 

yatırımların büyüklük ve hızına bağlı olacağını vurgulamaktadır. Dolayısıyla yalnızca 

büyük kamu altyapı yatırımları, yüksek oranlı verimlilik ve büyüme artışlarını garanti 

etmeyebilir. Ayrıca altyapı yatırımlarının zamanlaması da kritik önemdedir. Örneğin bir 

liman yatırımını ya da kapasite artışını zamanında gerçekleştirmemek transit taşımaların 

bölgedeki rakip limanlara kaymasına sebep olabilecektir. Benzer şekilde ihtiyacın çok 

üzerinde kapasite tasarımları da kaynakların daha verimli olabileceği alanlarda 

kullanılamamalarına yol açabilecektir.  Altyapı yatırım projelerinin öncelikle üretime ve 

ürünlerin pazarlara ulaştırılmasına yönelik darboğazları ortadan kaldıracak, ticareti 

geliştirecek şekilde iyi tasarlanmış, projelendirilmiş ve doğru bir biçimde uygulanmış 

olması gerekmektedir. 

Türkiye’de de yatırımlardan teoride beklenen faydaların ortaya çıkarılabilmesi 

birçok faktöre bağlıdır. Bu çerçevede, ülkenin sermaye stok seviyesi, yatırım kararlarının 

yerindeliği ve zamanlaması, planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarının kalitesi, 

yatırımların hızı, bu yatırımların finansman şekli, ülkenin borç seviyesi, vergi sisteminin 

kalitesi gibi birçok parametre etkili olmaktadır. Yapılacak her yatırım ve bu yatırımın 

finansman şekli borçlu ve kronik olarak tasarruf açığı veren bir ülke olan Türkiye’de daha 

da önem kazanmaktadır. Ayrıca politikaların dizaynı ile birlikte devletin güvenilirliği, 

öngörülebilirliği, şeffaflığı ve uygulamaların tutarlılığı da en az yukarıda sayılanlar kadar 

önem arz etmektedir. 

Kamu yatırımlarının Türkiye gibi yükselen piyasalarda özellikle borç yaratan 

senaryolardaki etkilerinin dikkatle incelenmesi kritik bir önemdedir.  Zira yatırımları 
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finanse etmek için yapılacak yeni borçlanmalar kamu borcunun sürdürülebilirliğini 

tartışmalı bir seviyeye çıkarabilir, borçlanma maliyetlerini yükseltebilir ve maliye 

politikasının manevra alanını büyük ölçüde daraltabilir. Diğer taraftan, bu ilave 

yatırımları finanse etmek için vergi oranlarının yükseltilmesi ya da yeni vergilerin ihdas 

edilmesi ise piyasalarda bozulmalara, etkinsizliklere ve ilave üretim maliyetlerine yol 

açacaktır  (IMF, 2017).   

Ulaştırma; şebeke dışsallığı, birleşik mal, batık maliyet, ölçek ve kapsam 

ekonomileri, pozitif dışsallık gibi özellikleri nedeniyle tarihsel olarak kamunun açık bir 

şekilde müdahalesine ihtiyaç duyulan bir altyapı ve hizmet türü olmuştur. Birçok sektöre 

girdi teşkil eden ve gerek üretim sürecinin bir girdisi olarak doğrudan, gerekse üretim ve 

son kullanıcı maliyetlerini düşürerek, verimliliği artırarak, yoğunlaşma (agglomeration) 

ekonomilerini sağlayarak ve çarpan etkisiyle diğer sektörleri uyararak dolaylı olarak 

büyümeye ve ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayan ulaştırma sektörü gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerin kamu politikalarında özel önem verilen bir alandır. 

Türkiye’de de gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan 

ve toplam istihdamın yaklaşık yüzde 4,5’ini barındıran ulaştırma sektörü kamu 

politikalarında öne çıkan bir alandır. 2010-2017 yılları arasında GSYH’nin ortalama 

yüzde 1,56’sını ve aynı dönemde kamu yatırımlarının ortalama yüzde 38,6’sını oluşturan 

kamu ulaştırma yatırımları büyümeyi tetikleyici bir politika aracı olarak yoğunlukla 

kullanılmıştır.  

Farklı sektörlerin ekonomiye katkılarının ve sektörler arası ilişkilerin ampirik 

yöntemlerle analiz edilmesi; kanıta dayalı ve daha etkili makroekonomik ya da sektörel 

politika tedbirlerinin hayata geçirilmesi noktasında önem taşımaktadır. Bu tezde, 

Türkiye’de kısa ve orta vadeli politika kararlarının alınmasında yol gösterici olması 

beklenen, hem geçmiş kararların karşı olgusal bir analizi hem de ileriye dönük 
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simülasyonların yapılabilmesine imkan veren bir model ve analitik laboratuvar 

oluşturulması ile kamu yatırımları içerisinden en fazla payı alan ulaştırma yatırımlarının 

farklı politikalar çerçevesinde ve farklı finansman şekillerinde makroekonomik 

etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.  

Bu çerçevede, öncelikle kamu yatırım harcamaları çarpanı kavramı açıklanacak 

ve kamu ulaştırma yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etki mekanizmaları 

anlatılacaktır. 2. Bölümde ise kamu yatırımlarının ve özellikle kamu ulaştırma 

yatırımlarının dünyada ve Türkiye’de ekonomik büyümeye olan katkısını gerek 

ekonometrik metotlarla gerek hesaplanabilir genel denge analizi (HGD) yöntemiyle 

araştıran çalışmalardan oluşan bir literatür taraması sunulacaktır. 3. Bölümde dünyada ve 

Türkiye’de ulaştırma altyapısı ve politikalarının mevcut durumu, eğilimleri ve bu 

alandaki beklentiler tartışılacaktır.  

4. Bölüm ise, girdi-çıktı analizleri ve mal, hizmet, işgücü ve sermaye piyasaları 

gibi tüm ilişkili piyasaların dengesini, kamu kesimi, özel kesim ve dış dünya arasındaki 

etkileşimi de dikkate alarak çözen hesaplanabilir genel denge analizi yöntemi kullanılarak 

Türkiye ekonomisindeki sektörel bağlantı yapılarının incelenmesine, üretim ve gelir 

çarpanlarının analiz edilmesine ve alternatif senaryolar dahilinde gerçekleştirilecek kamu 

ulaştırma yatırımlarının sektörel, makroekonomik ve finansal göstergeler üzerine 

etkisinin simüle edilerek değerlendirilmesine yöneliktir.   

Bu kapsamda, 4. Bölümde öncelikle TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 

yayımlanan ve 2012 yılına ait olan en güncel girdi-çıktı tablolarındaki 64 sektörün 

çalışmada 10 sektör altında toplulaştırılmasıyla oluşturulan konsolide girdi-çıktı tablosu 

kullanılarak yapılan girdi-çıktı analizlerine yer verilecektir. Daha sonra, HGD analizinin 

temel veri altyapısı olarak, ekonomi çapındaki ilişkileri eş anlı olarak sergileyen ve 

kullanan ve esasen bir ekonominin bütün yapısal dinamiklerini ve özelliklerini 
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tablolaştıran bir veritabanı ve hesap sistemi olan Sosyal Hesaplar Matrisi’nin (SHM) 

teorik altyapısı ve Türkiye için SHM oluşturulması süreci anlatılacaktır. Son olarak, HGD 

analizi için oluşturulan modelin iktisadi yapısı ve oluşturulma süreci detaylı olarak 

açıklanacak ve HGD analizinden faydalanılarak, farklı politika tercihlerini ortaya koymak 

üzere kurgulanan alternatif senaryolarda kamu ulaştırma yatırımlarının reel büyüme, 

katma değer, yurtiçi üretim, istihdam, özel yatırım, ulaştırma göreli fiyatları, faiz oranı 

vb. büyüklükler ile bir ekonominin kırılganlığı hakkında önemli fikir veren enflasyon, dış 

ticaret dengesi vb. göstergeler üzerine etkisi araştırılacaktır



1. KAMU ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE 

ETKİSİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Altyapı Kavramı  

Devletlerin ekonomide en çok müdahil olduğu alan olan altyapı; fiziki sermayenin 

yanı sıra, finansal, hukuki ve kurumsal düzenlemeleri de kapsayan çok boyutlu bir 

kavramdır. Altyapı; ekonominin sahip olduğu ulaştırma, haberleşme, enerji, su ve 

kanalizasyon gibi tesislerin yanı sıra, eğitim ve sağlık alanındaki kuruluşlar ile bu 

konularla ilgili bilgi ve beceriyi de kapsayan sosyal sabit sermayeyi ifade etmektedir 

(Aktan ve Dileyici, 2005: Çetin ve Irmak, 2012’den). Finger, Groenewegen ve Künneke 

(2005) ise, altyapıyı, topluma temel hizmetleri sağlayan, karmaşık ve iç içe geçmiş teknik, 

iktisadi ve politik sistemler bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Somut bir sabit sermaye oluşumunun bulunduğu fiziki ve sosyal altyapı sert 

altyapı (hard infrastructure) olarak kabul edilirken, bu altyapılardan hizmet sunulmasında 

tamamlayıcı rolde olan ve sabit sermaye oluşumu gerektirmeyen diğer unsurlar yumuşak 

altyapı (soft infrastructure) olarak kabul edilmektedir. Kamu altyapı harcamalarının 

ekonomiye etkisinin araştırıldığı yazında ise temel olarak fiziki ve sosyal altyapı ele 

alınmaktadır. Yukarıda fiziki altyapı olarak değerlendirilen unsurların hepsini veya bir 

bölümünü çekirdek altyapı (core infrastructure) olarak tanımlayan çalışmalar da 

mevcuttur (Aschauer, 1989; Farhadi, 2015; Munnel, 1990a). 

Bu çalışmada ise aksi belirtilmediği takdirde altyapı kavramı fiziksel ve sosyal 

altyapıyı ifade edecektir. 

1.2. Kamu Yatırım Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Kamu Yatırım 

Harcamaları Çarpanı 

Devletlerin altyapı sektörlerine müdahalelerinin rasyoneli yüksek yatırım 

ihtiyacının yanı sıra, doğal tekeller, kamu mallarının varlığı, erdemli mallar, eksik rekabet 
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piyasaları, dışsallıklar gibi piyasa aksaklıklarına dayanır. Ayrıca, maliye politikalarının 

temel bileşenlerinden biri olan kamu yatırımları hükümetlerin ekonomik ve sosyal 

politikalarını uygularken en önemli araçlarından biridir. Kamu yatırımlarının üretkenliği 

artırması, özel yatırımları uyarması, ticareti kolaylaştırması ve yönlendirmesi, yerleşme-

şehirleşme ile bölgesel gelişme politikalarının başarısında etkili olması beklenir. 

Kalıcı büyümenin ancak teknolojideki dışsal gelişmeler sayesinde 

gerçekleşebileceğini savunan Solow’un (1956) dışsal büyüme modelinin büyüme 

dinamiklerini ve ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını açıklamakta yetersiz olduğunun 

anlaşılması üzerine, uzun dönemde büyümenin içsel olarak teknolojik gelişme, fiziki ve 

beşeri sermaye birikimi, kamu yatırımları vb. araçlar ile mümkün olabileceğini savunan 

içsel büyüme teorileri (Barro, 1990; Lucas, 1988;  Romer, 1986) tartışılmaya 

başlanmıştır. Kamu yatırımlarının büyüme üzerine etkilerini araştıran ampirik çalışmalar 

literatür taraması bölümünde detaylı olarak incelenecektir.  

Günümüzde kamu harcamaları ve özellikle kamu yatırımları ekonomi 

politikalarının önemli bir bileşeni konumundadır. Kamu harcamalarının GSYH 

üzerindeki nihai etkisi mali çarpanın (fiscal multiplier) büyüklüğüne göre değişmektedir. 

Mali çarpan, GSYH’de gözlenen değişimin vergiler (gelirler) veya kamu harcamalarında 

gerçekleşen dışsal değişikliğe oranını göstermektedir. Kamu harcaması çarpanı da bu 

bağlamda GSYH’deki değişikliğin kamu harcamalarındaki dışsal bir şoka olan oranı 

anlamına gelmektedir. Kamu harcamalarının büyüme üzerinde belirli bir zaman periyodu 

sonrasındaki etkisini görmek amacıyla kısa ve uzun dönemli kamu harcamaları çarpanları 

hesaplanmaktadır.  

Kamu harcamalarındaki artışın büyüme üzerine etkisinin boyutu ve devamlılığı 

yapılan harcamanın tipi, niteliği, zamanlaması, finansman biçimi ve para politikalarıyla 

desteklenip desteklenmemesi gibi birçok faktöre bağlıdır.  Kamu harcamaları arasında 
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doğrudan ve dolaylı etkileriyle yatırımlar en yüksek kısa dönem mali çarpana sahipken, 

maaş ve ücret ödemeleri ile kamunun tüketime yönelik alımlarının etkisinin yatırımlara 

göre daha düşük olması beklenmekte; hane halkına yapılan karşılıksız transferler ise 

kamu harcamaları arasında büyümeyi en az etkileyen harcama türü olarak göze 

çarpmaktadır (Batini ve diğerleri, 2014; IMF, 2016). Uzun dönemde ise kamu 

yatırımlarındaki kalıcı artışın etkisi diğer harcama türlerine göre daha uzun sürmekte ve 

yatırım politikasının etkisi kalıcı olabilmekte; benzer şekilde altyapı harcamalarındaki 

kesintiler verimliliği düşürerek büyüme üzerinde kalıcı negatif etki yaratabilmektedir 

(Batini ve diğerleri, 2014; Coenen ve diğerleri, 2012). 

Diğer taraftan, Warner (2014) ise yanlış yatırım kararlarına ve buna bağlı 

verimsizliklere ve yüksek yatırım harcamalarına bağlı olarak ortaya çıkan zayıf büyüme 

oranlarına işaret etmektedir. Briceno-Garmendia, Estache ve Shafik (2004), 102 

çalışmayı derledikleri çalışmalarında kamu altyapı yatırımlarının yüzde 53’ünün 

verimlilik artışı ya da büyüme üzerinde pozitif etkisinin bulunduğunu, yüzde 42’sinin 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığını ve yüzde 5’inin ise negatif 

etkisinin olduğunu belirtmektedirler.  

Yapılan ampirik çalışmalarda maliye politikası tedbirleri kalıcı hale getirilse dahi 

yaşanan dışsal bir şokun etkilerinin 5 yıl içerisinde kaybolduğu ve mali şokun etkisinin 

ikinci yılda en yüksek etkiye ulaşarak, sonrasında düşmeye başladığı gözlenmektedir 

(Batini, Callegari ve Malina, 2012; Baum, Poplawski-Ribeiro ve Weber, 2012; Coenen 

ve diğerleri, 2012; Batini ve diğerleri, 2014’ten). 

Zamanlama açısından değerlendirildiğinde ise, maliye politikalarının etkisini 

inceleyen birçok çalışmada, kamu harcamalarında durgunluk dönemlerinde gerçekleşen 

artışın büyüme üzerine etkisinin, büyüme dönemlerine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Arin, Koray ve Spagnolo, 2015; Auerbach ve Gorodnichenko (2012, 
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2013, 2014); Batini, Callegari ve Malina, 2012; Baum ve Koester, 2011; Canzoneri ve 

diğerleri, 2012). 

Çebi ve Özdemir (2016) tarafından yapılan ve Türkiye için 1990-2015 döneminde 

kamu harcamalarının1 büyümeye etkisini inceleyen çalışmada da literatürdeki çoğu 

çalışma ile paralel olarak, mali çarpanın, düşük büyüme dönemlerinde yüksek büyüme 

dönemlerine göre daha büyük olduğu hesaplanmış ve kamu yatırımlarının etkisinin gerek 

yüksek gerek düşük büyüme dönemlerinde cari harcamalara göre daha yüksek 

gerçekleştiği görülmüştür. Kamu yatırımlarının büyümeye etkisi her dönemde kısa ve 

uzun vadede pozitifken, tüketime yönelik kamu harcamalarının düşük büyüme 

dönemlerinde büyümeye etkisinin birinci yılda negatife döndüğü görülmektedir. 

Her politikanın ve harcamanın bir fırsat maliyeti vardır ve bu kararlar 

ekonomideki birçok faktörü doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte, uygulanan 

politikaların etkisi mal ve hizmet, faktör ve para piyasalarındaki geçişlerle yayılmaktadır. 

Bu nedenle analizlerin fayda-maliyet analizi veya kısmı denge analizlerinden ziyade 

genel denge modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi politikanın etkilerinin daha sağlıklı 

şekilde değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Örneğin, ilave yatırımların 

pozitif üretim ve dışsallık etkilerinin azalmaması için ne şekilde finanse edildiği 

önemlidir. İlave yatırımlar kamu gelirleri ile finanse edildiğinde, vergilerin artırılması ya 

da diğer yatırımların azaltılması suretiyle ilave bir fon yaratılamadıysa, bahse konu 

yatırımlar daha yüksek kamu açığı ve kamu borcu anlamına gelecektir. Bu durum kamu 

yatırım-tasarruf farkını büyütecek ve kamu finansman dengesini kötüleştirecektir. Buna 

                                                           

1 Yazarlar çalışmada kamu harcaması olarak büyümeyi doğrudan etkileyen tüketime yönelik (cari) harcama 

ve kamu yatırımlarını dikkate almış, büyümeyi hane halkı tüketimini artırmak kanalıyla dolaylı olarak 

etkilemesi beklenen transfer harcamalarını bu kapsamda değerlendirmemiştir.  
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karşılık artan yurtiçi faiz ödemeleri özel harcanabilir geliri artırabilir, ancak marjinal 

tasarruf eğilimi çerçevesinde bunun da yalnızca bir bölümü özel tasarrufları artıracaktır. 

Diğer taraftan, kamu kesimi için ise tasarruflar faiz ödemelerindeki artış kadar düşecektir. 

Sonuç olarak, dış tasarruflar sabit kabul edildiği takdirde, ulusal tasarruflar düşecektir. 

Doğal olarak ulusal tasarruflardaki bu düşüş özel yatırımları azaltacak ve zamanla 

ekonomik büyüme potansiyelini aşağı çekecektir. Kamu borcunun yüksek olduğu 

ülkelerde kamu yatırımları çarpanının daha küçük olduğu görülmektedir (Batini ve 

diğerleri, 2014). Ayrıca, toplam kamu yatırımları artacağı için kamu yatırım-tasarruf açığı 

kamu tasarruflarındaki azalmadan daha fazla düşüş gösterecek ve bunun sonucunda bir 

dışlama etkisi ortaya çıkarak özel yatırımları bir adım daha düşürebilecektir. Böyle bir 

durumda negatif etkiler oldukça yüksek olabilir, hatta pozitif etkileri tamamıyla ortadan 

da kaldırabilir ve ekonomi daha önce bulunduğu durumdan daha kötü bir duruma dahi 

girebilir. Diğer taraftan, uluslararası kaynaklardan faydalanılması da altyapı projelerinin 

finansmanında kullanılacak bir yöntemdir; bu durumda işleyecek farklı mekanizmalara 

göre ilave yatırımların nihai etkisi farklı olabilecektir.  

Bundan sonraki bölümde, hesaplanabilir genel denge modeli ile analize 

geçilmeden önce, kamu yatırım harcamaları içerisinde önemli yer teşkil eden ulaştırma 

yatırımlarının üretkenliğe ve büyümeye etki mekanizması, finansman yöntemi göz 

önünde bulundurulmadan, kavramsal olarak açıklanacaktır.  

1.3. Kamu Ulaştırma Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi 

Ulaştırma altyapısı ve hizmetlerinin niteliği ve niceliği ekonomik büyüme ve 

kalkınmanın sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ulaştırma sisteminde 

etkinliğin ve kalitenin artması ekonomik performansın belirleyicisi olan verimliliği 

artırmaktadır. Üretken bir kamu harcaması türü kabul edilen (Aschauer, 1989; Barro, 

1990) ulaştırma yatırımları; daha çok sayıda lokasyon arasında, daha kaliteli ve düşük 
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maliyetli ulaştırma hizmetlerinin sağlanması yoluyla, üretim faktörlerine erişimin 

iyileştirilmesi, zaman tasarrufları, malların ve kişilerin hareketliliğinin artırılması, mal ve 

hizmet piyasalarına erişiminin kolaylaştırılarak ticaretin geliştirilmesi ile coğrafi olarak 

izole kalmış bölgelerin ve yoksul kesimlerin temel hizmetler ile sosyal ve kültürel 

faaliyetlere erişiminin kolaylaştırılması ve bölgesel gelişmenin sağlanması gibi açılardan 

kritik öneme sahiptir.  

Bu çerçevede, ulaştırma altyapısının ve hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi 

ekonomik performansı etkileyen önemli bir faktördür. Ulaştırma yatırımları temel olarak 

dört farklı kanal aracılığıyla ekonomik büyümeyi etkiler: (i) Ulaştırma yatırımları üretim 

sürecinde doğrudan bir girdi olarak yer alır. (ii) Ulaştırma maliyetlerini düşürür, 

verimliliği artırır, böylelikle pazarlara daha düşük maliyetlerle erişim sağlanabilir. (iii) 

Yaratılan yoğunluk (agglomeration) ekonomileriyle ilave verimlilik artışı sağlanır. 

Yoğunluk ekonomileri hem yerelleşme (localization economies) hem de kentleşme 

(urbanization economies) olgularıyla ortaya çıkabilmektedir. (iv) Çarpan etkisiyle 

yatırımlar için girdi sağlayan sektörleri de uyararak ekonomik aktiviteyi artırır.  

Diğer taraftan, ulaştırma altyapısı ile büyüme arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğu 

unutulmamalıdır. Altyapı yatırımları sayılan dört kanaldan büyümeyi etkilerken, 

ekonomik büyüme de ulaştırma hizmetlerine ve dolayısıyla altyapı yatırımlarına olan 

talebi artırmaktadır. 

Diğer kamu yatırım harcamalarına benzer şekilde ulaştırma yatırımlarının 

büyümeye etkisinin boyutu ve devamlılığı ülke ekonomisinin dışa açıklığı, borç yükünün 

büyüklüğü, işgücü piyasalarının esnekliği, marjinal tüketim eğilimi gibi yapısal 

unsurlarla, yapılan harcamanın zamanlaması, para politikalarıyla desteklenip 

desteklenmemesi gibi konjonktürel birçok faktöre bağlıdır (Batini ve diğerleri, 2014). 
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Ayrıca, mevcut altyapı stoku miktarının yeni yapılacak yatırımların etkisinin 

büyüklüğünde etkili olması ve sermaye stokunun marjinal ürününün giderek azalması 

beklenmektedir. Marjinal ürünün en yüksek olduğu ülkelerin altyapının zayıf olduğu 

ülkeler olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Demetriades ve Mamuneas, 2000). 

Bu bağlamda, ulaştırma yatırımlarının etkisinin gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek 

olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise yalnızca destekleyici rol oynadığını savunan görüşler de 

mevcuttur (Leunig, 2011; Meersman ve Mersemzadeh, 2017). Zira gelişmiş ülkelerde 

temel altyapı büyük ölçüde tamamlanmış olduğundan ilk kez demiryolu veya karayolu 

ağı oluşturulması gibi dönüşüm yaratan yatırımlara bu ülkelerde sık rastlanmamaktadır 

(Leunig, 2011). Bu tür ülkelerde ulaştırma yatırımları, mevcut altyapının daha verimli 

kullanılmasını sağlamayı amaçlamakta; büyük fiziki yeni yatırımlar yerine akıllı ulaşım 

sistemleri, otomasyon yatırımları, kuru limanlar, intermodaliteyi güçlendirecek 

entegrasyon yatırımları, senkromodalite vb. kavramların öne çıkmaya başladığı 

görülmektedir. 

Ulaştırma alanında altyapı yatırımlarının yalnızca bir üretim faktörü olarak 

kalmaması ya da toplam talebi artırıcı mahiyetteki rollerinin dışında ekonomide bir 

verimlilik artışı yaratarak büyümeye ve kalkınmaya katkı yapması amaçlanıyorsa, bu 

altyapı yatırımlarının doğru lokasyonlarda, doğru zamanlamayla, altyapı rekabeti 

yaratmak yerine diğer altyapı yatırımlarıyla entegre olabilecek ve tamamlayıcılık 

sağlayacak şekilde ve uygun kapasitede tasarlanması gerekir. Sosyal öncelikler, bölgesel 

önceliklerle büyüme arasındaki dengeleme zorunluluğu ile kısa dönemli ve kısmi 

analizler kıt kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımların daha az üretken alanlara 

yönlendirilerek potansiyel faydasının elde edilmesini engelleyebilir. Özellikle ulusal 

tasarrufların yetersiz olduğu ve kamu finansman sorunlarının yaşandığı ülkelerde altyapı 

harcamalarının kimi zaman dışlama etkisi yaratarak daha verimli olabilecek özel kesim 
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yatırımları üzerinde baskı oluşturduğu ve büyüme sürecini yavaşlatabildiği 

görülmektedir.  

Aşağıda, ulaştırma yatırımlarının büyüme üzerine etkileri yukarıda sayılan dört 

kanal üzerinden, finansman koşulları göz önünde bulundurulmadan, kavramsal olarak 

açıklanacaktır. 

1.3.1. Üretim Sürecinin Girdisi Olarak 

Ulaştırma yatırımları, üretim sürecinin bir girdisidir ve sermaye stokunu artırarak 

doğrudan bir üretim faktörü olarak rol oynar. Firma düzeyinde üretim fonksiyonlarında 

sermaye faktörünün bir bileşenidir ve diğer sermaye unsurları ve işgücü ile birlikte 

üretime katkı sağlar.  

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ve türevleri bir firmanın ya da bir sektörün 

üretiminin modellenmesinde en sık kullanılan üretim fonksiyonlarıdır. Bununla birlikte, 

makro düzeyde de ulaştırma sermaye stokunun büyümeye etkisinin incelendiği birçok 

çalışmada başlangıç noktası olarak kullanılan ve bu çalışmada da kullanılacak olan Cobb-

Douglas üretim fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

Yt= AtKt
αLt

β 

Y üretim miktarını, K sermaye stokunu, L işgücünü, A toplam faktör verimliliğini, 

α ve β ise sırasıyla sermayenin ve işgücünün üretim esnekliklerini ifade etmektedir. 

Kamu ulaştırma altyapısının ayrı değerlendirilerek etkisinin ölçülmesi 

amaçlandığında, yatırım stoku kamu ulaştırma altyapı stoku (GTRCAP) ve özel yatırım 

stoku ile ulaştırma altyapısı dışında kalan kamu yatırım stokunun toplamı (K) şeklinde 

ayrıştırılıp, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

 Yt= AtGTRCAPt
αKt βLt

 γ 

Fonksiyonun logaritması alındığında,  
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log Yt = log (At) + α log (GTRCAPt) + β log (Kt) + γlog (Lt) 

formunu almaktadır. Bu fonksiyonda α katsayısı, büyümenin kamu ulaştırma altyapı 

yatırım stokuna göre esnekliğini ifade etmektedir. Bir başka deyişle, kamu ulaştırma 

altyapı yatırım stokunda yaşanacak yüzde 1 düzeyindeki artışın ekonomik büyüme 

üzerinde yüzde α kadar etkisi olacaktır. Ancak bu denklemdeki esnekliklerin doğrudan 

ve dolaylı olarak bütün etkileri içerdiği unutulmamalıdır. 

Ulusal veya bölgesel düzeyde ise kamu ulaştırma yatırımlarının üretime doğrudan 

katkısı, devlet tarafından gerçekleştirilen diğer harcamalar gibi gayrı safi yurtiçi hasılanın 

(GSYH) bir bileşeni olarak görülmektedir. 

Açık bir ekonomide harcamalar yöntemiyle GSYH hesaplanmasında kullanılan 

temel özdeşlikte  

Y= C + I + G + X – M 

G, devletin kamu hizmetlerini sunmak amacıyla gerçekleştirdiği mal ve hizmet 

alımları için yaptığı harcamayı göstermekte; altyapı yatırımları için yapılan harcamalar 

da bu bileşen altında yer almaktadır. 

1.3.2. Ulaştırma Girdisinin Maliyetlerini Düşürerek ve Verimliliğini Artırarak 

Ulaştırma yatırımları bir üretim faktörü olarak doğrudan ekonomik aktiviteyi 

etkilemesinin yanı sıra, üretim ve dağıtım maliyetlerine ve verimliliğe etkileriyle dolaylı 

olarak da büyüme üzerinde rol oynar. Ulaştırma hizmeti birçok sektör için temel girdidir 

ve bu nedenle ulaştırma maliyetleri toplam maliyetlerin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Örneğin, Türkiye’de 2012 yılı girdi-çıktı tabloları baz alındığında 

üretimde kullanılan mal ve hizmet girdilerinin yaklaşık yüzde 9,3’ü ulaştırma 

hizmetlerinden (destek hizmetleri ve depolama, tüm modlardaki taşımacılık, kurye 

hizmetleri ve posta) oluşmaktadır. Toplam yurtiçi üretim esas alındığında ise ulaştırma 
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hizmetleri için yapılan harcama toplam üretimin yaklaşık yüzde 4,7’sine tekabül 

etmektedir. Ulaştırma hizmetinden hem üretim sürecinde hammadde ile ara mallarının 

tedariğinde ve işgücünün hareketliliğinde, hem de üretim sonrası ürünlerin nihai 

tüketicilere veya ürünü girdi olarak kullanacak diğer sektörlerdeki üreticilere iletiminde 

faydalanılmaktadır. Ulaştırma maliyeti, işgücü ve sermayenin maliyetine benzer şekilde 

mal ve hizmetlerin fiyatını etkilemekte, üreticinin kârını belirlemekte ve firmaların 

üretime ve üretim yeri seçimine ilişkin kararlarında belirleyici olmaktadır. 

Altyapı stoku arttıkça ulaştırma sektörünün çıktısı da artar ve böylece ulaştırma 

hizmetinin göreli fiyatı düşer. Mevcut güzergâhta iyileştirmeler veya alternatif 

güzergâhların açılmasıyla trafik sıkışıklığının ve ulaşım için gereken zamanın azalması, 

intermodal taşımanın mümkün hale gelmesi ve böylelikle uygun yük grupları ve 

mesafeler için en elverişli taşıma modlarının seçilebilmesi gibi altyapıya bağlı 

iyileştirmeler ile ulaştırma girdisi kullanan firmaların üretim maliyetleri de düşecektir. 

Örneğin doğru bir güzergâhta iyi planlanmış ve optimal bir kapasite ve altyapı 

standardında dizayn edilmiş bir demiryolu, malların pazarlara daha kısa sürede ve daha 

az maliyetle ulaştırılmasını sağlayabilir ve ulaştırma hizmetlerinin maliyetini düşürebilir.  

Benzer şekilde doğru lokasyonda planlanmış bir aktarma merkezi farklı modlar için 

ölçeğin yakalanabilmesini ve en uygun mod tercihinin yapılabilmesini sağlayacaktır. 

Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, ayrıca, diğer girdilerin de daha verimli olarak 

kullanılmasını sağlayacak ve üretkenliği artıracaktır. 

Maliyetlerin düşmesinde ulaştırma altyapısının iyileştirilmesiyle elde edilecek 

zaman tasarrufları da önemli rol oynar. Ayrıca altyapının geliştirilmesi daha kaliteli, 

güvenilir ancak aynı zamanda esnek ulaştırma hizmetine erişimi mümkün kılar. Daha kısa 

ve öngörülebilir sürede gerçekleştirilen ulaştırma faaliyeti, firmaların üretim ve 

pazarlama süreçlerini yeniden planlayarak daha verimli olarak gerçekleştirebilmesine 
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olanak sağlar. Ulaştırma hizmetlerinin güvenilirliğinin artmasının ve teslim zamanlarında 

belirsizlik olmamasının firmaların stok ihtiyacını ve dolayısıyla stoklama maliyetlerini de 

düşürmesi beklenir. Ulaştırma altyapısındaki gelişmelerle taşıt işletme gideri ve personel 

maliyetlerinde de tasarrufun ortaya çıkması beklenir. 

Ulaştırma maliyetlerindeki düşüş ilk aşamada ulaştırmayı doğrudan girdi olarak 

kullanan firmaların üretim maliyetlerini düşürecektir. Bu firmaların ürettiği mal ve 

hizmetler doğrudan nihai tüketiciye sunulan ürünler olabileceği gibi, diğer sektörlerde 

girdi olarak kullanılan ara mallar da olabilir. İkinci aşamada ise ulaştırma 

maliyetlerindeki düşüşün söz konusu firmaların ürettiği malları girdi olarak kullanan 

diğer sektörlere yansıması beklenmektedir. Ulaştırma altyapısındaki gelişmelerle elde 

edilecek daha kaliteli ve düşük maliyetli hizmetler ekonomideki diğer sektörlerde de 

üretim girdilerinin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayarak dolaylı olarak 

büyümeyi etkileyebilir. Her halükarda düşük maliyetler ya da daha kaliteli bir ulaşım 

hizmetinin gerek doğrudan üretim, dağıtım, toptan ticaret gerek perakende ticaret ile 

iştigal eden firmalar açısından pozitif ekonomik etkileri olacaktır.  

Ulaştırma hizmetlerinin maliyeti ve kalitesi, ayrıca, mekânsal kararların 

alınmasında, başka bir deyişle işgücü hareketliliğinde, üretim merkezlerinin, üretim 

kapasitesinin ve diğer sabit sermaye yatırımlarının büyüklüğünün belirlenmesinde kritik 

rol oynar. Ulaştırma maliyetlerindeki düşüş kamu yatırımlarının tamamlayıcısı 

konumunda olan özel yatırımları da uyararak ekonomik büyümeye katkıda bulunur. 

Altyapının iyileşmesiyle bölgeler ve ülkeler arasında ulaştırma maliyetlerinin 

azalması firmaların hem üretime girdi sağlamak, hem de tüketiciye ulaşmak amacıyla 

yeni pazarlara erişebilmesine olanak sağlar; bu pazarlarda firmaların rekabet gücünü 

artırır. Ayrıca ulaşım sürelerinin düşmesi bazı tarımsal ürünler gibi çabuk bozulabilen 

malların daha uzak pazarlara eriştirilebilmesini, moda ve akımların gün geçtikçe daha 
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hızlı değişmesi nedeniyle tekstil ürünlerinin uluslararası pazarlara zamanında 

ulaştırılabilmesini mümkün kılar. Artan erişim olanaklarıyla, aynı ülke içerisinde, 

bölgeler arası veya uluslararası ticarette hammadde ve ara malların tedariki kolaylaşabilir 

ve mamul malların ihracatı artabilir. Literatürde ulaştırma maliyetlerindeki düşüşün, 

uluslararası ticareti tarifelerdeki düşüşe benzer şekilde etkilediğini ortaya koyan 

çalışmalar mevcuttur (Lakshmanan, 2007; Leunig 2011). Bu süreçte pazarların büyümesi, 

üretim küreselleşirken doğrudan yabancı yatırımların da artmasına sebep olur (Meersman 

ve Nazemzadeh, 2017). 

Yurt içi ve uluslararası ticaretin uyarılması sonrası daha geniş ölçekte üretim 

yapılmasıyla ortaya çıkacak ölçek ekonomileri sayesinde maliyetlerde ilave düşüş 

yaşanabilir. Ayrıca daha geniş ölçekte üretim ile ortaya çıkabilecek uzmanlaşma 

işgücünün de üretkenliğini artırabilir. Ölçeğin büyümesi ve doğrudan yabancı 

yatırımların artmasıyla teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimi toplam faktör 

verimliliğini artırabilir. Bu gelişmeler hammadde, ara mal ve mamul maddelerin 

lojistiğinde daha rekabetçi olan ülkelerin uluslararası ticarette ön plana çıkmasını 

sağlarken, diğer taraftan ulaştırma altyapısının ülke içerisindeki dağılımı ise bölgesel 

gelişme üzerinde etkili olabilmektedir2.  

Bu çerçevede ampirik bir çalışma olarak, 2006-2015 yılları arasında Türkiye’de 

bölünmüş yol uzunluğunu 11.860 km’den yaklaşık iki katı olan 23.107 km’ye çıkaran 

karayolu yatırımlarının pazarlara erişime, yurtiçi ticaret hacmine, bölgesel gelir, istihdam 

ve göç paternlerine etkisi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 2017-2018 Geçiş 

Raporunda (EBRD, 2017), Coşar, Demir ve Young’ın (2017) çalışmasına dayanılarak 

                                                           

2 Bölgesel üretim artışı her zaman ülke düzeyinde GSYH artışıyla sonuçlanmamakta, üretimde bölgeler 

arasında kayma olabilmektedir. Bölgeler arasında yatırım politikalarında koordinasyonsuzluk olması 

durumunda, gereğinden fazla yapılacak yatırımlar GSYH üzerinde negatif etki doğurabilir (Romp ve De 

Haan, 2005). 
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değerlendirilmiştir. Çalışmada 81 il merkezi arasındaki ikili ticaret bağlantıları 

incelenmiştir ve elde edilen sonuçlar karayolu yatırım hamlesinin bölgesel gelişmeye 

olumlu etkilerini göstermektedir. Sonuçlara göre: 

(i) Yerleşim merkezleri arasındaki (ikili) ulaşım sürelerinin ortalaması 1,5 saat 

kısalmıştır. İl merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça zaman tasarrufları da 

artmakta, birbirinden 1.500 km veya daha uzak merkezler arasında bu 

tasarrufun süresi 5 saate kadar çıkmaktadır. 

(ii) İki yerleşim yeri arasındaki ulaşım süresindeki 1 saat kısalma, bu merkezler 

arasındaki karşılıklı ticareti yaklaşık yüzde 6 artırmakta, bu durum 10 yıl 

içerisinde ortalama 4,6 milyon ABD doları ticaret artışına tekabül etmektedir. 

Karayollarına yapılan her 1 ABD Doları yatırım, iki merkez arasındaki ticareti 

0,18 ABD Doları artırmaktadır.  

(iii) Zaman tasarrufları ile ticaret arasında logaritmik bir ilişki mevcuttur, bir başka 

deyişle, zaman tasarrufları arttıkça, ticaret hacmi de oransal olarak daha fazla 

artmaktadır.   

(iv) Analiz döneminde yalnızca mevcut pazarlar arasında ticaretin hacmi 

artmamış, ayrıca firmalar yeni pazarlara girerek ticaret hacimlerini 

büyütmüşlerdir. Şöyle ki, 2005 yılında ikili şehir merkezi kombinasyonlarının 

yüzde 43’ü arasında herhangi bir ticaret gerçekleşmezken, bu oran 2015 

yılında yüzde 12’ye gerilemiştir. Ulaşım süresinin 1 saat kısalması, iki merkez 

arasında yeni ticaret ilişkileri kurulma ihtimalini yüzde 7 artırmaktadır.  

(v) Pazarlara erişim konusundaki gelişmelerin merkezlerin gelirlerindeki artış 

üzerinde pozitif etkisi olduğu hesaplanmıştır, ancak sonuçlar istatistiki olarak 

anlamlı değildir. Sonuçlar Banerjee’nin (2012) Çin’deki yerleşim merkezleri 

için gerçekleştirdiği analizin sonuçlarıyla benzerdir. 
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(vi) Bir merkezden diğer merkezlere ulaşım süresinin ortalama 1 saat kısalması, o 

merkezdeki istihdamı yüzde 0,6 artırmaktadır. İstihdamın düşük olduğu küçük 

ve ticaret bağlantılarının zayıf olduğu iller için bu etki yüzde 40 daha yüksek 

hesaplanmıştır. Bu durum yatırımların az gelişmiş bölgelerde kalkınmaya olan 

pozitif etkilerini vurgulamaktadır. 

(vii) Bu illerde karayolu yatırımları sayesinde yaşanan ticaret artışının yeni iş 

fırsatları yarattığı ve il dışına göçte istatistiki olarak anlamlı düşüşe sebep 

olduğu görülmektedir.  

Coşar ve Demir (2016) ise aynı dönemde karayolu yatırımlarının uluslararası 

ticarete etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre ticarette kullanılan yolun 

tamamının bölünmüş yola dönüştürülmesi taşıma maliyetlerini yüzde 70 oranında 

düşürmektedir. Yazarlar karayoluna yapılan 1 ABD Doları yatırımın 10 yıllık süreçte 

yarattığı ticaretin bugünkü değerinin 0,7 ile 2 ABD Doları arasında değiştiğini 

hesaplamışlardır. 

Ulaştırma yatırımlarının ekonomi üzerindeki etkisinin büyüklüğü, ulaştırma 

altyapısını kullanan firmaların maliyetlerindeki düşüşle uyumlu şekilde kaynaklarını 

daha verimli kullanmak üzere üretim süreçlerini ne ölçüde yeniden 

yapılandırabileceklerine bağlı olarak değişecektir (Kernohan ve Rognlien, 2011). Yeni 

pazarlara erişim sayesinde ortaya çıkması beklenen rekabet ile üretim süreçlerini etkin 

hale getirebilen firmalar piyasada kalırken, verimliliğini artıramayan üreticiler piyasadan 

çekilecektir. Bu durum uzun dönemde ekonomide verimlilik artışlarını mümkün 

kılacaktır. 

Diğer taraftan, anlatılan süreç sonrasında maliyetlerde tersine oluşacak bir 

yükseliş ulaştırma altyapısının büyümeye katkısını azaltabilir. Şöyle ki; yeni yatırımlar, 

kapasite ve üretim artışları ile birlikte arazi, sermaye ve işgücü için talebin artmasıyla 
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faktör fiyatları ve kiralar yükselebilir ve bu durum iyileştirilmiş altyapının dahi zaman 

içerisinde yeterli gelmemesine ve maliyetleri tekrar yükseltmesine sebep olabilir 

(Lakshmanan, 2007). Bu gelişmeler, yukarıda anlatılan maliyet tasarruflarını azaltarak 

rekabet gücündeki artışı sınırlayabilir.  

Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesinin yukarıda açıklanan temel etkilerinin yanı 

sıra trafik güvenliğinde artış ve çevreye verilen zararların azaltılması gibi faydaları da 

bulunmaktadır. Fayda-maliyet analizlerinde can kaybı ve işgücü kaybının azaltılması, 

tıbbi giderlerde azalma, CO2 gazı emisyonundaki düşüş gibi parametrelerle 

sayısallaştırabilen bu dışsallıklar devlet tarafından altyapı yatırımlarında ekonomik ve 

sosyal faydalar ile birlikte dikkate alınmaktadır. Trafik kazalarına bağlı kayıplar özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sosyo-ekonomik problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Can kayıplarına bağlı işgücü kayıpları ve sakat kalmalara bağlı verimlilik 

kayıpları ülkelerin ekonomik potansiyellerini aşağı çekebilecektir.  

Ulaştırma maliyetlerindeki düşüşün dolaylı bir etkisi de hane halkının bireysel 

ulaştırma harcamalarının düşmesi sonrası harcanabilir gelirin artması ile gerçekleşir. 

Böylelikle hane halkının diğer mal ve hizmetler için gerçekleştirdiği tüketim harcamaları 

artabilir ve bu durum toplam talep üzerinde ulaştırma harcamalarındaki düşüşü karşılayıp 

ilave pozitif bir etki de yaratabilir. Ancak etkinin yönü ve boyutu tüketicilerin marjinal 

tüketim eğiliminin büyüklüğüne, ulaştırma harcamalarının tüketim harcamaları 

içerisindeki payına ve ulaştırma ve diğer sektörlerin göreli çarpan etkilerine bağlı 

olacaktır. Türkiye’de hane halklarının tüketim harcamaları içerisinde ulaştırmaya ayırdığı 

pay 2017 yılında yüzde 18,7 olmuştur ve oldukça yüksektir. Bu oran AB-28 ortalaması 

için ise 2016 yılında yüzde 12,9’dur. Motorsuz ulaştırma modlarının ve toplu taşımanın 

yaygın olarak kullanıldığı İsveç, Hollanda, Finlandiya, Avusturya, Belçika ve Çekya gibi 

Avrupa ülkelerinde bu oranın çok daha düşük olduğu görülmektedir. Diğer taraftan düşük 
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yoğunluklu mekân kullanımının ve zayıf topluma taşımanın olduğu ABD’de bu oran 

2016 yılında yüzde 15,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

1.3.3. Yoğunlaşma (Agglomeration) Ekonomileri Yoluyla  

Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi ve ulaşım maliyetlerinin ve süresinin 

düşmesiyle beraber belirli bölgelerde firmaların yoğunlaştığı ve şehirleşmenin arttığı 

görülür. Bu yoğunlaşma aynı sektörde üretim yapan firmaların dışında, aynı değer 

zincirinde yer alan üreticileri, farklı sektörleri ve eğitim, sağlık hizmetleri gibi şehirlerin 

tamamlayıcı unsurlarını da bir araya getirir. Ölçeğe göre artan getiriler, ortak altyapı 

kullanımı, aynı değer zincirindeki üreticilerin bir araya gelmesi gibi durumlarda, 

mekânsal yoğunlaşma, o bölgedeki üreticilerin genel olarak verimliliğini artırabilir 

(WTO, 2008). Söz konusu verimlilik artışı yoğunlaşma (agglomeration) ekonomileri 

olarak adlandırılan pozitif bir dışsallığın sonucudur. Yoğunlaşma ekonomileri kısaca 

ekonomik aktivitelerin mekânsal olarak yoğunlaşmasıyla elde edilen avantajlar olarak 

tanımlanabilir (Graham, 2007).  

Yoğunlaşma ekonomileri ve ulaştırma yatırımları ilişkisi yeni ekonomik coğrafya 

(new economic geography) yaklaşımı bağlamında yoğun olarak tartışılmaktadır (Fujita, 

Krugman ve Venables,1999; Krugman, 1991; Holtz-Eakin ve Lovely, 1996; Leunig, 

2011; Venables, 2007). Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı ekonomik aktivitenin neden 

belli bölgelerde yoğunlaştığını, şehirlerin nasıl oluştuğunu ve büyüdüğünü, bu bağlamda 

mekânsal kararlarda hangi unsurların belirleyici olduğunu araştırır (WTO, 2008). 

Leunig (2011) yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı çerçevesinde gelişmiş ulaştırma 

altyapısının maliyetlerde düşüş ve verimlilik artışı sağlamasını temel olarak iki şekilde 

açıklar: (i) Belli alanlarda yoğunlaşan firmalar ortak altyapı ile daha düşük maliyetle 

üretim ve dağıtım yaparlar; ayrıca aynı değer zinciri üzerinde birbirine girdi sağlayan 

işletmelerin de aynı bölgede yoğunlaşması maliyetleri aşağı yönde etkiler. (ii)  İşgücü 
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hareketliliğinin artmasıyla bu üretim alanlarında işgücü piyasasının derinleşmesi ve 

uzmanlaşmanın artması verimliliği artırır. İşgücü verimliliğindeki artışın yanı sıra, 

yoğunlaşmayla beraber artması beklenen teknoloji yayılmaları ve Ar-Ge çalışmaları ile 

birlikte toplam faktör verimliliğinde de artış beklenir. 

Yoğunlaşma ekonomileri, ulaştırma projelerinin değerlendirilmesinde standart 

fayda-maliyet analizlerinde dikkate alınmayan bir dışsallık olarak kabul edilmektedir 

(Venables, 2007). Bu nedenle yoğunlaşma ile elde edilen verimlilik artışı ancak 

ulaştırmanın “geniş anlamda” faydaları (wider economic benefits of transport) 

değerlendirildiğinde dikkate alınmaktadır (Cohen, 2007; Graham, 2007; Kernohan ve 

Roglnien, 2011; Lakshmanan, 2007; Venables, 2007). 

İngiltere örneğinde, Department for Transport (2005) raporunda Londra 

merkezinde 32.600 yeni istihdam yaratması öngörülen Crossrail projesinin faydalarının; 

yoğunlaşma ekonomilerinin getirilerini de içerecek şekilde yeniden değerlendirildiğinde 

yüzde 25 daha yüksek olacağı belirtilmektedir. Graham (2007) benzer çalışmaların yine 

İngiltere’de çeşitli otoyol projeleri için gerçekleştirildiğinde projelerinin faydalarının 

%12-%22 arttığını belirtmekte ve ulaştırma projeleri geniş anlamda faydaları ile 

değerlendirildiğinde %10-20 yoğunlaşmaya göre artan getiri görüldüğünü 

savunmaktadır. Bu çerçevede, yoğunluk ekonomilerinin getirdiği avantajlar da 

değerlendirildiğinde altyapı projeleri arasındaki önceliklendirmenin değişebileceği 

görülmektedir.  

Graham’a (2007) göre İngiltere ekonomisinde çeşitli sektörlerde üretimin belli 

bölgelerde yoğunlaşmasının verimliliğe etkileri değerlendirildiğinde, verimliliğin 

yoğunlaşma ekonomilerine olan esnekliğinin tüm sektörler genelinde 0,119 olduğu 

hesaplanmıştır. Bir başka deyişle, üretim merkezlerindeki yoğunlaşmanın iki katına 

çıkarılması verimlilikte yaklaşık yüzde 12 artış sağlamaktadır. Sektörler özelinde ise bu 
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değer imalat sanayii için yüzde 7,7, hizmetler sektörünün toplamı için yüzde 18,6 iken, 

ulaştırma, depolama ve haberleşme hizmetleri özelinde yüzde 22,3’e ulaşmaktadır. Bu 

esneklik, ulaştırma altyapısının yoğunlaşmaya olan etkisini açıklamamakta, ancak 

yoğunlaşma ile birlikte ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörlerinde yaşanacak 

verimlilik artışını ifade etmektedir. Diğer taraftan, ulaştırma girdisinin verimliliğinde 

yaşanan bu yüksek artışın, ulaştırma girdisini kullanan sektörleri olumlu etkilemesi ve 

yoğunlaşmanın faydalarını diğer sektörlere de yansıtması beklenmektedir. 

2. ve 3. kanallarda açıklanan süreç bağlantılı olması nedeniyle Şekil 1.1’de birlikte 

özetlenerek gösterilmektedir. Şekil 1.1. ulaştırma yatırımlarının maliyetlerde düşüş, 

zaman tasarrufları ve daha kaliteli ve güvenilir ulaştırma hizmeti sunumu sağlaması 

sayesinde başlayan sürecin, üretimde artışa ve ekonomik büyümeye ne şekilde katkı 

sağladığını özetlemektedir. 

1.3.4. Çarpan Etkisiyle Girdi Sağlayan Sektörleri Uyararak 

Ulaştırma altyapısı ekonomik büyümeyi toplam talebi değiştirmek suretiyle de 

etkiler. Şöyle ki; ulaştırma yatırımlarının geri bağlantıları birçok sektörü 

ilgilendirmektedir. Örneğin, ulaştırma yatırımları için gerekli olan inşaat işlerinde birçok 

aramalı girdisi kullanılır; ayrıca inşaat sektörü istihdam üzerinde önemli etkiye sahiptir.  

Ulaştırma taşıtlarına ve dolayısıyla bunların üretimine de olan talebin artması beklenir. 

Bu nedenlerle ulaştırma yatırımları ekonomideki çarpan etkisi marifetiyle büyümeyi 

etkilemektedir. Çalışmanın dördüncü bölümünde Türkiye için girdi-çıktı tablolarına 

dayanarak kamu ulaştırma yatırımlarının çarpan analizi de gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 1.1: Ulaştırma Yatırımlarının Ekonomiye Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Lakshmanan’dan  (2007) faydalanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Ulaştırma Yatırımları 

Maliyetlerde düşüş 

Zaman tasarrufları 

Hizmet kalitesinde ve güvenilirliğinde artış 

Daha düşük maliyetlerle erişilebilirlik 

Yeni pazarlara erişim 

Öngörülebilirlik ve Organizasyon Verimliliği 
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Ekonomik büyüme 



 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Kamu yatırımlarının ekonomik büyümeye olan dolaylı ve dolaysız katkılarının 

büyüklüğü ülkelerin maliye politikalarını şekillendirirken dikkate aldıkları önemli bir 

faktördür. Hükümetler maliye politikalarına ilişkin karar alırken öncelikle kamu sermaye 

stokundaki artışın büyümeye olumlu katkı sağlayıp sağlamayacağını, aynı zamanda bütçe 

kısıtları çerçevesinde farklı alanlara ayrılabilecek kaynağın yatırımlar için kullanılacağı 

dikkate alındığında etkinin yönünün ve düzeyinin değişip değişmeyeceğini, bir başka 

deyişle net etkinin ne olacağını değerlendirmek zorundadır. Etkili maliye politikaları için 

bu analizlere ihtiyaç duyulması nedeniyle gerek toplam gerek sektörel düzeyde kamu 

yatırımlarının verimliliğe ve büyümeye olan etkisini ölçmeye yönelik çalışmaları içeren 

geniş bir literatür bulunmaktadır. Altyapı yatırımları, ekonomi yazınında özellikle 

Aschauer’in (1989) önemli çalışmasından sonra büyük ilgi görmüş ve bu alanda çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Kamu yatırımlarının ağırlığının yüksek olduğu ulaştırma 

sektörü yatırımları ise üretken niteliği ve önceki bölümde açıklanan mekanizmalar 

vasıtasıyla ekonomik büyümeye ve verimliliğe etkileri nedeniyle en yoğun çalışılan kamu 

yatırımı bileşenlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 

Ekonomik etkinin genel veya kısmi denge analizleri ile değerlendirildiği 

çalışmalarda esas alınan modele (Cobb-Douglas fonksiyonu türevi üretim fonksiyonları, 

maliyet fonksiyonları, VAR-Vector Autoregression- analizleri vb.),  kullanılan bağımlı 

değişkene (GSYH, kişi başına düşen GSYH, satın alma gücüne göre GSYH, büyüme 

oranı, verimlilik, istihdam, bölgesel gelişme farklıkları vb.), etkisi ölçülen faktöre 

(yatırım, parasal sermaye stoku, fiziki sermaye stoku vb.), sektörel dağılıma (iki sektörlü, 

çok sektörlü) ve ele alınan birime (ülke, bölge, eyalet, şehir düzeyi vb.) göre farklılık 

gösteren birçok yöntem uygulanmıştır. Ulaştırma alanındaki çalışmalarda ele alınan 

altyapı unsurları da (ücretli otoyollar, devlet yolları, demiryolları, havalimanları, limanlar 
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vb.) farklılık göstermektedir. Bu alandaki yazında elde edilen sonuçların da oldukça 

heterojen olduğu görülmektedir. Deng (2013) son dönemlerde yapılan çalışmaların büyük 

bölümünde ulaştırma yatırımlarının ekonomik performansa etkisinin pozitif olduğunu, 

ancak söz konusu etkinin 1990’ların başında gerçekleştirilen öncü çalışmalara göre daha 

düşük bulunduğunu belirtmektedir. 

Kamu yatırımları ve büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde en büyük 

problem iki değişken arasındaki içselliktir. Kamu yatırımlarının üretime etkisi 

ölçülürken, diğer taraftan ekonomik büyümenin yatırımlara olan talebi etkilemesi 

beklenir.3 Bu nedenle çalışmalarda içselliği bertaraf etmek amacıyla panel veri analizi 

(Canning ve Fay, 1993; Zou ve diğerleri, 2008), VAR analizi (Pereira, 2000), eş anlı 

denklem modelleri (simultaneous variables) (Demetriades ve Mamuneas, 2000; Esfahani 

ve Ramires, 2003),  araç değişkenler (instrumental variables) (Calderon ve Serven, 2002; 

Cantos, Gumbau ve Maudos, 2005; Easterly ve Rebelo, 1993) gibi birçok farklı 

ekonometrik yöntem kullanılmıştır.  

Yatırım stokunun parasal olarak ölçülmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle, bazı 

çalışmalarda etkisi ölçülmek istenen fiziki altyapı stokunun bağımsız değişken olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Parasal altyapı stokunun hesaplanmasında ve kullanılmasında 

karşılaşılan bazı sorunlar şunlardır: (i) Özel sektörün yapmış olduğu altyapı yatırımları 

kamu sermaye yatırımları arasında gösterilmemektedir. Örneğin, özelleşmiş bulunan 

elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla oluşan stok aynı amaca hizmet eden altyapı 

stoku olmasına rağmen özelleştirme öncesi kamu sermaye stokunda yer alırken, mevcut 

                                                           

3 Ayrıca, kamu yatırımları ve büyüme arasında yanıltıcı korelasyon (spurious correlation) bulunabilir. 

Wagner Kanunu’na göre ülkeler geliştikçe piyasaların düzenlenmesi ihtiyacı, eğitim, sağlık, sosyal ve 

kültürel kamu hizmetlerinin sunulması gibi sebeplerle kamu harcamalarının GSYH’ye oranı da artar. Kamu 

harcamalarının büyümeye göre esnekliği uzun dönemde 1’ den büyüktür. Lamartina ve Zaghini (2011) 

Wagner Kanunu’nun OECD ülkelerinde günümüzde de geçerli olduğunu göstermektedir. 
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durumda hesaba katılmamaktadır. (ii) İdari hizmet binaları, atıl yatırımlar vb. üretken 

olmayan kamu yatırımlarının da parasal sermaye stoku içinde değerlendiriliyor olması 

hesaplamalarda sapmaya yol açmaktadır. (iii) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

sermaye stokunun hesaplanması için ihtiyaç duyulan uzun dönemli yatırım serilerinin 

bulunmaması nedeniyle kesit (cross-sectional) veya VAR analizi çalışmalarında stok 

yerine akım niteliğinde olan yatırım miktarları kullanılmaktadır. Ancak mevcut sermaye 

stokunun ve dolayısıyla sermayenin marjinal getirisinin değişmediğinin varsayıldığı bu 

yöntem ölçmede sorunlara yol açmaktadır (Romp ve De Haan, 2005). Örneğin ücra 

yerleşim yerlerini merkeze bağlayacak yeni bir karayolu altyapısının kurulması ile 

hâlihazırda kullanılan mevcut bir ağın geliştirilmesi için yapılacak harcamanın etkisi aynı 

olmayacaktır. (iv) Kamu harcamalarının etkin olmayan yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda, yapılan harcama ile oluşan stok arasında paralellik olmayabilecektir. 

IMF’in (2015) çalışmasına göre kamu yatırımlarında etkinlik kaybı yapılan harcamanın 

ortalama yüzde 27’si düzeyindedir, ancak bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 13 olarak 

hesaplanmışken, düşük gelirli ekonomilerde yüzde 40’a ulaşmaktadır. Ayrıca, ülkeler 

arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları nedeniyle bir birim harcama her ülkede aynı 

sermayeyi üretmemektedir (Prichett, 1996). Sayılan nedenlerle örneğin Canning ve 

Pedroni (1999), gelişmiş ve gelişmekte olan 100 ülkeyi kapsayan çalışmalarında altyapı 

değişkeni olarak asfalt yolların ve demiryollarının uzunluğu, elektrik üretim kapasitesi ve 

telefon hattı sayısı gibi fiziksel altyapı ölçümlerini kullanmıştır. Benzer şekilde Esfahani 

ve Ramires (2003), 75 ülkeyi kapsayan çalışmalarında bağımsız değişken olarak telefon 

hatlarının sayısında ve elektrik üretim kapasitesinde yaşanan büyümeyi kullanmışlardır.   

Kamu altyapı stokunun etkilerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler 

temelde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar: Ex-post ekonometrik yöntemler ve ex-ante 

simülasyon çalışmalarıdır. Ex-post yöntemler program esaslı ya da proje esaslı 

olabilmektedir. Program esaslı çalışmalar bir altyapı bileşeni olarak örneğin ulaştırma 
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projelerinin toplamının yaratacağı etki üzerine odaklanırken proje çalışmaları ise 

herhangi bir sektördeki spesifik bir projenin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Ex-

post ekonometrik yöntemlerde genel olarak iki temel yaklaşım mevcuttur. Bunlar; (i) 

üretim fonksiyonu ve (ii) maliyet fonksiyonu yöntemleridir. Bu alandaki yazında üretim 

fonksiyonunun en belirgin dezavantajının kamu altyapı harcamalarının diğer girdilerin 

arzı üzerindeki dolaylı etkilerini ihmal etmesi olduğu ileri sürülmektedir. Maliyet 

fonksiyonu yönteminin ise optimizasyon sırasında kamu ve özel yatırımların ikame 

edilmesini sağlayan esneklik gibi bazı güçlü yanları bulunmaktadır.  

Program çalışmaları genellikle ülke spesifik zaman serisi ve bölgesel panel veri 

setlerini kullanmaktadır ve ister üretim fonksiyonunu isterse de maliyet fonksiyonunu 

tahmin etsin esasen şu varsayıma dayanmaktadır: Altyapı bir üretim faktörüdür ve bu 

faktör doğrudan firmanın üretim ve maliyet fonksiyonuna girer. Ancak bu yöntemlerin 

en temel zafiyetinin bu yöntemlerin mekânsal ve zamansal yayılma etkilerini dikkate 

almaması olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan ex-ante simülasyon çalışmaları ise genellikle araç olarak 

hesaplanabilir genel denge yöntemini kullanırlar. HGD modelleri sadece bir spesifik çıktı 

değişkenle sınırlı değildir. Bu modelle spesifik bir politika enstrümanının sektörel ya da 

toplam çıktı üzerindeki etkileri ölçülmekle kalınmaz aynı zamanda gelir dağılımı, refah 

ve faktör tahsisatları üzerindeki etkileri ölçmek de mümkün olabilmektedir. Ayrıca HGD 

modelleri doğrudan ve dolaylı etkilerin ayrıştırılabilmesine ve karşı-olgusal durumların 

analizine de imkân vermektedir. 

Etkileri ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişkenlik göstermekle birlikte, 

kamu altyapı yatırımlarının ve özellikle ulaştırma yatırımlarının büyümeye katkı 

sağladığı ampirik çalışmalarda birçok defa ortaya konmuştur. Diğer taraftan, kamu 

sermayesinin büyümeye anlamlı etkisi olmadığını, hatta negatif etkisi olabileceğini 
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gösteren çalışmalar da mevcuttur. Her halükarda ülke/bölgelerin ekonomik yapısı, 

incelenen dönem, verilerin tutarlılığı, kullanılan model, altyapının finansman yöntemi 

gibi faktörler sonuçları etkilemektedir.  

Literatürde kamu yatırımlarının ve özellikle ulaştırma yatırımlarının verimliliğe 

ve ekonomik büyümeye etkilerinin araştırıldığı çalışmaların anlatıldığı bu bölümde 

öncelikle sektörel ayrım gözetmeksizin kamu yatırımlarının etkilerini inceleyen 

çalışmalar özetlenecektir. Daha sonra kamu ulaştırma altyapısının etkilerini kısmi ve 

genel denge modelleri çerçevesinde inceleyen çalışmalara yer verilecektir. Son olarak bu 

alanda gerçekleştirilen Türkiye ile ilgili çalışmalar açıklanacaktır.  

2.1. Kamu Altyapı Yatırımlarının Ekonomik Etkilerine Yönelik Genel Çalışmalar  

Bu alandaki modern yazın, büyük ölçüde ABD’de 1970’lerden itibaren düşen 

üretkenliğin sebeplerinin araştırılması amacıyla yapılan çalışmalarla başlamaktadır. 

Aschauer (1989), Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanarak 1949-1985 arası 

ABD’deki kamu harcamalarının üretkenliğini araştırdığı çalışmasında, kamu yatırım 

stokunun özel yatırım stokuna oranındaki yüzde 1 artışın toplam faktör verimliliğini 

yüzde 0,39 artırdığını göstermiştir. Aschauer çekirdek kamu altyapı sermaye stokunu 

yollar, havayolları, enerji altyapısı, toplu taşıma, su ve kanalizasyon sistemleri olarak 

tanımlamaktadır. Ekonomik büyümenin toplam askeri olmayan sermaye stokunun yüzde 

55’ini oluşturan bu yatırım stokuna göre esnekliği 0,24 olarak hesaplanmıştır. Diğer 

taraftan, hizmet binaları, hastaneler, okullar vb. diğer kamu yatırımlarının esneklik 

katsayıları daha küçüktür ve istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Benzer şekilde 

sermaye niteliğinde olmayan kamu harcamalarının da üretkenliğe anlamlı katkısı 

bulunmamaktadır. Yazar çalışmanın sonucunda ABD ekonomisinde üretkenlikteki artışın 

yavaşlamasının nedeninin kamu sermaye yatırımlarının azalması olduğunu 

savunmaktadır. 
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Aschauer’in çalışmasından yola çıkarak 1949-1987 döneminde üretkenlik 

artışındaki düşüşün kaynağını sorguladığı çalışmasında Munnell (1990a) de altyapı 

yatırımlarındaki kısıtlamaların etkilerini doğrulamakta ve askeri olmayan kamu sermaye 

stokunun ve çekirdek altyapı stokunun esnekliklerinin farklı varsayımlarda 0,31-0,39 

arasında değiştiğini bildirmektedir. Bir başka deyişle, toplam askeri olmayan kamu 

yatırım stokunda veya çekirdek altyapı stokunda gerçekleşen yüzde 1 artış,  üretkenliği 

yüzde 0,31-0,39 artırmaktadır.  

Munnel (1990b) 1970-1986 yılları için ABD’nin 48 eyaletini kapsayan ve panel 

veri kullanılan başka bir çalışmasında ise gerek otoyolları da içeren çekirdek altyapının, 

gerekse hastaneler ve okullar gibi sosyal altyapının büyüme esnekliğinin pozitif olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Nadiri ve Mamuneas (1994) ise ABD imalat sanayi sektörünü ele alan 

çalışmalarında kamu altyapı ve Ar-Ge yatırımlarının maliyetlere etkisini incelemekte ve 

her iki alandaki yatırımların üretkenliğe etkisinin pozitif olduğunu savunmaktadırlar. 

Bougheas, Demetriades ve Mamuneas (2000) ise benzer şekilde altyapıyı imalat 

sanayinde ara malların maliyetini düşüren bir teknoloji olarak ele almakta ve altyapı 

yatırımları ile ekonomik büyüme arasında ters U şeklinde bir ilişki bulunduğunu 

savunmaktadırlar.  

Easterly and Rebelo (1993),  geniş bir ülke grubu üzerinde 1960’lar, 70’ler ve 

80’lerin on yıllık ortalama değerlerini kullanarak yürüttükleri havuzlanmış regresyon 

(pooled regression) analizlerinde, vergilendirme ve kamu yatırımları kanallarından 

maliye politikalarının büyüme üzerine etkilerini incelemişlerdir. Regresyonlarda kamu 

yatırımlarının özel yatırımları dışladığı ve aralarında negatif korelasyon bulunduğu 

sonucuna varılırken, içselliği önlemek amacıyla araç değişken kullanılan analizlerde bu 

sonuca rastlanmamıştır. Diğer taraftan, yapılan bütün analizlerde ulaştırma ve haberleşme 
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alanındaki kamu yatırımlarının büyüme ile pozitif ilişkili olduğu ve esnekliklerin 0,59 ile 

0,66 arasında değiştiği görülmüştür.  

Mevcut sermaye stokunun büyüklüğü sermayenin marjinal getirisinin bir 

belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır. Düşük kamu sermaye stokuna sahip ülkelerde, 

sermayenin marjinal verimliliğinin daha yüksek olması beklenir. Örneğin, Demetriades 

ve Mamuneas (2000) maliyet fonksiyonuna dayanan ve kamu sermayesi ile üretim 

arasındaki içsellik problemini çözmek için eş anlı denklem kullandıkları 12 OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development-Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı)  ülkesini ve 1972-1991 yıllarını kapsayan çalışmalarında, kamu 

sermayesinin büyüme esnekliğinin kısa dönemde yüzde 0,36 (Birleşik Krallık) ile yüzde 

2,06 (Norveç) arasında değiştiğini hesaplamışladır. Uzun dönemde ise, giderek azalmakla 

birlikte esneklik daha yüksektir. Etkinin büyüklüğü ülkeden ülkeye farklılaşmakla 

birlikte, yazarlar uzun dönemde başlangıçta yüksek kamu sermaye stokuna sahip ülkeler 

için daha düşük marjinal verimlilik değerlerine ulaşmışlardır.  

Arslanalp ve arkadaşları (2010) OECD üyesi olan ve olmayan şeklinde 

sınıflandırdıkları 48 ülke için 1960-2001 yıllarını kapsayan çalışmalarında, GSYH’nin 

kamu sermayesine göre esnekliğinin pozitif olduğunu göstermişlerdir. GSYH artışı ile 

kamu sermaye stoku arasında pozitif bir korelasyon mevcutken, bu ilişki OECD 

ülkelerinde kısa dönemde, OECD üyesi olmayan ülkelerde ise uzun dönemde daha 

güçlüdür. 

Shioji (2001) ise ABD ve Japonya için yaptığı çalışmada kamu sermaye stokunun 

üretim esnekliğini 0,1 ile 0,15 arasında hesaplanmıştır. Hulten’a (1996) göre altyapı 

stokunun ne ölçüde verimli değerlendirildiği de stokun büyüklüğü kadar önem 

taşımaktadır. Yazar Afrika ve Doğu Asya ülkelerini karşılaştırdığında, bu bölgelerin 

büyüme performanslarındaki farkın dörtte birinin altyapının verimsiz kullanılmasından 
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kaynaklandığını, sabit sermaye oluşumunun etkisinin ise ihmal edilebilecek boyutta 

olduğunu savunmaktadır. Düşük ve yüksek büyüme performansı olan ülkeler 

karşılaştırıldığında ise verimlilik etkisinin büyüme farklılıklarının yüzde 40’ını açıkladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Genel Denge Modeli Kullanılan Çalışmalar 

Haugwout (2002) ABD’deki büyük şehirlerden oluşan bir örneklem ile mekânsal 

genel denge modeli kurduğu çalışmasında altyapıyı ticarete konu olmayan yerel bir ürün 

olarak ele almış ve üretkenlik ve refaha etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 

altyapının anlamlı üretkenlik etkisi mevcuttur. Ancak altyapı yatırımlarının ne şekilde 

finanse edildiği de üretkenliği etkilemektedir; şöyle ki, bu yatırımların merkezi bütçe 

yerine yerel yönetimlerce finanse edildiği, diğer bir deyişle şehirlerin kendi kaynaklarını 

kullandıkları durumlarda, ele alınan yatırımların bu şehirlerdeki net etkisi negatif 

olacaktır.  

Seung ve Kraybill (2001) Ohio için yaptıkları çalışmalarında altyapı 

yatırımlarındaki değişikliğin özel yatırımlar, istihdam, bölgesel üretim ve hane halkı 

refahı üzerindeki etkilerini dinamik bir model aracılığıyla ölçmüşlerdir. Bu çalışmanın 

temel bulguları şu şekildedir: (i) Ohio’da artan kamu yatırımlarının etkisi anlamlıdır. (ii) 

Ohio’daki kamu sermayesi baz yılda optimum seviyenin altındadır. (iii) Kamu altyapı 

yoğunluğu artan kamu yatırımlarının pozitif etkilerini bir miktar azaltsa da etkiler çok 

büyük değişikliğe uğramamaktadır. Bununla birlikte, çalışmanın sonuçları daha fazla 

altyapı yatırımının her zaman hane halkı refahını artırmadığını ortaya koymaktadır. 

Adam ve Bevan (2006)  kamu sermaye stokunu bir bütün olarak ele almıştır ve 

stokun üretim fonksiyonuna doğrudan girdiğini varsaymıştır. Bu haliyle ekonometrik 

yazındaki üretim fonksiyonu yaklaşımının bir HGD uygulaması gibi yorumlanmaktadır. 

Çalışmada dış yardımların kamu yatırım stokunu artırmak için kullanılmasının büyüme 
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üzerinde olumlu etkileri olduğu, ancak bu suretle gerçekleştirilecek büyümenin gelir 

dağılımını kırsal bölgeler aleyhine bozacağı savunulmaktadır. 

Everaert ve Heylen (2004) Belçika için yaptıkları çalışmalarında kamu 

yatırımlarının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Ayrıca çalışmanın bir 

yan ürünü olarak yazarlar kamu yatırımlarının üretim esnekliğini 0, 31 olarak 

hesaplamışlardır. Diğer taraftan, simülasyonlarda kamu yatırımların istihdam üzerine 

negatif etkileri olabileceği öngörülmektedir, bu nedenle yazarlar yatırımlarla eş anlı 

olarak işgücü piyasalarında reform yapılmasını önermektedir. 

Teoriyi Desteklemeyen Ampirik Çalışmalar   

Teorik çerçevede kamu yatırımları ile büyüme arasındaki ilişki net olarak 

açıklansa da,  ampirik olarak bu ilişkinin anlamlı olmadığını, hatta aralarında negatif 

korelasyon bulunduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur.  Örneğin, Barro’nun  (1991) 

98 ülkeyi kapsayan çalışmasının sonuçlarına göre kamu yatırımlarının ekonomik 

büyümeye etkisi istatistiki olarak anlamlı değildir, kamu tüketim harcamalarının 

büyümeye etkisinin ise anlamlı fakat negatif olduğu görülmektedir. 

Sanchez-Robles (1998) 76 ülkeyi kapsayan çalışmasında altyapı harcamaları ile 

büyüme arasında negatif bir ilişki bulmuştur. Diğer taraftan, yol uzunluğu vb. fiziki 

altyapı unsurları da bağımsız değişken olarak değerlendirmeye alındığında, söz konusu 

altyapının büyümeye katkısının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, yatırım 

harcamalarının büyük bölümünün üretken ve öncelikli olmayan altyapılar için kullanılmış 

olabileceğini göstermektedir. 

Analizlerde kullanılan yöntemler de sonuçları etkilemektedir. Milbourne ve 

arkadaşları (2003) 74 ülkeyi kapsayan çalışmalarında OLS metoduyla yaptıkları analizde 

kamu yatırımlarının büyüme üzerinde etkili olduğunu bulurken, içsellik sorununu ortadan 
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kaldırmak üzere araç değişkenler kullanıldığında bu etkinin istatistiki olarak anlamlılığını 

yitirdiği görülmektedir. 

2.2.  Ulaştırma Yatırımlarının Ekonomik Etkileri Üzerine Çalışmalar  

Melo, Graham ve Brage-Ardao (2013) ulaştırma yatırımları ile ekonomik 

performans ilişkisini inceleyen 33 ampirik çalışmadan 563 bulguyu meta-analiz 

yöntemiyle değerlendirdikleri çalışmalarında temel olarak şu sonuçları elde etmişlerdir: 

(i) Ulaştırma yatırımlarının üretkenliği en çok etkilediği sektörler imalat sanayii ve inşaat 

iken, bu etki hizmet sektörlerinde daha düşüktür. (ii) Yatırımların etkisi uzun dönemde 

kısa ve orta vadeye göre daha yüksektir. (iii) Ulaştırma modları arasında üretkenlik ve 

büyüme üzerinde en çok etkiyi karayolu yatırımları yaratmaktadır. (iv) ABD ekonomisi 

için yapılan analizlerde esneklikler Avrupa ülkelerine göre daha büyüktür. (v) Aynı 

dönem ve ülke/bölge için yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmasının sebebi 

çalışmalarda içsellik sorununa getirilen farklı çözümler (araç değişkenler, panel veri) ve 

dışlanan değişken yanlılığıdır (omitted variable bias). 

Canning ve Fay (1993) gelişmiş ve gelişmekte olan 96 ülke için ulaştırma 

altyapısının büyümeye etkisini inceledikleri çalışmalarında, 1960-1985 arasını kapsayan 

panel veri seti kullanmışlar ve ulaştırma altyapısını ölçerken değişken olarak asfalt yollar 

ve demiryollarının uzunluğunu ele almışlardır. Yazarlara göre bir ülkede yol stokunun 

ikiye katlanması GSYH büyümesinde her yıl ilave yüzde 1 artış sağlamaktadır. Ancak bu 

etki ülkeden ülkeye büyük farklılık göstermekte, en yüksek etki sanayileşmekte olan orta 

gelir düzeyindeki ülkelerde görülürken, bu ülkeleri etkinin daha düşük düzeyde 

görülmekte olduğu az gelişmiş ülkeler ve altyapının doygunluğa ulaştığı düşünülen 

gelişmiş ülkeler takip etmektedir. Yazarlara göre, altyapı stokunun kısa dönem etkisi 

sınırlıyken, uzun dönemde bu etki daha yüksektir. 
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Fernald (1999), sermaye stokundan ziyade stok sayesinde sunulabilen hizmetin 

etkisini ölçmenin dışsallıkların da göz önünde bulundurulması nedeniyle daha sağlıklı 

olacağını savunmuş ve çalışmasında ABD’de karayolu stoku ve araç sayısı sayesinde 

sunulan hizmeti ele almıştır. Böylelikle trafik sıkışıklığı gibi dışsallıkları da analizinde 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. Yazar, 1953-1989 arasını kapsayan çalışmasında, 1950 ve 

1960’lardaki karayolu ağını geliştirme hamlesinin 1973 öncesi dönemde üretkenlikte bir 

seferlik artış sağladığını, 1973’ten sonraki dönemde yapılan yatırımların ise üretkenliğe 

etkisinin olmadığını savunmaktadır.   

Üretimin sermaye stoku esnekliğinin ülkelerin gelir düzeyine göre değişmesi ve 

kişi başına gelir ile esneklik arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğu yönündeki bulgu 

Canning ve Bennathan’ın (2000) çalışmasında da mevcuttur. Ulaştırma altyapısının 

getirisini ölçmek üzere ele alınan asfalt yolların uzunluğuna göre üretim esnekliği 

ortalaması düşük gelirli ülkeler için 0,05, orta gelirli ülkeler için 0,09 ve yüksek kişi başı 

gelire sahip ülkeler için 0,04 olarak hesaplanmıştır. Elektrik altyapının etkileri konusunda 

ise ülkeler arasında farklılıklar daha az belirgin olup, esnekliğin gelir düzeyine göre 

nispeten doğrusal bir seyir izlediği görülmektedir. 

Farhadi (2015) çalışmasında il yolları, otoyollar, demiryolları, havalimanları, iç 

su yolları ve kentiçi ulaşımı çekirdek altyapı olarak nitelendirmekte ve bu altyapılara 

yapılan kamu harcamalarının üretkenliği artırmak yoluyla dolaylı olarak ekonomik 

büyümeyi sağlayacağını savunmaktadır. Yazara göre OECD ülkelerinde ulaştırma 

altyapısı için yapılan harcamalarının payındaki yüzde 10 artış, üretkenliği yüzde 0,14 

artırmaktadır. 

Meersman ve Mersemzadeh’in (2017) Belçika özelinde yaptıkları çalışma 

GSYH’nin; ekonominin açıklığı, toplam yatırım miktarı, teknolojik gelişim gibi 

faktörlerin yanı sıra, otoyolların ve demiryollarının uzunluğu ile liman altyapı yatırımları 
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gibi faktörler tarafından da pozitif etkilendiğini göstermektedir. Yazarlar bu nedenle yeni 

ulaştırma altyapısı projeleri değerlendirilirken GSYH’ye olan pozitif etkilerinin de göz 

önünde bulundurulması gerektiğini savunmaktadırlar. 

Devarajan, Swaroop ve Zou (1996) 43 gelişmekte olan ülke için cari ve yatırım 

niteliğinde kamu harcamalarının etkilerini inceledikleri çalışmalarında, toplam kamu 

harcamalarının büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etki yaratmadığını, cari 

harcamaların büyümeyi olumlu etkilediğini, diğer taraftan yatırımların toplam harcamalar 

içindeki payındaki artışın büyüme üzerinde negatif etki yarattığını bulmuşlardır. Yazarlar 

bu beklenmeyen yönde etkinin sebebinin araştırmaya konu ülkelerde optimal düzeyin 

üzerinde yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının üretken niteliğini kaybetmesi 

olabileceğini savunmaktadır. Agenor (2010) ve Banister (2012) da ulaştırma sermaye 

stoku için “eşik değer” kavramından bahsetmekte ve ulaştırma ağı belli bir doygunluğa 

ulaştıktan sonra yapılacak yatırımların etkisinin sınırlı olacağını belirtmektedir.  

Pereira (2000) ABD’de 1956-1997 yıllarını kapsayan ve VAR analizi ile 

gerçekleştirdiği çalışmasında, farklı kamu yatırımlarının etkilerini incelemiş ve kamu 

yatırımlarının özel yatırımları uyarması suretiyle büyümeyi yüksek oranda olmasa da 

desteklediği sonucuna varmıştır. Çalışmada ulaştırma ve enerji altyapı yatırımlarının 

etkisinin sağlık ve eğitim gibi sosyal altyapılardan daha güçlü olduğu görülmektedir.   

Cohen ve Morrison Paul (2004) görece az kullanılan maliyet fonksiyonu 

yaklaşımıyla 1982-1996 döneminde ABD’nin 48 eyaletinde imalat sanayi üretimi ile 

karayolu altyapısının ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, hem eyalet içi hem de taşma 

etkisiyle eyaletler arası etkileri hesaplamayı amaçlamışlardır. Bu doğrultuda 

optimizasyon denklemlerinde her eyalet için eyalet içi karayollarının yanı sıra komşu 

eyaletlerdeki altyapıyı da dikkate almışlardır. Yazarlara göre kamu altyapısı, üretim 
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maliyetlerinin düşürülmesine önemli katkı sağlamaktadır. Maliyet esnekliği eyalet 

bazında -0,15 iken, taşma etkileri ele alındığında bu esneklik -0,23’e ulaşmaktadır. 

Literatürde, bölgesel gelişmişlik farklarının analizinde ulaştırma altyapısının 

etkisini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır:  

Zou ve diğerleri (2008) Çin’deki ulaştırma altyapısının büyüme ve yoksulluk 

üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve 1994-2002 yıllarını kapsayan panel ve 1978-2002 

yıllarını kapsayan zaman serileri veri setlerini kullandıkları çalışmalarında, ülkenin 

merkezinin ve doğusunun batısına göre daha yüksek büyüme oranlarına sahip olmasının 

sebebinin büyük ölçüde ulaştırma altyapısının kalitesine bağlı olduğu sonucuna 

varmışlardır. Yazarların bulgularına göre özellikle karayolu yatırımları büyümenin 

önemli bir kaynağı olarak görülürken, az gelişmiş bölgelerde yoksulluğun azaltılabilmesi 

için karayollarına yapılan kamu yatırımları kritik önemdedir.  

Benzer amaca yönelik çalışmalarda Demurger (2001), Nagaraj, Varoudakis ve 

Veganzones (2000) ile Deichmann ve diğerleri (2002) sırasıyla Çin, Hindistan ve 

Meksika örneklerinde ulaştırma altyapısının dağılımının bölgeler arasındaki büyüme 

eşitsizliklerinin sebeplerinden biri olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Altyapının, özellikle ulaştırma yatırımlarının yerleşme-şehirleşme politikalarının 

önemli bir bileşeni olması nedeniyle Yeni Ekonomik Coğrafya yazınında da ulaştırma 

altyapısının etkileri yoğunlukla incelenmektedir (Fujita, Krugman ve Venables, 1999; 

Krugman, 1991; Venables, 2007). 

Genel Denge Modeli Kullanılan Çalışmalar 

Perrault, Savard ve Estache (2010) 6 Sahraaltı Afrika ülkesini (Benin, Kamerun, 

Mali, Senegal, Tanzanya, Uganda) HGD analizi yöntemiyle inceledikleri çalışmalarında, 

üç boyutlu bir analiz yürütmüş ve 114 farklı senaryo için simülasyonlar yapmışlardır: (i) 
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Ülkeler bazında analizler yapmışlardır. (ii) Altyapıyı (a) baz senaryo olarak üretken 

olmayan ve pozitif dışsallık yaratmayan altyapı, (b) karayolu, (c) elektrik ve (d) 

telekomünikasyon altyapısı olarak dört farklı başlıkta incelemişlerdir. (iii) Altyapı 

yatırımlarının diğer kamu harcamalarından tasarruf, KDV artırımı, ithalat vergilerinin 

artırımı, gelir vergilerinin artırımı ve dış yardımlar gibi farklı yöntemlerle finanse 

edilmesi durumlarına göre simülasyonlar gerçekleştirmişlerdir. Baz senaryoda üretken 

olmayan yatırımların artırılmasının GSYH üzerine etkileri bütün ülkelerde sıfır veya 

ihmal edilebilir düzeydeyken, diğer yatırımların artırılmasının ele alındığı senaryolarda 

anlamlı pozitif etkiler görülmektedir. Kamerun dışındaki ülkelerde en yüksek etki 

ulaştırma yatırımlarından kaynaklanırken, Kamerun’da GSYH üzerinde en büyük etkiyi 

elektrik yatırımlarının yarattığı görülmektedir.  

Feltenstein ve Ha (1999) Meksika’da elektrik, ulaştırma ve haberleşme kamu 

yatırımlarının etkisini 16 sektörlü ve dinamik bir model kullanmak suretiyle 

araştırmışlardır. Yazarların sonuçlarına göre uzun dönemde yatırımların büyümeye etkisi 

negatife dönmekte, ayrıca yatırım harcamaları enflasyon ile faiz hadlerinin yükselmesine 

yol açmaktadır.  

Kim, Hewings ve Chowoon (2004) ise otoyol projelerinin etkilerini 

araştırmışlardır. Yazarlar hem mekânsal hem de yeni otoyol inşaatıyla ilişkili dinamik 

hususları birlikte ele alarak Güney Kore’de hangi otoyol yatırımlarının 

önceliklendirilmesi gerektiğini araştıran bir simülasyon oluşturmuşlardır. Sonuçlara göre, 

bütün otoyol projeleri GSYH’nin ve ihracatın artırılması ile bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılmasına olumlu etki etmektedir.  

Araujo ve Guilhoto’nun (2005) çalışmasında ise Brezilya’da ulaştırma altyapısı 

ve bölgesel gelişme ilişkisi 6 bölge için hesaplanabilir genel denge modeli yaklaşımıyla 

ele alınmaktadır. Analizin sonuçları yoğun karayolu yatırımı ile bölgeler arasındaki 
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mekânsal etkileşimin artırılmasının Brezilya’da ülke düzeyinde ekonomik büyümeyi 

olumlu etkileyeceğini, kısa ve uzun dönemde az gelişmiş bölgelerde büyümeyi 

destekleyeceğini, ancak uzun dönemde istihdamı olumsuz etkileyeceğini göstermektedir. 

Jensen (2009) Gana için yaptığı çalışmada karayolu sektörü yatırımlarının 

etkilerini HGD analizis yöntemi ile incelemiştir. Ekonominin geneli için yapılan bu 

çalışmada karayolu yatırımlarının statik ve dinamik yayılma etkileri dikkate alınmış ve 

yatırımların ömrü boyunca ortaya çıkacak net faydalar hesaplanmıştır. Dinamik etkilerin 

toplam GSYH etkisinin yaklaşık yüzde 95’ini teşkil ettiği ve bu nedenle dinamik ve 

yayılma etkilerinin modele dâhil edilmesinin kritik olduğu vurgulanmaktadır. 

Frosch (2014), Afrika ülkeleri için yaptığı çalışmasında HGD modeli 

çerçevesinde yaptığı simülasyonlarla karayolu yatırımlarının üretim, tüketim ve gelir 

dağılımına etkisini araştırmıştır. Ayrıca model çerçevesinde karayolu yatırımlarının kırsal 

kesimde yaşayan hane halklarının ekonomiye katılımı üzerine olan etkileri de 

incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre ulaştırma altyapısının geliştirilmesi hem üretim 

hem de tüketici refahı üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. 

Teoriyi Desteklemeyen Ampirik Çalışmalar   

Ulaştırma yatırımlarının üretkenlik ve büyümeye pozitif etkisinin istatistiksel 

olarak anlamsız, hatta negatif olduğunu savunan çalışmalar da mevcuttur. OECD (2003) 

kamu harcamalarının, ulaştırma sektöründe sermaye birikimi ile doğrudan veya özel 

yatırımların uyarılması yoluyla dolaylı olarak büyümeyi etkilediğini bildirmektedir. 

Diğer taraftan, büyümeyi etkileyen süreç karmaşık ve yavaştır, ayrıca önemli ölçüde 

içsellik barındırmaktadır, bu nedenle ampirik çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılabileceği 

vurgulanmaktadır. 

Holtz-Eakin (1994) ABD’de kamu altyapı yatırımlarının özel sektör üretimi ve 

üretkenliği üzerine etkisini 1969-1986 yılları için 48 eyalet ve bölgeler bazında üretim 
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fonksiyonları ile incelediği çalışmasında, ulaştırma yatırımlarının büyüme üzerinde 

doğrudan üretimin bir unsuru olarak etkisinin bulunduğunu, ancak üretkenliği artırmak 

suretiyle dolaylı etkisinin ihmal edilecek düzeyde olduğunu savunmaktadır. Hulten ve 

Schwab (1991) ve Tatom (1991,1993) da ABD üzerine çalışmalarında ulaştırma 

yatırımlarının üretkenlik ve büyüme üzerine etkisi hakkında benzer sonuçlara 

ulaşmışlardır.   

Garcia-Mila, McGuire ve Porter’ın (1996) 1970-1983 dönemini kapsayan ABD 

eyaletleri düzeyindeki çalışmasında karayollarının büyüme üzerine etkisi istatistiki olarak 

anlamlı bulunmamıştır.  

Evans ve Karras (1994) ise ulaştırma yatırımlarının aynı dönemde büyüme üzerine 

etkisinin negatif ancak istatistiki olarak anlamlı olmadığını, ayrıca ulaştırma 

yatırımlarının negatif etkisinin diğer yatırımların pozitif etkisini elimine ederek kamu 

harcamalarının büyüme üzerine etkisini negatif hale getirdiğini belirtmektedir.  

2.3. Türkiye’de Altyapı Yatırımlarının Ekonomik Etkileri Üzerine Çalışmalar 

Çetin (2009), 1980-2004 yıllarını kapsayan ve Türkiye’de kamu altyapı sermaye 

stokunun toplam düzeyde ve sektörel dağılımda ekonomik büyümeye ve özel sektör 

üretkenliğine katkısını incelediği çalışmasında, kamu yatırım stokunu ulaştırma, enerji, 

haberleşme ve sosyal hizmetler altyapısı (su, kanalizasyon, eğitim, sağlık vb.) şeklinde 

sektörel bazda sınıflandırmıştır. Analizlere göre toplam kamu altyapı sermaye stokundaki 

yüzde 1 artış, GSYH’de yüzde 0,175 büyüme sağlamakta, özel sektörün üretkenliğini ise 

yüzde 0,124 artırmaktadır. Çalışmada enerji, haberleşme ve sosyal hizmetler altyapısının 

büyüme ve üretkenliğe etkileri pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Ulaştırma altyapı sermaye stokunun üretim esneklik katsayısı ise beklendiği üzere 

pozitiftir, ayrıca diğer altyapıların katsayılarından daha yüksektir, ancak istatistiki olarak 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Çalışmada hesaplanan esneklikler Tablo 2.1’de 
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özetlenmektedir. Üretim esneklikleri arasında en yüksek katsayılar ulaştırma ve enerji 

altyapısında görülürken, üretkenliğe en yüksek oranda katkı sağlayan sektör BİT 

yatırımlarını da içeren haberleşme altyapısıdır. 

Tablo 2.1: Sektörler Bazında Esneklikler 

 GSYH (log Y) Özel Sermayenin 

Üretkenliği (log (Y/K) 

 Katsayı St. Hata Katsayı St. Hata 

Toplam  0,175* 0,103 0,124* 0,068 

Ulaştırma Altyapısı 0,093 0,176 0,053* 0,102 

Enerji Altyapısı 0,068* 0,061 0,1** 0,043 

Haberleşme Altyapısı 0,019* 0,098 0,102* 0,062 

Sosyal Hizmetler Altyapısı 0,071* 0,059 0,042* 0,053 

 *Yüzde 10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

**Yüzde 5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı  

 

Eruygur, Kaynak ve Merter (2012), 1963-2006 dönemini kapsayan, ölçeğe göre 

sabit getiri varsayımı altında Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu baz aldıkları ve VECM 

(vektörel hata doğrulama modeli) ve VAR analizi kullandıkları çalışmalarında, 

Türkiye’de ulaştırma-haberleşme yatırımlarının ekonomik büyüme için önemli bir 

enstrüman olabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Ulaştırma-haberleşme alanındaki kamu 

sermaye stoku, özel kesim sermaye stokunu uyarmaktadır ve bütünleyici etki 

göstermektedir. Sermaye stokunun etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır ve 

büyümenin uzun dönem kümülatif esnekliği 0,59 olarak hesaplanmıştır. Üretkenlik 

açısından bakıldığında ise işçi başına ulaştırma-haberleşme kamu sermaye stokunda 1 TL 

artış, işçi başına üretimi 1,45 TL artırmaktadır.  
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Dünya Bankası (2012), Erten, Taşçı ve Özsan (2011) tarafından HGD analizi 

yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmaya dayanarak, Türkiye’de kamu ulaştırma 

yatırımlarının tamamen borçlanma ile finanse edilmesi durumunda özel yatırımları 

dışlayıcı etki göstererek büyüme üzerinde olumsuz etki yaratacağını savunmaktadır. 

Serdaroğlu (2016), 1980-2013 yıllarını kapsayan ve Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonu kullandığı çalışmasında, enerji ve ulaştırma altyapısını fiziksel, eğitim ve 

sağlık altyapısını ise sosyal altyapı olarak sınıflandırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 

Türkiye’de GSYH’nin toplam kamu altyapı yatırım stokuna göre esnekliği 0,24 olarak 

hesaplanmıştır. Fiziksel ve sosyal altyapı yatırım stoku ayrı değerlendirildiğinde ise 

katsayılarının anlamlı olmadığı gösterilmiştir. Diğer taraftan, literatürdeki genel 

bulguların aksine, üretimin fiziki ve sosyal kamu altyapısı dışında kalan diğer yatırım 

stokuna göre esnekliği 0,4 olarak hesaplanmış olup, etkisinin altyapı yatırım stokuna göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Saygılı ve Özdemir (2017), fiziki, sosyal ve finansal olarak sınıflandırdıkları kamu 

sermaye stokunun 2007-2015 döneminde Türkiye’nin NUTS-II düzeyinde belirlenen 26 

bölgesinde kişi başına gelirdeki artış açısından bölgesel gelişmişlik farklarına etkisini 

incelemişlerdir. Altyapı olarak kişi başına elektrik tüketimi, bölünmüş yolların toplam 

karayollarına oranı, cep telefonu abonesi sayısı, ortaokul mezunlarının nüfusa oranı, 

hastanelerde yatak sayısı vb. unsurları esas almışlardır. Yazarlara göre, altyapı 

dağılımındaki farklar, bölgesel gelir farklılıklarının önemli bir bölümünü açıklamaktadır. 

Fiziksel ve sosyal altyapının büyümeye gerek dolaylı gerek dolaysız katkısı bulunurken, 

finansal altyapı yalnızca doğrudan etki etmektedir. Yazarlar çalışmanın sonucunda 

bölgesel gelir farklılıklarının giderilebilmesi için fiziksel altyapı yatırımlarına 

odaklanılmasını önermektedirler. 
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Kara ve Taş (2012) ise ulaştırma-haberleşme yatırım harcamalarının bölgesel 

üretime etkisini NUTS-I düzeyinde panel veri yöntemiyle incelemişler ve 0,10 (Orta 

Anadolu) ile 0,22 (Güneydoğu Anadolu) arasında değişen esnekliklere ulaşmışlardır. 

Ülke düzeyinde ise üretimin ulaştırma-haberleşme yatırımlarına göre esnekliği 0,17 

olarak hesaplanmıştır. 

Pirili ve Lenger (2012) yeni bölgesel kalkınma anlayışı çerçevesinde, fiziki altyapı 

yatırımlarının ekonomik performansı artırabilmesi için sosyal altyapı ve beşeri sermayeyi 

geliştirecek yatırımlar ile etkileşim içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunarak, 

Türkiye’de 1987-2001 döneminde, kamu sermaye stokunun illerin gelir düzeyi 

üzerindeki etkisini analiz etmişler ve fiziki altyapı yatırımlarının, gelişmiş bölgelerin 

insani gelişme hızı düşük olan illerinde gelir üzerinde yüksek ve olumlu bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Önder, Deliktaş ve Karadağ (2010) ise toplam düzeyde ve ulaştırma sektörü 

bazında kamu sermaye stokunun üretime etkisini bölgesel gelişmişlik farklarının 

azaltılması bağlamında NUTS-II düzeyinde incelemişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre, 

toplam kamu sermaye stokunun hem üretim miktarı hem de bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılmasına pozitif etkisi olduğu gözlenmektedir. Diğer taraftan, ulaştırma 

özelinde değerlendirildiğinde ulaştırma sermaye stokunun bölgesel gelişmişlik farklarını 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kuştepeli, Gülcan ve Akgüngör (2012) ise ulaştırma altyapısı, büyüme ve ihracat 

arasında 1970-2005 döneminde güçlü bir ilişki bulunmadığı sonucuna varmışlardır. 

Ulaştırma yatırımlarının sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler de göz önünde 

bulundurularak kadın ve erkek istihdamına etkisini araştıran çalışmasında Akyelken 

(2015), Türkiye’de ulaştırma altyapısının eğitim ile bütünleyici olarak 

değerlendirildiğinde istihdama pozitif etkisinin olduğunu belirtmekte ve ulaştırma 
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harcamalarının etkisinin beşeri sermayeyi geliştirmek üzere yapılan yatırımlarla ve 

sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerle etkileşim içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2017-2018 Geçiş Raporunda (EBRD, 2017) 

Türkiye’de son yıllarda geliştirilen karayolu ağının pazarlara girişi kolaylaştırdığını, yeni 

ticari bağlantılar ortaya çıkardığını ve bölgesel istihdamı olumlu etkilediğini 

vurgulamaktadır.  

Türkiye üzerine HGD analizi yöntemi kullanılmak suretiyle de yapılmış bazı 

çalışmalar mevcuttur. Bu kapsamda Yeldan (1989) ihracat sübvansiyonları ve dış ticaret 

rejimini araştırmıştır. Yeldan (1996) finansal sektör liberalizasyonu üzerine, Köse ve 

Yeldan (1996) ise gelir dağılımı üzerinedir. Diao, Roe ve Yeldan (1998) makroekonomik 

politikalar üzerine analiz gerçekleştirirken, Voyvoda ve Yeldan (2005) ise borcun 

sürdürülebilirliğini araştırmıştır. Telli, Voyvoda ve Yeldan (2005) maliye politikalarının 

istihdamla ilişkisini araştırmıştır. Agenor ve diğerleri (2006) deflasyon, mali 

sürdürülebilirlik ve işgücü piyasasını incelemişlerdir. Telli, Voyvoda ve Yeldan (2006) 

işsizlik ve iş gücü piyasasını, Erten (2009) ise istihdam ve istihdam yaratmayan büyümeyi 

araştırmıştır.



3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ: MEVCUT 

DURUM, POLİTİKALAR VE BEKLENTİLER 

Ulaştırma türev bir taleptir; esas olan insanların ya da malların bir yerden başka 

bir yere taşınmasıdır. Ulaştırma politikaları, ulaştırma altyapı ve hizmetlerinin çok sayıda 

sektöre girdi sağlaması4 ve üretim faktörlerinin hareketliliğinde, tüketicilerin mallara ve 

hizmetlere erişiminde, eğitim, sağlık, adalet gibi temel hizmetlere erişimde rol oynaması 

nedeniyle önem taşımaktadır. Rasyonel bir perspektiften bu taşımaların en kısa yoldan, 

en az maliyetli, en güvenilir, öngörülebilir ve negatif dışsallıkların en az olduğu şekilde 

gerçekleştirilmesi büyük önem taşıdığından, ulaştırma politikaları ve finansmanı kamu 

politikalarının kritik bir bileşeni konumundadır. Ulaştırma sektörünü ilgilendiren ulusal 

ve uluslararası politikalar ve uygulamalar ekonomik büyüme ve kalkınmayı doğrudan ve 

dolaylı olarak etkilemektedir. 

Ulaştırma politikaları altyapı yatırımları, fiyatlandırma politikaları ve diğer teknik 

ve idari regülasyonlar olmak üzere üç temel eksende değerlendirilebilir. Fiyatlandırma 

politikaları tüketicilerin davranış kalıplarını şekillendirmek üzere kullanılan vergi, 

sübvansiyon, geçiş ücreti vb. kararları içerirken, regülasyonlar taşımacılık izinleri, 

emisyon standartları gibi düzenlemeleri ifade etmektedir. Altyapı yatırımları ulaştırma 

arzını etkilerken, fiyatlandırma politikaları ve regülasyonlar ise daha çok ulaştırma 

talebini etkileyerek sektörü şekillendirmektedir (Berg ve diğerleri, 2017). 

Ulaştırma sektörü, üretim modellerindeki gelişmelerden, küresel değer 

zincirlerindeki değişimlerden ve ticaret politikalarından doğrudan etkilenirken, aynı 

zamanda bir altyapı olarak bu alanlardaki değişimlere olanak sağlamakta ve zemin 

oluşturmaktadır.  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ortaya çıkan akıllı 

                                                           

4 Bu çalışmadaki tanıma göre ulaştırma sektörü resmi kamu hizmetlerinin üretilmesi dışında tüm sektörlere 

girdi teşkil etmektedir. 
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ulaşım sistemleri, nesnelerin interneti, büyük verinin kullanımı, senkromodalite vb. 

yöntemler de sektörde değişime sebep olmaktadır. Bu çerçevede, bilgi ve iletişim 

teknolojileri; güzergâh optimizasyonu, stok optimizasyonu, trafik yönetimi 

optimizasyonu, araç paylaşımı vb. verimliliği artırıcı önlemler ile e-ticaretin 

yaygınlaşması, müşteri memnuniyetinin ve talebin artırılması gibi kanallarla ulaştırma 

sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca ulaştırma sektörü ekonominin bütününü ilgilendiren GSYH’deki 

dalgalanmalar ve ticaret hacmindeki değişikliklerin yanı sıra, demografi, mekân 

kullanımı, talep yönetim stratejisi ve ücretler ile girdi sağladığı sektörlerdeki 

gelişmelerden de doğrudan etkilenmektedir.  

Bu bölümde öncelikle dünyada ulaştırma sektörünün ve ulaştırma politikalarının 

mevcut durumu ve eğilimleri açıklanacak; daha sonra Türkiye’de ulaştırma sektörü 

modlara göre mevcut durum, altyapı yatırımları ve politikaları perspektifinden ele 

alınacaktır.  

3.1. Dünyada Ulaştırma Sektöründeki Mevcut Durum ve Beklentiler 

Son 10 yıllık dönemde ulaştırma sektörünü en çok etkileyen gelişmeler etkileri 

süregelen küresel ekonomik krizle birlikte yük ve yolcu taşımacılığına olan talepteki 

dalgalanmalar olmuştur. Ekonomik aktivitede büyümenin yavaşlamasının yanı sıra, 

uluslararası ticaretin büyüme esnekliğinin azalması da ulaştırma talebini olumsuz 

etkilemiştir; şöyle ki;  2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz öncesi ve krizin yarattığı 

oynaklığın yüksek olduğu izleyen yıllarda uluslararası ticaret ekonomik büyümenin 

ortalama iki katı hızla artarken, 2011’den itibaren dünya ticareti ve GSYH büyümesinin 

birbirine oldukça yaklaştığı gözlenmekte ve söz konusu esneklik bire yakınsamaktadır 

(OECD/ITF, 2017). 1981-2017 yılları arasında dünya mal ticareti hacminde yaşanan 

büyüme ve dünya reel GSYH büyümesi arasındaki bahse konu ilişki Grafik 3.1’de 
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gösterilmektedir. Özellikle 2011’den itibaren dünya ticaretindeki artış ve GSYH’deki 

büyüme oranlarının birbirine oldukça yaklaşmasında gelişmiş ülkelerdeki toplam 

talepteki daralmanın yanı sıra, üretim paradigmasında başlayan değişim süreci ve 

üretimin yerelleşmesinin de etkili olduğu değerlendirilmektedir. Küresel kriz sonrası 

dönemde petrol fiyatlarının düşük seviyede seyretmesi yolcu ulaştırma talebinin 

korunmasını sağlarken, diğer taraftan, yük taşımacılığında oldukça düşük düzeylerde 

büyüme yaşanmış ve bu durum özellikle uluslararası ticaretin temelini oluşturan deniz 

taşımacılığını olumsuz etkilemiştir.  

Grafik 3.1: Yıllara Göre Dünya Mal Ticareti Hacmindeki Artış ve GSYH Büyümesi 

Arasındaki İlişki (1981-2017) 

  

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2015 ve 2016’da dünya ticaretinde yaşanan sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1,3 hacim 

bazında büyüme oranları (WTO, 2017), 1981’den beri yaşanan yıllık ortalama yüzde 4,7 

büyümenin oldukça altında kalmıştır. 2017 yılında iyileşen küresel ekonomik koşullara 

bağlı olarak ticaret talebinin toparlandığı ve toplam mal ticaretinde hacim olarak yüzde 

4,7, değer olarak ise yüzde 10,9 büyüme yaşandığı görülmektedir. Orta Doğu haricinde 

bütün bölgelerde büyüme gerçekleşmiş, en hızlı büyüme ise hacim olarak yüzde 8,1 ile 

Asya ülkelerinde gözlenmiştir (WTO, 2018). 
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Hizmet ticareti de ekonomik büyüme ve mal ticaretindeki gelişmelere paralel bir 

seyir izlemektedir. 2015 yılında küresel hizmet ihracatında yüzde 5,5 daralma 

gerçekleşirken, 2016 yılında yalnızca yüzde 0,1 oranında büyüme görülmüştür. Hizmet 

ticaretinin önemli bir bileşeni olan ve 2016 yılında toplam hizmet ihracatının yüzde 

17,8’ini oluşturan ulaştırma hizmetleri ihracatı, seyahat hizmetlerine ve yük 

taşımacılığına olan talebin zayıflaması ile birlikte 2015 yılında yüzde 9,5 ve 2016 yılında 

yüzde 4,7 daralma yaşamıştır. Talep zayıflığından en çok etkilenen ulaştırma modu ise 

2016 yılında yüzde 11 küçülen denizyolu yük taşımacılığı olmuştur.  

2017 yılında ise dünya hizmet ihracatı yüzde 8 artış göstermiştir. Mal ticaretindeki 

gelişmelerin etkisiyle ulaştırma hizmetleri ihracatında yüzde 9 büyüme görülmüştür. En 

yüksek büyüme yüzde 12 ile karasal ulaştırma modlarında (karayolu ve demiryolu) 

yaşanırken, deniz yoluyla ihracat yüzde 5 artış göstermiştir. Havayolu ile yük taşımacılığı 

yüzde 9,9 büyürken, uluslararası yolcu trafiğinde ise yüzde 7,9 artış gerçekleşmiştir.  

Grafik 3.2’de 2006-2017 yılları arasında dünya mal ve ulaştırma hizmeti ihracatı 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. 2009 ve 2015-2016 yıllarında yaşanan daralmaların 

yanı sıra, beklendiği üzere iki seri arasındaki paralellik Grafikte açıkça görülmektedir. 

Grafik 3.2: Yıllara Göre Dünya Mal ve Ulaştırma Hizmeti İhracatı (milyar ABD 

Doları) 

 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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2017 yılında uluslararası ticarette yaşanan bahse konu toparlanmaya ilişkin olarak, 

Dünya Bankası (2018) Haziran 2018 Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda da son 10 

yılda ilk kez dengeli bir büyüme paterni yaşandığı belirtilmekte; ancak, son dönemde 

artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanarak, 

tarifelerin karşılıklı olarak artırılmasının uluslararası ticarette 2008‐2009 küresel finansal 

krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabileceğine dikkat çekilmektedir. Bu durumun 

küresel ulaştırma talebini doğrudan etkilemesi beklenmektedir.  

3.1.1. Yük Taşımacılığında Mevcut Durum ve Beklentiler 

Uluslararası Ulaştırma Forumunun (OECD/ITF, 2017) küresel yük taşıma 

talebinin geleceği hakkında projeksiyonlar yapan çalışmasına göre 2015 yılında 112.000 

milyar ton-km olarak gerçekleşen toplam yük taşımalarının 2030 yılında 182.000 milyar, 

2050 yılında ise 329.000 milyar ton-km’ye ulaşacağı tahmin edilmekte; bu çerçevede, 

2030 yılına kadar yıllık ortalama talep artışı tahmini yüzde 3,3 iken, bu oranın 2015-2050 

arasında yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmekte, gelişmekte olan ülkelerdeki 

oranların gelişmiş ülkelerdeki talep artışına göre oldukça yüksek olacağı 

kaydedilmektedir. Ulaştırma alt modları bazında 2030 ve 2050 yılları için tahmin edilen 

yük taşımaları ve yıllık büyüme oranları Tablo 3.1 ve 3.2’de gösterilmektedir. Tablo 

3.2’de gösterildiği üzere yük taşımacılığı talebindeki artışın bütün modlarda ekonomik 

büyümeden daha yüksek olacağı öngörülmektedir. 

Tablo 3.1: Ulaştırma Modlarına Göre Dünya Yük Taşımacılığı Talebi 

Projeksiyonları (milyar ton-km) 

  Demiryolu Karayolu Denizyolu Havayolu TOPLAM 

2015 12.676 19.729 79.715 141 112.261 

2030 19.796 31.539 130.694 319 182.348 

2050 31.383 51.149 245.303 883 328.718 

Kaynak: OECD/ITF (2017) 
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Tablo 3.2: Dünya Yük Taşımacılığında Yıllık Ortalama Büyüme Oranı 

Beklentileri(%) 

  2015-2030 2015-2050 

GSYH 2,7 2,5 

Toplam Yük Taşımacılığı 3,3 3,1 

Demiryolu 3,0 2,6 

Karayolu 3,2 2,8 

Denizyolu 3,4 3,3 

Havayolu 5,6 5,4 

Kaynak: OECD/ITF (2017) 

 

Dünya uzun menzil yük taşımacılığının hacim olarak yüzde 80’i ve değer olarak 

yüzde 70’i ulaştırma birim maliyetlerinin en düşük olduğu mod olan denizyolu ile 

gerçekleştirilmekte; 2050 yılında bu oranın değer bazında yüzde 75’e ulaşması 

beklenmektedir (OECD/ITF, 2017). 2016 yılında denizyolu ile taşınan yük miktarı 2015 

yılına göre yüzde 2,5 artarak 10,3 milyar tona ulaşmıştır (UNCTAD, 2018). 

Yoğunlaşmanın yüksek olduğu denizyolu lojistiğinde küresel yük taşımacılığında 

taşımacılığın yüzde 50’sinden fazlası az sayıda büyük şirket tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Yük taşımacılığında ölçeğin önemi nedeniyle verimliliği artıran 

mega gemiler tercih edilmekte ve bu nedenle bu tür gemilere uygun yeni altyapıların 

kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, gemi boyutlarının büyümesi liman 

geri sahalarında demiryolu ve karayolları üzerindeki baskıyı da artırmakta, ülkeleri ve 

liman operatörlerini daha etkin çözümler bulmaya sevk etmektedir. Bu kapsamda, kuru 

liman ve liman otomasyon yatırımları ile senkromodalite kavramı öne çıkmaktadır.  

Denizyollarından maksimum faydayı sağlamak üzere limanların etkin 

kullanılabilmesi için geri bağlantı olarak karasal ulaşım altyapılarının da güçlendirilmesi 

gerekmektedir. OECD/ITF (2016b) 2050 yılında uluslararası ticaret projeksiyonları 

çerçevesinde üç katına çıkacağı tahmin edilen denizyolu yük taşımacılığının verimli bir 
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şekilde gerçekleştirilebilmesi için limanların geri bağlantılarındaki karayolu ve demiryolu 

kapasitesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmekte, bu bağlantılar için Asya 

ülkelerinde yüzde 67, Afrika’da yüzde 46 ve Avrupa’da yüzde 23 kapasite artışı 

gerektiğini öne sürmektedir. 

Yük taşıma talebinin en hızlı büyümesinin beklendiği ulaştırma modu olan 

havayollarında, ICAO (International Civil Aviation Organization) ( 2018) verilerine göre, 

dünya çapında havayolu ile taşınan yük miktarı 2016 ve 2017 yıllarında bir önceki yıla 

göre sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 9,5 artış göstererek 2017 yılında 224 milyar ton-km’ye 

ulaşmıştır. ICAO’nun (2017) raporuna göre 2016 yılında havayolu ile taşınan uluslararası 

kargo gönderisi hacmi toplam taşınan yükün yalnızca yüzde 0,5’ini oluştururken, değer 

olarak bakıldığında ise toplam uluslararası kargonun yüzde 34,6’sının havayolu ile 

taşındığı görülmektedir; uzun mesafeli e-ticaret gönderilerinin ise yaklaşık yüzde 90’ı 

havayolu ile taşınmıştır. Bu durum hızlı taşıma talebi yaratan yüksek katma değerli 

ürünlerin uzun mesafelerde büyük ölçüde havayolu ile taşındığını göstermektedir. 

3.1.2. Yolcu Taşımacılığında Mevcut Durum ve Beklentiler  

Yolcu taşımacılığına olan talebi, ekonomik büyüme, mekân planlaması ve 

kullanımı, petrol fiyatlarının seyri, toplu taşımaya yönelik politika ve yatırımlar, yeni 

teknolojilerin ve eğilimlerin ne kadar kabul göreceği (araç paylaşımı, yakıt tüketimini 

azaltan teknolojiler vb.) gibi birçok faktörün etkilemesi beklenmektedir. Küresel yolcu 

taşımacılığı talebi OECD/ITF’in (2017) tahminlerine göre 2050 yılında 2015 yılına göre 

yaklaşık 2,5 kat büyüyerek 50.000 milyar yolcu-km’den 120.000 milyar yolcu-km’ye 

ulaşacaktır ve büyümenin büyük bölümü Asya ülkelerinde gerçekleşecektir.  

Modlar özelinde değerlendirme yapıldığında ise talep artış hızında modlar arası 

farklılaşma beklenmektedir. Örneğin şehirlerarası ulaşımda demiryolu taşımacılığına 

olan talebin yıllık ortalama yüzde 2’den daha az büyümesi öngörülürken, bu oranın 
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uluslararası havayolu yolcu taşımacılığında yıllık ortalama yüzde 5’e ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Tablo 3.3’te OECD/ITF’in 2030 ve 2050 yılları için farklı modlarda yolcu 

ulaştırma talebi beklentileri özetlenmektedir. 

Tablo 3.3: Modlara Göre Dünya Yolcu Taşımacılığı Talebi Projeksiyonları 

  Yıl Şehirlerarası 

Demiryolu 
Şehirlerarası 

Karayolu 

Kentiçi 

özel 

ulaşım 

Kentiçi 

toplu 

taşıma 

Yurtiçi 

Havayolu 

Uluslararası 

Havayolu 

Toplam 

Dünya 2015 4.080 14.628 16.420 8.397 2.315 4.478 50.317 

  2030 6.006 26.410 22.363 12.718 4.872 9.085 81.455 

  2050 6.593 37.831 31.108 17.251 9.501 18.528 120.812 

OECD 

Ülkeleri 

2015 960 5.962 8.953 2.698 1.343 2.599 22.514 

  2030 924 8.368 9.901 3.833 2.130 4.477 29.634 

  2050 834 9.702 11.934 4.884 3.378 7.912 38.643 

OECD 

Dışı 

Ülkeler 

2015 3.120 8.666 7.467 5.699 972 1.879 27.803 

  2030 5.082 18.042 12.462 8.885 2.743 4.608 51.821 

  2050 5.759 28.129 19.174 12.368 6.122 10.617 82.169 

Kaynak: OECD/ITF, 2017 

 

Günümüzde tüm dünyada yolcu ulaşımı için katedilen mesafelerin %64’ü kentsel 

alanlarda gerçekleşmektedir ve katedilen bu mesafenin 2050 yılında üç katına çıkacağı 

öngörülmektedir (UITP, 2014). 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde 

yaşayacağı tahmin edilmekte ve şehirleşmeye paralel olarak uzun vadeli planlanmış 

ulaştırma yatırımlarına ihtiyaç artmaktadır. 2010 yılında tüm dünyada kentsel hareketlilik 

konusunda yapılan yatırımların toplamı 324 milyar Avro olurken, bu değerin 2050 yılında 

800 milyar Avro’yu aşması beklenmektedir (UITP, 2014) 

OECD/ITF (2017) tahminlerine göre 2015 yılında yaklaşık 1 milyar adet olan özel 

araç sayısının 2050 yılında iki katından fazlaya ulaşması ve bu araçların dörtte üçünün 
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gelişmekte olan ülkelerde kullanılması beklenmektedir. Özel araç sahipliğindeki artış hızı 

ülkeler arasında farklılık göstermekte, özellikle gelişmiş ülkelerde azalmakta, hatta bazı 

ülkelerde bu artışın durduğu veya özel araç kullanımının azaldığı görülmektedir. Örneğin, 

İngiltere ve Japonya’da 2000’li yılların başından beri, İspanya ve İsveç’te ise 2009 

yılından itibaren özel araçla katedilen mesafelerde düşüş yaşandığı gözlenmektedir. 

Transit odaklı gelişim, karma kullanıma uygun kent planları, toplu taşımanın ve motorsuz 

ulaşımın teşvik edilmesi, nüfus artış hızının azalması, nüfusun yaşlanması ve talep 

yönetimine yönelik kamu politikaları bu eğilimi etkileyen faktörlerdir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise kişi başına düşen gelir arttıkça özel araç sahipliği ve kullanımı da artmakta 

ve bu nedenle çevre kirliliği, trafik kazaları gibi negatif dışsallıklar oluşturan araç 

sahipliğini azaltmaya yönelik politikalar izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak her 

halükarda bu ülkelerde özel araç sahipliği gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. 2016 

yılında AB-28 ülkelerinde 1000 kişiye düşen ortalama özel araç sayısı 507 iken, 2014 

yılında Brezilya, Çin, Endonezya ve Hindistan’da 1000 kişi başına düşen özel araç sayısı 

sırasıyla 162, 83, 50 ve 17 olarak gerçekleşmiştir.  

Son dönemde yolcu taşımacılığını ve buna yönelik olarak altyapı planlamasını 

derinden etkilemesi beklenen bir diğer eğilim paylaşım ekonomilerindeki gelişme ve 

mobil paylaşım platformlarının kullanımıyla yaygınlaşan araç paylaşımıdır. 

OECD/ITF’in (2016) çalışması, yolcu taşımacılığı tamamen araç paylaşımı ile 

yapılabilseydi, toplam özel araç sayısının yüzde 3’ünün talebi karşılamakta yeterli 

olacağını ortaya koymaktadır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığında ise artan araç paylaşımı 

özellikle demiryolu ulaşımına olan talebi etkilemektedir. Örneğin Fransa’da uzak mesafe 

ulaşımın yüzde 1,5’i araç paylaşımıyla gerçekleştirilirken, bu yolculuklar yolcu-km 

olarak demiryolu ulaşımının yüzde 10’una tekabül etmektedir (CGDD, 2016; ITF, 

2017’den). 
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Demiryolu ulaşımında yüksek hızlı tren ağlarının genişlemesi demiryolu yolcu 

taşımacılığının gelişmesine katkı yapmaktadır. Gelişmiş bir yüksek hızlı tren ağına sahip 

olan Avrupa’da demiryolu yolcu taşımacılığı oranları doygunluğa yaklaşmışken, yolcu-

km olarak dünyadaki tren yolculuklarının yüzde 70’inin yapıldığı Çin ve Hindistan’da 

hızlı artış devam etmekte; Çin’in 2020 yılı itibarıyla nüfusun yüzde 90’ını yüksek hızlı 

tren ağlarıyla birbirine bağlamak üzere izlediği yoğun yatırım politikası bu eğilimin 

devam edeceğini göstermektedir (OECD/ITF, 2017). Ancak hızlı tren işletmeciliğinin 

konvansiyonel tren işletmeciliğine göre daha yüksek maliyetli altyapı yatırımları ve 

işletme maliyetleri gerektirmesi yüksek hızlı tren taşımacılığının gelişmesinin önündeki 

en büyük engel olarak görülmektedir. 

ICAO (2018) verilerine göre havayollarında toplam yolcu sayısı 2016 ve 2017 

yıllarında bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 7,2 artış göstermiş ve 2017 

yılında tarifeli uçaklarla 4,1 milyar yolcu taşınmıştır. Havayolu taşımacılığına olan 

talebin petrol fiyatlarında ani bir yükseliş yaşanmadığı sürece istikrarlı şekilde artması ve 

2040 yılında 10 milyar yolcunun taşınması beklenmektedir (ICAO, 2017).  

Ulaştırma talebinde tüm modlarda yaşanması beklenen artışlar, altyapının sürekli 

olarak geliştirilmesi ve ulaştırma altyapı ve hizmetlerinin negatif dışsallıkları da azaltacak 

şekilde etkin olarak regüle edilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Ulaştırma alanında 

belirlenen amaçlara yalnızca arz yanlı politikalarla ulaşmak mümkün olamamaktadır; bu 

politikaların muhakkak talep taraflı tedbirlerle de desteklenmesi gerekmektedir. 

Ulaştırma alanında amaçlarına ulaşmış ülkeler itme ve çekme politikalarını birlikte 

kullanmaktadırlar. 

3.2. Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Ulaştırma Politikaları  

Ulaştırma politikalarının tasarımında altyapı, mal ve hizmetlere erişilebilirliğin 

artırılmasının yanı sıra sürdürülebilirlik kavramı da öne çıkmaktadır. Ekonomik ve sosyal 
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kalkınma perspektifi ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesiyle, 

gelecek kuşakların da kaynak ihtiyacını karşılayabilme olanağından ödün verilmeden 

günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olarak 

tanımlanan “sürdürülebilir kalkınma”, uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama 

planı haline gelmiştir5. Ayrıca son yıllarda özellikle büyük altyapı yatırımlarının 

finansmanı konusu da sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte anılmaya başlanmıştır. 

Birçok sektörün temel girdisi ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir 

bileşeni olması nedeniyle, ulaştırma sektörü Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında 

kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals-SDG) 

kapsamında önemli yer tutmaktadır. 2030 Gündemi doğrultusunda tüm dünyada 

kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları 17 ana amaç kapsamında belirlenen 169 hedeften oluşmaktadır. Ulaştırma 

sektörü söz konusu amaçların 8’i kapsamında belirlenmiş 11 hedef ile ilişkilidir.  

Hedeflerin ulaştırma sektörü ile bağlantısının, ayrım yapılmaksızın tüm toplumun 

faydalanacağı şekilde (i) üretici ve tüketicilerin temel hizmetlere ve pazarlara erişiminin 

iyileştirilmesi (ii) ulaştırma sektöründe fosil yakıt kullanımı ile oluşan salımların çevreye 

ve sağlığa olan etkilerinin azaltılması ve (iii) trafik güvenliğinin artırılması ile kazalarda 

ortaya çıkan can kaybı ve yaralı sayısının azaltılması olmak üzere üç temel eksende 

kurgulandığı görülmektedir.  

Ulaştırmanın birincil amacı olarak gösterilen ve günümüze kadar ulaştırma 

politikalarını biçimlendiren birinci eksen ekonomik büyüme, sosyal içerme ve kalkınma 

açısından önemini korumaktadır. Dünya Bankası (2017) raporuna göre düşük gelirli 

ülkelerde halen yaklaşık 1 milyar insanın her mevsim açık yollara erişiminin bulunmadığı 

                                                           

5 http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/ 
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tahmin edilmekte; şehirleşmiş alanlarda ise birçok ülkede trafik sıkışıklığının yarattığı 

zaman kaybı, maliyet ve strese bağlı sorunlar artmaktadır. Aynı rapora göre, yoksul 

kesimin harcanabilir geliri içinde önemli bir pay tutan yüksek ulaştırma harcamaları ise 

refah kaybına sebep olan diğer bir husustur. 

Bütün kullanıcıların altyapı, mal ve hizmetlere erişimini geliştirmek, daha kaliteli 

ve verimli hizmet sunmak, hizmeti kullananların güvenliğini ve memnuniyetini 

sağlamak, ulaştırma sektörünü büyütmek, sektörden elde edilen geliri artırmanın yanı sıra 

bu süreçte kaynakların sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurarak etkin mekân ve 

altyapı kullanımıyla gereksiz taşımaları önlemek, enerji verimliliğini artırmak, çevreye 

ve iklim değişikliğine olan olumsuz etkiyi minimuma indirmek sürdürülebilir ulaştırma 

politikalarının çerçevesini çizmektedir. Ulaştırma altyapısı; ekonomik büyümeye pozitif 

etkisi, finansmanı ve çevreye olan negatif etkisi beraber değerlendirilerek planlanmalıdır. 

OECD’ye (2014) göre, OECD ülkelerinde yalnızca karayolu ulaştırmasının 

yarattığı hava kirliliğinin ekonomik maliyeti (can kayıpları ve hastalık kaynaklı) yıllık 1 

trilyon ABD dolarına ulaşmaktadır. Dünya Bankası (2017) tüm dünyada yılda 185.000 

ölümün doğrudan araçlardan kaynaklanan hava kirliliği ile ilişkilendirilebileceğini öne 

sürmektedir.  

Dünya Bankası (2017) istatistiklerine göre, küresel petrol tüketiminin yüzde 64’ü, 

enerji tüketiminin yüzde 27’si ve enerji kaynaklı CO2 emisyonunun yüzde 23’ü ulaştırma 

sektörü kaynaklıdır. Türkiye’de 2016 yılında toplam CO2 eşdeğer sera gazı salımının 

yüzde 16,5’i ulaştırma sektöründen kaynaklanmıştır (UDHB, 2018). Taşıtların 

hareketliliğinin yanı sıra, ulaştırma altyapısının kurulumu ve taşıtların üretimi de CO2 

emisyonunun kaynaklarındandır. OECD/ITF’e (2017) göre ulaştırma sektörü 2015 

yılında tüm dünyada ortaya çıkan insan kaynaklı CO2 emisyonunun yüzde 18’ini 

oluşturmuştur ve 2050 yılında enerji verimliliğinde elde edilmesi planlanan önemli 
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kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda dahi, ulaştırma talebindeki ve motorlu araç 

sahipliğindeki artışla beraber CO2 emisyonunun yüzde 60 artması beklenmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı Avrupa Birliği’nin (AB) ulaştırma politikalarının 

da çerçevesini oluşturmaktadır. AB’nin 2050 yılına kadar ulaştırma alanında stratejisini 

ve eylem planını çizen Beyaz Kitapta (EC, 2011) ulaştırma politikasının temel amacı 

kaynakları daha verimli kullanırken AB’nin ekonomik gelişmesini destekleyen, rekabet 

gücünü artıran ve yüksek kaliteli hizmet sunan bir sistem kurmak olarak ifade edilmiştir.  

AB, toplam sera gazı salımını 2050 yılında 1990 yılındaki seviyesinin yüzde 80-

95 altına düşürmeyi, bu esnada ulaştırma sektöründeki salımı da yüzde 60 azaltmayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, 2030 yılında ulaştırma kaynaklı emisyonların da 2008 

yılındaki seviyesinin yüzde 20 altına çekilmesi hedeflenmiştir. 

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan yol haritasında, 

ulaştırma sistemlerinin artan yolcu ve yük hareketliliğini en verimli şekilde karşılamak 

üzere yeniden kurgulanması gerektiği; bu çerçevede birim maliyetlerin daha düşük 

olduğu ve daha az CO2 salımına sebep olan demiryollarının, denizyolunun ve iç su 

yollarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bütün modlarda ulaştırma altyapılarının 

etkin işleyen yük koridorları oluşturmak üzere birbirleriyle entegrasyonunun sağlanması 

ihtiyacı vurgulanmaktadır (EC, 2011). Yol haritasında; hızlı tren ağının genişletilmesine, 

bütün üye ülkelerde hem yolcu hem yük taşımacılığı için demiryollarının yoğun 

kullanımının sağlanmasına, şehir içi ulaşımda toplu taşımanın payını artırılmasına ve 

yürüme, bisiklet gibi motorsuz ulaşımın yaygınlaşmasına yönelik şehir ve altyapı 

planlaması yapılmasına yönelik tedbirler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem çok modlu 

taşımacılığın daha verimli şekilde uygulanabilmesi için akıllı ulaşım sistemlerinden, 

nesnelerin internetinden ve blok zincir uygulamalarından azami şekilde yararlanılacak ve 

senkromodalite kavramının öne çıkacağı bir dönem olacaktır.  
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Ayrıca enerji verimliliği yüksek taşıtların kullanımının desteklenmesi ve trafik 

güvenliğinin iyileştirilmesi de bu yol haritasının önemli bileşenleridir. Bu çerçevede, 

2020 yılında trafik kazası sayısını yarıya indirmek ve 2050 yılında yol kazalarında can 

kaybı sayısını sıfıra yaklaştırmak AB’nin trafik güvenliği hedefleri arasında yer 

almaktadır. 

Dünya genelinde, kaynakların sürdürülebilir olarak kullanımına önem veren 

yaklaşımların yanı sıra, maliyetleri düşürme çabaları da demiryollarının daha yaygın ve 

verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Demiryollarının yeniden yapılandırılması amacı 

ile Japonya, Rusya, ABD, Kanada, Latin Amerika ülkeleri (Arjantin, Meksika, Brezilya), 

Batı Avrupa ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, İsviçre), Orta ve Doğu 

Avrupa ülkeleri (Polonya, Romanya, Çekya, Estonya) başta olmak üzere, tüm dünyada 

bir demiryolu reform süreci başlatılmış;  özel sektörün demiryolu işletmeciliğine 

katılımının arttırılması hedeflenmiş, özellikle yük taşımacılığında İsveç, Romanya, 

Polonya, Almanya gibi birçok ülkede başarı sağlanmıştır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2019). 

Yeni teknolojilerin gelişmesiyle üretim modellerinde yaşanan değişimler, 

uluslararası korumacılık politikalarının yükselişi, tüketici beğenisi ve davranışlarındaki 

değişimler ve küresel değer zincirlerindeki gelişmeler uluslararası yük koridorlarının 

yeniden belirlenmesini ve mevcut koridorların daha verimli hale getirilmesini 

gerektirmekte; ulaştırma yatırımlarının bu koridorları destekleyecek şekilde 

planlanmasına yol açmaktadır. Üretimde bulut bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti 

gibi yaygınlaşan bilişim teknolojilerinden faydalanılmasıyla ortaya çıkan, otomasyon 

teknolojileri ve yeni üretim modelleri ile şekillenen 4. Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) 

uygulamaları geleneksel ticaret koridorlarını da yeniden şekillendirmektedir. Almanya 

başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde gerçekleşen sanayi devrimi, bu pazarlara uzak 



59 

 

noktalarda üretim yapan Asya ülkelerinin birçok sektörde sahip olduğu ucuz işgücü 

avantajını kaybetmesine yol açmakta ve bu eğilimin sürmesi beklenmektedir. Bu eğilim 

ve Çin’in diğer sosyo-ekonomik dinamiklerinin etkisiyle Çin’in inisiyatifiyle ortaya çıkan 

Bir Kuşak Bir Yol (Belt and Road Initiative, BRI) projesi günümüzün en önemli ve 

kapsamlı ulaştırma sistemi projesidir. Çin, BRI kapsamında yaptığı uluslararası 

işbirlikleri ve kapsamlı altyapı yatırımları ile rekabet gücünü korumayı hedeflemektedir. 

Dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı bir bölgeyi kapsayan inisiyatif çerçevesinde 

yaklaşık 1 trilyon ABD Doları yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

3.2.1. Ulaştırma Altyapı Finansmanı 

Sürdürülebilir kalkınma politikalarının ulaştırma yatırımlarının finansmanının 

sağlanmasından bağımsız olarak şekillendirilemeyeceği, aksi takdirde bu politikaların 

başarıyla uygulanamayacağı açıktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı kentleşme, 

ekonomik aktivitede ve otomobil sahipliğindeki artış; hareketliliği ve ulaştırma 

hizmetlerine olan talebi hızla artırmakta ve yukarıda açıklanan gelişmeler ve beklentiler 

çerçevesinde altyapı ihtiyacı üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Artan hareketliliğe 

bağlı olarak ortaya çıkan trafik kazaları tüm dünyada önemli bir sosyo-ekonomik problem 

olmaya devam etmekte ve bu durum da ulaştırma altyapı harcamalarında artışa neden 

olmaktadır.  Ayrıca, gelir seviyelerindeki artışa bağlı olarak kullanıcıların hizmet kalitesi 

beklentisinde de artış meydana gelmektedir.  

Dünyada ulaştırma altyapıları piyasa aksaklıkları ve yüksek maliyet gibi 

nedenlerle tarihsel olarak ağırlıkla kamu tarafından finanse edilmiştir. Ancak özellikle 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan sosyal harcamalar son yıllarda ulaştırma gibi 

büyük altyapı harcamaları üzerinde yukarıda ifade edilenlere ilave baskı oluşturmaya 

başlamış ve ülkeler alternatif finansman modelleri aramaya başlamıştır. Bu kapsamda 

ulaştırma politikalarının sürdürülebilirliği noktasında ülkeler kamu-özel işbirlikleri, 
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kullanan öder prensibi ile yurtiçi ve yurtdışı borçlanma araçlarına daha fazla müracaat 

etmeye başlamışlardır. 

Ulaştırma sektörü, kamu-özel işbirliklerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri 

olarak öne çıkmaktadır. Dünya Bankası’nın (2019) Altyapıda Özel Sektör Katılımı 

Raporuna göre, 2018 yılında, düşük ve orta gelir düzeyine sahip 41 ülkede çeşitli 

sektörlerde 90 milyar ABD Doları tutarında yatırımın planlandığı toplam 335 KÖİ projesi 

başlatılmıştır. Bahse konu yatırım portföyünün yüzde 60’ı ulaştırma sektöründe yer 

almaktadır ve Çin, Hindistan ve Türkiye’de başlatılan karayolu projeleri bu büyüklük 

içerisinde önemli yer tutmaktadır.  

Avrupa6 pazarında ise, EPEC (2019) raporuna göre, 2018 yılında toplam 

büyüklüğü 14.6 milyar Avro tutarında olan ve KÖİ yöntemi ile finanse edilen projelerin 

finansal kapanışı gerçekleştirilmiştir; bu portföy içerisinde ulaştırma sektörü projelerinin 

toplam tutarı 7 milyar Avro’nun üzerindedir. Proje büyüklüğü 500 milyon Avro’nun 

üzerinde olan sekiz büyük projenin beşi karayolu ulaştırması sektöründedir. Elbette bu 

durum ulaştırma projelerinin doğası gereği yüksek miktarda yatırım gerektirmesi ile de 

doğrudan ilgilidir.  

3.3. Türkiye’de Ulaştırma Sektörü 

Bu bölümde, Türkiye’de ulaştırma sektörü ve yatırımlarıyla ilgili genel ve alt 

modlar bazında yaşanan gelişmeler ve istatistikler ile Türkiye’yi gelişmiş ülkelerle 

karşılaştıracak bazı göstergelere yer verilecektir.   

Türkiye’de ulaştırma sektörü gerek GSYH ve hane halkı tüketim harcamaları 

içindeki, gerekse toplam yatırımlar ve kamu yatırımları içindeki payı ile en büyük 

                                                           

6 AB-28 ülkeleri, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye 
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sektörlerden birini oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre ulaştırma ve depolama 

sektöründe yaratılan katma değer GSYH’nin yaklaşık yüzde 8’ini oluşturmaktadır ve 

2017 yılında toplam istihdamın yüzde 4,38’i bu sektörde gerçekleşmiştir. Sektördeki 

üretimin GSYH içindeki payı ile sektörün toplam istihdam içindeki payının 2004 yılından 

beri değişimi Grafik 3.3’te gösterilmektedir. 

Grafik 3.3: Yıllara Göre Ulaştırma ve Depolama Sektörünün Üretim ve İstihdam 

İçerisindeki Payı (%, cari fiyatlarla) 

Kaynak: TÜİK 
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politika ve eylemlere 10. Kalkınma Planı (2014-2018), orta vadeli programlar, yıllık 

programlar, hükümet programları vb. birçok politika dokümanında yer verilmiştir. 

Örneğin, 2017 Yılı Programında kamu yatırımlarında yeni projelerin 

başlatılmasında üretken sektörlere azami katkıyı sağlayacak projelere ağırlık verileceği, 

yatırımların özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapılara 

yönlendirileceği ve bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel 

önem verileceği belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2016). 2019 Yılı Programında ise, 

Türkiye’nin lojistik alanındaki doğal avantajından en iyi şekilde faydalanılması, 

uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak 

belirlenmiş; bu doğrultuda, kaynakların ulaştırma modları arasındaki entegrasyonu 

güçlendirecek, yük taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi 

suretiyle demiryolu ve denizyolunun paylarını artıracak, karayolu arz yönlü politikaları 

sınırlandıracak, ekonomik getirisi yüksek lojistik merkezler ve iltisak hatlarını 

tamamlayacak, yük trafiğine hizmet eden doğru yer ve ölçekte liman kapasiteleri 

oluşturacak ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde 

yönlendirilmesi hedeflenmiştir (SBB, 2018). 

Ulaştırma yatırımlarını incelemeden önce, toplam kamu ve özel sektör 

yatırımlarının 1998 yılından itibaren GSYH içerisindeki payı incelendiğinde, Grafik 

3.4’te gösterilen şekilde özel yatırımların payında oynaklığın yüksek olduğu ve kriz 

yıllarında yüzde 20 civarında daralmalar yaşandığı, diğer taraftan, kamu yatırımlarının 

payının daha istikrarlı bir seyir izlediği ve GSYH’nin yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturduğu 

gözlenmektedir.  

Kamu yatırımlarının aynı dönemde zincirlenmiş hacim yöntemi ile hesaplanan 

reel büyüklükleri incelendiğinde ise, GSYH’de reel anlamda küçülme yaşanan yıllar 

olarak, 1999 ve 2009’da kamu yatırımı tutarlarının bir önceki yıla göre anlamlı bir 
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değişiklik göstermediği, 2001 yılında ise reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 22 azaldığı 

görülmektedir.  Bu çerçevede, kamu yatırımlarının kriz zamanlarında konjonktür karşıtı 

bir politika aracı olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır.  

Grafik 3.4: Yıllara Göre Kamu, Özel ve Toplam Yatırımların GSYH İçerisindeki 

Payı (%) 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 
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gerçekleşmiştir. Fransa ve Almanya gibi temel ulaştırma ağlarının yapımını tamamlamış 

olan Batı Avrupa ülkelerinde ulaştırma yatırımları GSYH içinde daha düşük oranda yer 

tutarken, Doğu Avrupa ülkelerinde yatırımların oranı yükselmekte; ülkelerde ulaştırma 

yatırım stoku arttıkça yatırımların kompozisyonu da değişmekte, toplam ulaştırma 

yatırımlarının içinde bakım harcamalarının payı artmaktadır (OECD/ITF, 2017). 

Grafik 3.5: Yıllara Göre Kamu, Özel ve Toplam Ulaştırma Yatırımlarının GSYH 

İçerisindeki Payı (%) 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 
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karışım (BSK) kaplama ile değiştirilmesine; demiryollarında elektrik ve sinyal 

yatırımlarına, tek hatların çift hatlı hale getirilmesine, hızlı tren ağı kurulmasına; 

havalimanı sayısının artırılmasına ve kentiçi ulaşımda raylı sistemlerin 

yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların aracı olan ulaştırma yatırımları sürekli olarak 

yüksek seviyede tutulmuştur. Aynı dönemler arasında, diğer sektörlerde kamu 

yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki paylarının ortalamaları 

değerlendirildiğinde, ulaştırma yatırımlarındaki artışın büyük ölçüde özelleştirmeler 

nedeniyle ortalama payı 2000-2009 döneminde yüzde 13,3 iken 2010-2017 döneminde 

yüzde 5’e gerileyen enerji yatırımlarındaki düşüşle karşılandığı görülmektedir. 

Grafik 3.6:Yıllara Göre Seçilmiş Sektörlerin Toplam Kamu Yatırımları İçerisindeki 

Payı (%) 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 
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ulaştırma sektöründe yaygın olarak uygulanır hale gelmiştir. 1986-2017 yılları arasında 

uygulama sözleşmeleri imzalanan 225 KÖİ projesinin sayı olarak yüzde 37, sözleşme 
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bedeli (yatırım tutarı ve kamuya ödenecek tutarın toplamı) olarak ise yüzde 68’i ulaştırma 

sektöründe gerçekleşmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2018). Mevcut durumda, yapım 

aşamasında olan KÖİ projelerinin yatırım tutarı olarak en büyük 10 projesinden 6’sı 

ulaştırma sektöründe yer almaktadır.  

Ulaştırma sektöründeki KÖİ projelerinin 42 adedi otoyol ve hizmet tesisi, 22 adedi 

liman, 18 adedi havalimanı ve 1 adedi demiryolu sektörü projesidir. Söz konusu 

projelerden 34 adedi mevcut bir altyapının belirli bir süre işletilmesini ve yalnızca küçük 

ölçekli bakım onarım işlerini içeren işletme hakkı devri modeliyle gerçekleştirilmiş olup, 

geriye kalan 49 adet proje yap-işlet-devret modeline dayanmaktadır. 

Grafik 3.7 ve 3.8’de uygulama sözleşmesi imzalanmış KÖİ projelerinin adet ve sözleşme 

büyüklüğü olarak sektörel dağılımları gösterilmektedir. 

Grafik 3.7: Uygulama Sözleşmesi İmzalanmış KÖİ Projelerinin Sektörel Dağılımı 

(adet) 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (2018) 
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Grafik 3.8: KÖİ Uygulama Sözleşmelerinin Sözleşme Değeri Olarak Sektörel 

Dağılımı (milyon ABD Doları) 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (2018) 

 

3.3.1. Türkiye’de Modlara Göre Yolcu ve Yük Taşımacılığı  

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında tercih edilmeye başlanan karayolu arz 

taraflı ulaştırma politikaları, demiryolu altyapısının ve limanların artan ulaşım talebine 

uygun ve birbirini tamamlayıcı şekilde geliştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık 

için en uygun ve esnek ulaştırma modunun karayolu taşımacılığı olması nedeniyle, 

Türkiye’de gerek yük gerek yolcu taşımacılığında karayolunun ağırlığı yaklaşık yüzde 90 

oranında olup, AB ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça yüksektir. Benzer şekilde, 2016 

yılı verilerine göre, karayolunun karasal yük taşımaları içerisinde (karayolu ve demiryolu 

modları toplamı) yüzde 96 olan payı, yüzde 81 olan AB-28 ortalamasının oldukça 

üzerindedir. Tablo 3.5’te AB ve Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığının modlara göre 

dağılımı gösterilmektedir. 
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Tablo 3.4: AB ve Türkiye’de Taşımacılığın Modal Dağılımı (2016) 

YÜK TAŞIMACILIĞI (TON-KM) (% PAY) 

 Karayolu Demiryolu Deniz ve İç 

Sular 

 

TÜRKİYE 89,2 3,9 6,9*  

AB-28 76,4 17,4 6,2**  

YOLCU TAŞIMACILIĞI (YOLCU-KM) (% PAY) 

 Karayolu Demiryolu*** Deniz ve İç 

Sular 

Havayolu 

TÜRKİYE 89,3 1,0 0,3 9,4 

AB-28 82,2 6,7 0,4 10,7 

Kaynak: EC (2018), Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2018) 

*Türkiye için kabotaj taşıma verisidir. 

** AB-28 ülkeleri için deniz ve kıyı taşımacılığı dahil olmayıp, yalnızca iç suyolu taşıma 

verisidir. 

*** Kentiçi ulaşım taşımaları hariçtir. 

 

Modal dağılım bir ülkedeki ulaştırma sisteminin etkinliğinin değerlendirilebilmesi 

bakımından faydalı bir göstergedir. Yolcu ve yük taşımacılığında, uygun hacim ve 

mesafede denizyolu ve demiryolu, karayoluna kıyasla hem daha az maliyetli ve 

öngörülebilir hem de çevresel etkiler bakımından daha elverişlidir. Ayrıca bu modlar 

gerekli altyapı standartlarına uygun bir biçimde inşa edilip emniyet protokollerine uygun 

işletildiklerinde karayoluna kıyasla çok daha güvenlidirler. 

Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığına ait temel büyüklüklerin 2010 yılından 

itibaren gelişimi Tablo 3.5’te gösterilmektedir. 
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Tablo 3.5: Yıllara Göre Ulaştırma Modlarında Yolcu ve Yük Taşımaları 

 

Kaynak: UDHB (2018), SBB (2018), KGM, DHMİ, TCDD 

*Ana hatlar, yüksek hızlı tren, banliyö ve uluslararası yolcu trafiğinin toplamını 

göstermektedir. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

KARAYOLU 

 Taşıt 

trafiği 

milyon 

taşıt-

km 

 

80.124 85.495 

 

93.989 

 

99.431 

 

102.988 

 

113.274 

 

119.671 

 

127.997 

Yolcu 

taşıma 

(yurt içi) 

milyon 

yolcu-

km 

 

226.913 

 

242.265 

 

258.874 

 

268.178 

 

276.073 

 

290.734 

 

300.852 

 

314.734 

Yük 

taşıma 

(yurt içi) 

milyon 

ton-km 

 

190.365 

 

203.072 

 

216.123 

 

224.048 

 

234.492 

 

244.329 

 

253.139 

 

262.739 

DEMİRYOLU 

Yolcu 

sayısı* 

milyon 86,81 

 

121,23 

 

120,64 

 

107,65 

 

153,6 

 

182,76 

 

176,63 

 

182,79 

Yolcu 

trafiği* 

milyon 

yolcu-

km 

 

5.584 

 

7.122 

 

6.361 

 

6.225 

 

7.401 

 

8.326 

 

7.829 

 

8.465 

Yük 

taşıma 

(yurtiçi) 

milyon 

ton-km 

 

10.282 

 

10.311 

 

10.473 

 

10.241 

 

11.106 

 

9.736 

 

10.971 

 

12.290 

Yük 

taşıma 

(uluslar 

arası) 

milyon 

ton-km 

 

1.018 

 

992 

 

750 

 

509 

 

495 

 

442 

 

453 

 

416 

DENİZYOLU  

Yük 

taşıma 

(yurtiçi) 

milyon 

ton-km 

 

 12.583 15.978 15.753 17.260 16.240 17.204 19.492 22.087 

HAVAYOLU 

Yolcu 

trafiği  

milyon 103,54 

 

118,29 

 

131,03 

 

150 

 

166,18 

 

181,43 

 

174,15 

 

193,58 

Yük 

taşıma 

milyon 

ton 

2,02 

 

2,25 

 

2,25 

 

2,60 

 

2,89 

 

3,07 

 

3,08 

 

3,48 
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TÜİK dış ticaret istatistiklerine göre, 2017 yılında değer olarak toplam ihracatın 

yüzde 58,2, ithalatın ise yüzde 58,5’i denizyolu ile gerçekleştirilmiştir. Denizyolunu 

ihracatta yüzde 29,2 ve ithalatta yüzde 16,2 pay ile karayolları takip etmektedir. Havayolu 

taşımacılığı ise ihracattan yüzde 10,8 ve ithalattan yüzde 14,7 pay almaktadır.  

Demiryollarının dış ticaretteki payının oldukça düşük çıkmasının ve havayolu ile yapılan 

ticaretin toplam içerisinde önemli yer tutmasının sebebi TEU veya hacim bazında yeterli 

veriye ulaşılamaması nedeniyle modlar arasındaki dağılımın hacim yerine parasal değer 

olarak yapılmasıdır. 

Tablo 3.6: 2017 yılında Dış Ticaretin Ulaştırma Modlarına Göre Dağılımı 

  İhracat İthalat 

milyar $ % milyar $ % 

Denizyolu 91,3 58,2 136,7 58,5 

Karayolu 45,8 29,2 37,8 16,2 

Demiryolu 0,7 0,4 1,2 0,5 

Havayolu 17 10,8 34,3 14,7 

Diğer  2,2 1,4 23,9 10,2 

Toplam 157 100,0 233,8 100,0 

Kaynak: TÜİK 

Uluslararası mal ticareti ile benzer bir seyir izleyen ulaştırma hizmeti ticaretinde 

artan bir trend gözlenmekte; 2016 yılında daralan küresel mal ticaret hacmine paralel 

şekilde azalan ulaştırma hizmeti ihracat ve ithalatının, 2017 yılında tekrar artış gösterdiği 

görülmektedir. Grafik 3.9’da modlara göre dağılımda havayolunun en yüksek payı 

almasının sebebi ise hizmet ihracatında büyüklüklerin parasal olarak hesaplanmasıdır. 

Diğer taraftan, Grafik 3.10’da gösterildiği üzere ithalatta denizyolu öne çıkmaktadır.  



71 

 

Grafik 3.9: Yıllara ve Modlara Göre Ulaştırma Hizmeti İhracatı (milyon ABD 

Doları) 

 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

*2005, 2006 ve 2007 yılı verilerine posta ve kurye hizmetleri ihracatı dâhil değildir. 

Grafik 3.10: Yıllara ve Modlara Göre Ulaştırma Hizmeti İthalatı (milyon ABD 

Doları) 

 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

*2005, 2006 ve 2007 yılı verilerine posta ve kurye hizmetleri ihracatı dâhil değildir. 
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Ulaştırma modları bazında değerlendirildiğinde, Türkiye’nin tüm diğer ulaştırma 

modlarında net ticaret geliri pozitifken, denizyolunda önemli bir navlun açığı verdiği 

görülmektedir. Bu durum yük taşımacılığındaki modal dağılımın dengesizliğinin ve 

denizyollarının yük taşımacılığında etkin kullanılmamasının bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Lojistik konusunda uluslararası karşılaştırma yapmak için sıklıkla kullanılan bir 

gösterge Dünya Bankası tarafından düzenli aralıklarla açıklanan uluslararası lojistik 

performans endeksi (LPI) sıralamasıdır. Bu çalışmada, ülkelerin lojistik hizmetlerdeki 

kabiliyet ve kalitesini ölçmek üzere 6 bileşende (altyapı kalitesi, gümrükler, uluslararası 

sevkiyatın kolaylığı, lojistik hizmetleri kalitesi, izleme ve takip, zamanındalık) anket ve 

analizler yapılarak ve 0-5 aralığında puanlanarak ülkeler arasında karşılaştırmayı 

mümkün kılacak bir veri seti ortaya konmaktadır. 

Türkiye, LPI sıralamasında 2012 yılında 27. sırada yer alarak en başarılı 

sıralamasına sahipken, lojistik performansı giderek gerilemiş olup, 2016 ve 2018 

yıllarında 160 ülke arasında sırasıyla 34. ve 47. sırada yer almıştır. Ulaştırma altyapısının 

kalitesi değerlendirmesinde ise 2016 ve 2018 yıllarında sırasıyla 31. ve 33. sıradadır. Bu 

bağlamda, ulaştırma politika ve yatırımları ile ulaşılması amaçlanan, 10. Kalkınma 

Planında yer verilen 2018 yılında LPI sıralamasında ilk 15’e girme hedefinin 

gerçekleştirilemediği görülmektedir. LPI sıralaması elbette ülkeleri birlikte değerlendiren 

bir endekstir; yani sıralamada gerilere düşmenin bir açıklaması rakip ülkelerin daha 

başarılı politikalar izlemesi olabileceği gibi, bir ülkede uygulanan politika ve yatırımların 

beklenen etkinliği yaratmaması da olabilir. Yıllar itibarıyla LPI ve alt bileşenleri 

sıralamalarında yaşanan değişim Tablo 3.7’ de ve alt bileşenlerde puanlamaların değişimi 

Grafik 3.11’de gösterilmektedir.  
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Tablo 3.7: Yıllara Göre Türkiye’nin Lojistik Performans İndeksi ve Alt Bileşenleri 

Sıralamaları 

 2007 2010 2012 2014 2016 2018 

LPI Sıralaması 34 39 27 30 34 47 

Altyapı Kalitesi  39 39 25 27 31 33 

Gümrükler  33 46 32 34 36 58 

Uluslararası 

Sevkiyatın Kolaylığı  

41 
 

44 30 48 35 53 

   Lojistik Hizmetleri 

Kalitesi  

30 
 

37 26 22 36 51 

İzleme ve Takip  34 
 

56 29 19 43 42 

Zamanındalık  52 
 

31 27 41 40 44 

Ülke Sayısı 150 155 155 160 160 160 

Kaynak: Dünya Bankası 

Grafik 3.11: Lojistik Performans İndeksi Alt Bileşen Puanlarında Yıllara Göre  

 

Kaynak: Dünya Bankası 
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Altyapı kalitesinin yanı sıra,  2018’de endeksi oluşturan bütün bileşenlerde 2016 

yılına göre gerileme yaşandığı görülmektedir. Gerek altyapı hizmetlerinde gerek 

bütünleyici hizmetlerin kalitesinde yaşanan gerilemeler yapılan yatırımların 

üretkenliğinin ve ekonomiye katkısının sorgulanması ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Günümüzde ulaştırma; malların ve kişilerin bir noktadan başka bir noktaya yalnızca 

eriştirilebilmesi değil, bunun en hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve öngörülebilir bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesidir. Bu bağlamda, ulaştırma, karşımıza bir sistem optimizasyonu 

problemi olarak çıkmaktadır. Elbette bu sistem en zayıf bileşeni kadar güçlü olacaktır. Bu 

çerçevede, ulaştırma ve lojistik altyapı yatırımları kısa vadeli mülahazalardan uzak ve 

bütüncül bir şekilde ele alınmayı gerektirmektedir.  

Ulaştırma altyapısına ilişkin modlar bazında temel göstergeler aşağıda açıklanmaktadır. 

Karayolu Ulaştırması  

Yaklaşık 68.000 km uzunluğunda olan Karayolları Genel Müdürlüğü 

sorumluluğundaki yol ağı 2018 yılı sonu itibarıyla 31.021 km uzunluğunda devlet yolları, 

34.153 km uzunluğunda il yolları ve 2.159 km uzunluğunda olan otoyollardan 

oluşmaktadır. KÖİ modeliyle inşa edilip işletilen otoyollar da değerlendirmeye 

alındığında toplam otoyol uzunluğu 2.842 km’ye ulaşmaktadır. Yol ağının 23.800 km 

uzunluğundaki bölümü devlet ve il yolu ve kalanı otoyol olmak üzere 26.642 km 

uzunluğundaki bölümü bölünmüş yol şeklindedir. Yol ağında toplam uzunluğu yaklaşık 

471 km olan 8187 adet köprü ve viyadük ile toplam uzunluğu 269 km’yi bulan 279 adet 

tünel bulunmaktadır. Yıllara göre yol ağının gelişimi ve bölünmüş yolların 

uzunluğundaki değişim sırasıyla Tablo 3.8’de ve Grafik 3.12’de gösterilmektedir. 
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Tablo 3.8: Yıllara Göre Karayolu Ağının Gelişimi (km) 

 

  Devlet Yolu İl Yolu Otoyol Toplam 

2010 31.395 31.390 2.080 64.865 

2011 31.372 31.558 2.119 65.049 

2012 31.375 31.880 2.127 65.382 

2013 31.341 32.155 2.244 65.740 

2014 31.280 32.474 2.282 66.036 

2015 31.213 33.065 2.289 66.567 

2016 31.106 33.513 2.542 67.161 

2017 31.066 33.896 2.657 67.619 

2018 31.021 34.153 2.842 68.016 

Kaynak: KGM   

*Yılsonu itibarıyla uzunluklardır. 

 

Grafik 3.12: Yıllara Göre Bölünmüş Yol Uzunluğu (km) 

 

Kaynak: KGM verileriyle yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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10. Kalkınma Planında, Plan dönemi sonunda karayollarında toplam bölünmüş 

yol uzunluğunun 25.272 km, otoyol uzunluğunun 4.000 km’ye çıkarılması hedefine yer 

verilmiştir. Trafiğin 119 milyar taşıt-km, yolcu taşımalarının 321 milyar yolcu-km ve yük 

taşımalarının 294 milyar ton-km olacağı tahmin edilmiştir. 2018’de karayollarında taşıt 

trafiği 132 milyar taşıt-km, taşınan yolcu ve yük miktarı ise 330 milyar yolcu-km ve 266 

milyar ton-km olarak gerçekleşmiştir. 

Özel araç sahipliği istatistikleri incelendiğinde, 2016 yılında, Türkiye’de 1.000 

kişiye düşen özel araç sayısı 142’dir ve araç sahipliği gerek 507 olan AB ortalamasının 

gerek 471 olan OECD ortalamasının oldukça gerisindedir (Grafik 3.13). AB ülkeleri 

arasında 2016 yılında araç sahipliğinin en yoğun olduğu ülke Lüksemburg (662) iken, en 

düşük yoğunluğa sahip ülke 1000 kişi başına 279 özel araç ile Romanya’dır (EC, 2018). 

Henüz doygunluk seviyesine ulaşmadığı görülen özel araç sahipliğinin artmaya devam 

etmesi beklenmekte ve sağlıklı politikalar hayata geçirilmediği takdirde karayolu ağırlıklı 

ulaşım yapısının yarattığı sorunların artabileceği öngörülmektedir. 

Grafik 3.13:  Seçilmiş AB ve OECD Ülkelerinde Özel Araç Sahipliği (1000 kişi 

başına düşen otomobil sayısı) 

 

Kaynak: OECD (2015) ve EC (2018) verileri kullanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

*OECD ortalaması hesaplanırken Japonya, Meksika ve Şili için 2014, diğer ülkeler için 

2016 yılı verileri kullanılmıştır. 
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Karayollarında gerçekleşen kazalar sonucu yaşanan ölümler ve yaralanmalar ile 

maddi kayıplar Türkiye’de önemli bir ekonomik ve sosyal problem olarak geçerliliğini 

korumaktadır. Birleşmiş Milletler’in 2011–2020 yılları arasında trafik güvenliğinin 

sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında 

azaltılması amacıyla aldığı  “Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi Hakkında Karar” 

doğrultusunda “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” 2012 yılında 

uygulamaya konmuştur. Her ne kadar Strateji kapsamında eğitim, denetim, altyapı ve 

sağlık eksenlerinde eylemler kısmen hayata geçirilmiş olsa da, AB ve OECD ülkeleriyle 

kıyaslandığında Türkiye’nin trafik güvenliği açısından çok yol kat etmeye ihtiyacı olduğu 

görülmektedir (Tablo 3.9). 

Tablo 3.9: AB-28 Ülkeleri, OECD Ülkeleri ve Türkiye’de Trafik Kazalarında 

Gerçekleşen Can Kaybı Sayıları 

  

  

Kazalarda Gerçekleşen Can Kaybı Sayısı 

Milyon Kişi Başına Milyon Otomobil 

Başına 

10 Milyar Yolcu-km 

Başına  

AB-28 (2016) 50 100 52 

OECD (2014) 57* 94**  

Türkiye (2016) 92 645 243 

Kaynak: OECD/ITF veritabanı, EC (2018) ve TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

*Kore ve Meksika hariç, veri hesaplama yönteminin değişmesi nedeniyle Türkiye için 

2015 verisi kullanılmıştır. 

**Belçika, Şili ve Çekya hariç 

 

Grafik 3.14’te 10 yıllık dönemde temel trafik güvenliği göstergelerinde yaşanan 

değişim gösterilmektedir. 2008 yılından itibaren can kaybı sayısında gözlenen azalma 

eğiliminin sebepleri yolların fiziki ve geometrik standartlarını iyileştirmek ve bölünmüş 
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yollar yapmak amacıyla gerçekleştirilen altyapı yatırımları, emniyet kemeri kullanımında 

artış ve araç güvenlik sistemlerindeki iyileşmeler olarak görülmektedir. 2015 yılında can 

kaybı sayısında gözlenen sıçramanın sebebi ise hesaplama yönteminde gerçekleşen 

değişikliktir. Can kaybı sayıları 2015 yılına kadar sadece kaza yerinde tespit edilen 

ölümleri kapsarken, 2015 yılından itibaren 30 gün kuralı çerçevesinde kaza sonrası 30 

gün içinde hayatını kaybeden yaralılar da verilerde kapsanmaya başlanmıştır.  

Grafik 3.14:Yıllara Göre Temel Trafik Güvenliği Göstergeleri 

 

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Demiryolu Ulaştırması 

TCDD verilerine göre Türkiye’de demiryolu ağında 2018 yılı sonu itibarıyla 

9.131 km uzunluğunda konvansiyonel ana hat ve 1.213 km uzunluğunda hızlı tren hattı 

bulunmaktadır. Toplam ağın yüzde 45’i sinyalli ve yüzde 43’ü elektriklidir. 2005 yılından 

itibaren elektrikli ve sinyalli hat payında yaşanan gelişim Grafik 3.15’te gösterilmektedir. 

Her ne kadar bahse konu dönemde Türkiye’deki elektrikli hatların oranı yaklaşık yüzde 
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80 artış göstermişse de,  2016 yılında yüzde 53,7 olan AB-28 ortalamasının oldukça 

altındadır.  

Grafik 3.15: Yıllara Göre Sinyalli ve Elektrikli Hat Paylarının Gelişimi (%) 

 

Kaynak: TCDD (2018) verileri ile yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

2017 yılında demiryollarında taşınan yolcu sayısı ana hatlarda 22,2 milyon ve 

banliyö hatlarında 160,6 milyon olmak üzere yaklaşık 182,8 milyon kişi, taşınan yük ise 

12,8 milyar ton-km olarak gerçekleşmiştir. Ana hatlarda yapılan yük taşımaları milyon-

ton-km bazında değerlendirildiğinde, demiryollarının toplam karasal yük 

taşımacılığından aldığı payın yüzde 5 seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Bu çerçevede, 

son yıllarda demiryollarına yapılan büyük yatırımların yük taşımacılığında daha dengeli 

bir modal dağılım sağlama politikasını gerçekleştiremediği görülmektedir. 

Bu durumun ortaya çıkmasında son yıllarda yapılan yatırımlarda yük 

taşımacılığından ziyade yolcu taşımacılığının odakta tutulması etkili olmuştur. Ayrıca, 

halen birçok hatta çalışmaların devam ediyor olması nedeniyle yapılan yatırımlardan 

beklenen verimin henüz alınamamış olması da söz konusu politikanın 

gerçekleştirilememesinin bir sebebidir.  
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Türkiye’de demiryolu ulaştırma altyapısı yoğunluğu ve verimliliğinin AB ülkeleri 

ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülmektedir (Tablo 3.10). 

 

Tablo 3.10 : Ülkelere Göre Demiryolu Ağı ve Verimliliğinin Karşılaştırılması (2016) 

Ülkeler Demiryolu Yoğunluğu Demiryolu Hat 

Verimliliği 

(Toplam Trafik*/Anahat 

Uzunluğu) 

Demiryolu Personel 

Verimliliği  

(ToplamTrafik*/ 

Personel Sayısı) 
km/bin km2 km/100 bin 

nüfus 

Fransa 53 42 4.332.711 1,45 

Çekya 120 90 2.573.920 0,62 

Almanya 93 41 6.339.994 0,70 

Belçika 116 32 4.891.172 1,61 

Avusturya 57 57 8.584.128 1,05 

AB-28 51 44 3.846.507 1,01 

Türkiye  13 13 1.577.929 0,66 

Kaynak: EC (2017), TCDD, Uluslararası Demiryolları Birliği; Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı (2018)’den   

*Toplam trafik yolcu-km ve ton-km büyüklüklerinin toplamını ifade etmektedir. 

 

Denizyolu Ulaştırması 

8.333 km uzunluğunda kıyı şeridine sahip olan Türkiye’de 210 adet liman ve 61 

adet yat limanı faaliyet göstermektedir.  

10. Kalkınma Planında, Plan dönemi sonunda limanlarda elleçlenen toplam yük 

hacminin 615 milyon ton, konteyner hacminin ise 13,8 milyon tona çıkarılması hedefine 

yer verilmiştir. 2018 yılında limanlarımızda elleçlenen toplam yük hacmi 460 milyon ton, 

elleçlenen konteyner trafiği 10,8 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. 2010-2018 yılları 

arasında limanlarda elleçlenen yük miktarı ihracat-ithalat, kabotaj ve transit yük 

kırılımında Grafik 3.16’da gösterilmektedir.  
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Grafik 3.16: Yıllara Göre Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı (milyon-ton) 

 

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 

 

Büyük ölçekli limanlar birim maliyetlerin düşürülmesi ve verimlilikte artış 

suretiyle ile ülkelerin denizyolu yük taşımacılığında avantajlı konuma gelmesini 
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ise dağınık ve küçük ölçekli liman altyapısı mükerrer yatırımlara, birim maliyetlerin 

yükselmesine ve fiyat rekabetine neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin coğrafi 

konumu nedeniyle bölgesel bir lojistik üs olma imkânına sahipken, bulunduğu bölgedeki 

trafikten yeterli pay almasını engellemekte ve yatırımların verimliliği düşük kalmaktadır. 

Havayolu Ulaştırması 

Türkiye’de sivil trafiğe açık havalimanı sayısı 56’dır. Bu havalimanlarının 49’u 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından işletilirken, 
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Gökçen, Zafer, Zonguldak Çaycuma ve Gazipaşa Alanya Havalimanları özel sektör 

tarafından işletilmektedir.  

10. Kalkınma Planında, Plan dönemi sonunda havayolu yolcu sayısının 232 

milyon yolcuya çıkarılması hedefine yer verilmiştir. 2018 yılında havayolu ulaşımında 

yolcu hareketliliği 201,19 milyon yolcu ve yük hareketliliği 3,82 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 53,7'si iç hatlar, yüzde 46,3’ü dış 

hatlar uçuşlarında meydana gelmiştir ve transit yolcu trafiği ihmal edilebilir düzeydedir. 

Bu durum 2017 yılına göre yolcu ve yük trafiğinde sırasıyla yüzde 8,6 ve yüzde 9,8 artışa 

tekabül etmektedir. Havayolu sektöründe yolcu ve yük taşımacılığının gelişimi Tablo 

3.11’de özetlenmektedir. 

 

Tablo 3.11: Yıllara Göre Havalimanlarında Yolcu Sayısı ve Yük Trafiği 

  Yolcu Sayısı (milyon)  Yük Trafiği (milyon ton) 

  İç Hat Dış Hat Transit Toplam İç Hat Dış Hat Toplam 

2010 50,58 52,22 0,74 103,54 0,55 1,47 2,02 

2011 58,26 59,36 0,67 118,29 0,62 1,63 2,25 

2012 64,72 65,63 0,68 131,03 0,63 1,62 2,25 

2013 76,15 73,28 0,57 150,00 0,74 1,85 2,59 

2014 85,42 80,30 0,46 166,18 0,81 2,08 2,89 

2015 97,04 84,03 0,36 181,43 0,87 2,20 3,07 

2016 102,50 71,24 0,41 174,15 0,86 2,22 3,06 

2017 109,51 83,54 0,53 193,58 0,88 2,60 3,48 

2018 112,91 97,59 0,45 210,95 0,89 2,97 3,86 

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi  
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Yolcu trafiği, gelir ve gider tahminleri açısından diğer ulaştırma modlarına kıyasla 

görece öngörülebilir olan havayolu ulaştırmasında kamu-özel işbirliği uygulamaları 

başarılı sonuçlar vermiştir. KÖİ modeliyle işletilen meydanların toplam yolcu trafiği 

içindeki payı 2017 yılı sonunda iç hatlarda yüzde 70, dış hatlarda ise yüzde 97 olarak 

gerçekleşmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018). Türkiye’nin proje maliyeti en 

yüksek KÖİ projesi olan “İstanbul Havalimanı” projesinin 90 milyon yolcu kapasitesine 

sahip ilk fazı tamamlamış ve işletmeye açılmış olup, havalimanı kapasitesinin uzun 

dönemde 150 milyon yolcuya çıkarılması planlanmıştır. 



4. TÜRKİYE’DE KAMU ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ 

HESAPLANABİLİR GENEL DENGE ANALİZİ YÖNTEMİYLE 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Kamu ulaştırma yatırımlarının politika yapıcılar açısından önemi ve Türkiye 

ekonomisi içerisindeki yeri anlaşıldıktan sonra, bu bölümde, Türkiye’de kısa ve orta 

vadeli politika kararlarının alınmasında yol gösterici olması beklenen, hem geçmiş 

kararların karşı olgusal bir analizi hem de ileriye dönük simülasyonların yapılabilmesine 

imkân veren bir model ve analitik laboratuvar oluşturulması ile kamu ulaştırma 

yatırımlarının farklı politikalar çerçevesinde ve farklı finansman senaryolarında iktisadi 

parametreler üzerine etkileri araştırılacaktır. 

İleri ve geri bağlantılar şeklinde sürekli etkileşim içerisinde bulunan farklı 

sektörlerin ekonomiye katkılarının ve aralarındaki ilişkilerin ampirik yöntemlerle analiz 

edilmesi; kanıta dayalı, kıt kaynakları etkin kullanan ve daha etkili politikaların hayata 

geçirilmesi noktasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bu bölümde öncelikle TÜİK 

tarafından yayımlanan ve 2012 yılına ait olan en güncel Girdi-Çıktı tablolarındaki 64 

sektörün çalışmada Ek 1’de verilen metodolojiyle 10 sektör altında toplulaştırılmasıyla 

oluşturulan konsolide girdi-çıktı tablosu kullanılarak yapılan girdi-çıktı analizlerine yer 

verilecektir. Girdi-Çıktı Analizi yoluyla ulaştırma sektörünün yanı sıra diğer dokuz 

sektördeki üretim ve gelir çarpanları ile sektörel bağlantı yapıları da analiz edilecektir.  

İkinci ve daha ileri bir adım ise bir ekonomideki mal, hizmet, işgücü ve sermaye 

piyasaları gibi tüm ilişkili piyasaların dengesini, kamu kesimi, özel kesim ve dış dünya 

arasındaki etkileşimi de dikkate alarak çözen Hesaplanabilir Genel Denge (HGD) 

Analizinin uygulanması olacaktır. HGD analizinde temel veri altyapısı olarak farklı 

piyasalardaki ilişkileri eş zamanlı olarak değerlendiren ve esasen bir ekonominin bütün 

yapısal dinamiklerini ve özelliklerini tablolaştıran bir veritabanı ve hesap sistemi olan 

Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM) kullanılmaktadır. Bu amaçla, gerekli olan tüm veriler 
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derlenmiş, üretilmeyen veri setleri ise literatürde kabul görmüş ekonomik yaklaşımlar 

marifetiyle üretilmiş ve 2012 yılına ilişkin Türkiye SHM’si oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede, bu bölümde öncelikle sektörel Girdi-Çıktı tablosunun 

oluşturulması süreci açıklanacak,  sonrasında ise HGD analizinin veri altyapısını 

oluşturacak olan SHM’nin teorik yapısı verilecektir.  Girdi-Çıktı tablosundan SHM’ye 

geçilirken izlenen yöntem ile SHM’nin diğer akımları oluşturulurken kullanılan yöntem 

SHM’deki bloklar bazında detaylı olarak tarif edilecek; daha sonra Girdi-Çıktı tablosu ve 

oluşturulan SHM kullanılarak üretim ve gelir çarpanları analizi gerçekleştirilecektir.  

Bir sonraki aşamada, HGD analizi için oluşturulan modelin iktisadi yapısı ve 

oluşturulma süreci açıklanacaktır. Son olarak, farklı politika tercihlerini ele almak üzere 

kurgulanan 6 alternatif senaryoda kamu ulaştırma yatırımlarının reel büyüme, katma 

değer, yurtiçi üretim, istihdam, özel yatırım, ulaştırma göreli fiyatları, faiz oranı vb. 

büyüklükler ile bir ekonominin kırılganlığı hakkında önemli fikir veren enflasyon, dış 

ticaret dengesi vb. göstergeler üzerine etkisi HGD modeli kullanılarak analiz edilecektir.   

4.1. Türkiye Sektörel Girdi-Çıktı Tablosunun ve Sosyal Hesaplar Matrisinin 

Oluşturulması 

4.1.1. Girdi-Çıktı Tabloları ve Sosyal Hesaplar Matrisi Oluşturulması 

Arz ve kullanım tablolarından oluşan girdi-çıktı tabloları satır ve sütun sayısı eşit 

kare matris şeklindedir. Girdi-Çıktı tabloları üründen ürüne ya da sanayi türünden sanayi 

türüne göre oluşturulabilmektedir. Çalışmanın SHM’sine temel teşkil eden Girdi-Çıktı 

tablosu için TÜİK’in 2012 yılı için hazırladığı ve 64 mal ve hizmet grubundan oluşan 

tablo kullanılmıştır. Öncelikle, söz konusu 64 ürün grubu, çalışmada kullanılan model 

yapısının esas aldığı 10 sektörlü yapı içerisinde Ek 1’de verilen şekilde toplulaştırılmıştır. 

2012 yılı için bahse konu toplulaştırılmış Girdi-Çıktı Tablosu ise Ek 2’de 

gösterilmektedir. Sonraki aşamada ise, SHM’nin faktör bloğu oluşturulmadan önce, ürün 
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üzerindeki net vergiler, amortisman, çalışanlara yapılan ödemeler ve işletme artığı 

satırları oluşturulmuştur. Modeldeki ve SHM’deki kurgu uyarınca işgücüne yapılan 

ödemeler kayıtlı ve kayıt dışı ödemeler olarak iki gruba ayrılmıştır. Türkiye’de görece 

yüksek olan kayıt dışı işgücü piyasasının7 ekonomik dinamikler üzerindeki etkilerinin 

modelde daha sağlıklı olarak kapsanabilmesi için bu yönde bir ayrım yapılmıştır. Sektörel 

işgücüne yapılan ödemelerin kayıtlı ve kayıt dışı ayrımı ile sektörel bazda işveren 

primlerinin belirlenmesinde Erten (2015)’den faydalanılmıştır.  

Kamu hesapları, Kamu Kesimi Genel Dengesiyle (KKGD) uyumlu olacak şekilde 

SHM’ye aktarılmıştır. KKGD, belirli bir dönem için kamunun gelir, gider, tasarruf ve 

yatırımları ile tasarruf-yatırım açığının nasıl finanse edildiğini gösteren bir çerçeve 

mahiyetindedir. KKGD’ye merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, 

mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, döner sermayeli işletmeler, işsizlik 

sigortası fonu ve kamu iktisadi teşekkülleri ile teşebbüsleri dâhildir. Türkiye için 2012-

2019 yıllarını kapsayan KKGD tablosu Ek 3’de verilmiştir. 

Bu aşamada KKGD’de yer alan bazı kalemlere ilişkin açıklayıcı bilgi verilmesinin 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; açıklamalar KKGD’de yer alan 

sırayla aşağıda yer almaktadır: 

Vasıtasız ve vasıtalı vergiler, vergi dışı normal gelirler ile faktör gelirleri kamunun 

temel gelir kalemlerini ifade etmektedir. KKGD’de yer alan fonlar satırı; sosyal güvenlik 

prim gelirleri ile sosyal güvenlik ödemeleri arasındaki farkı yani Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) açığının finansmanını ifade etmektedir. Sosyal güvenlik sistemi açık 

verdiği için KKGD’de bu değer eksi işaretlidir. 

                                                           

7 Son on yılda yüzde 43-33 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. 
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Kamu gelirlerinden yatırım ve tüketim haricindeki harcamalar düşüldüğünde 

kamu harcanabilir gelirine (KHG) ulaşılmaktadır. Yatırım ve tüketim haricindeki 

harcamalar ise hane halkına ve işletmelere yapılan (üretim teşvikleri ya da iç faiz ödemesi 

gibi) cari transferler, sosyal güvenlik sistemine yapılan açık finansmanı ve dış âleme 

yapılan faiz ödemelerinden oluşmaktadır. Buna ilave olarak kamu tüketiminin 

düşülmesiyle ise kamu kesimi tasarruflarına, kamu kesimi tasarrufundan kamu yatırım 

harcamalarının çıkarılmasıyla de tasarruf-yatırım farkına ulaşılmaktadır. KKGD’de 

tasarruf-yatırım kaleminin eksi işaretli olması kamunun sahip olduğu tasarrufların yatırım 

harcamalarını karşılamaya yeterli olmadığını ifade etmektedir. SHM ile KKGD 

arasındaki ilişki ise tasarruf-yatırım farkı marifetiyle kurulmaktadır. Taşınmazların satışı, 

özelleştirme gelirleri ve çeşitli servet vergileri ile kamulaştırma giderleri sermaye 

transferleri kalemi altında netleştirilerek gösterilmektedir. Söz konusu akımlar SHM’de 

gösterilmemektedir, zira bunların gösterilmesi durumunda KKGD’de esas olan tasarruf-

yatırım açığında sapma meydana gelecektir. Nitekim KKGD mantığı sermaye transferini 

bir finansman kalemi olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla modelde dolaysız vergiler; 

gelir vergisi ve kurumlar vergisi toplamından oluşmaktadır. KKGD’de yer alan vergi dışı 

normal gelirler de SHM’de doğrudan hane halkından kamuya yapılan bir ödeme olarak 

gösterilmiştir. 

SHM içerisinde özel ve kamu ayrımında faktör gelirlerinin daha doğru 

gösterilebilmesi açısından KKGD’de ilan edilen faktör gelirlerinde tasarruf-yatırım 

dengesi bozulmayacak şekilde bazı uyarlamalar yapılmıştır. Bu çerçevede; faktör 

gelirlerinin muhasebeleştirilmesi aşamasında faiz ödemeleri netleştirilen KİT, SGK ve 

bütçe dışında yer alan fonların faiz ödemeleri faktör gelirlerine dâhil edilmiştir. Bununla 

birlikte, hesapların tutarlılığı açısından aynı faiz ödemeleri cari transferler kalemine de 

yansıtılmıştır. Dolayısıyla faktör gelirleri, cari transferler gibi kalemlerde KKGD’de yer 

alan değerlerden farklılaşma olmaktadır. SHM akımlarında faktör gelirlerinin doğru 
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gösterilebilmesi amacıyla kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) görev zararları da kamu faktör 

gelirlerine dâhil edilmiş ve dolayısıyla özel kesim faktör gelirleri de bu seviyede 

azaltılmıştır. Ayrıca yine faktör gelirlerinin daha sağlıklı gösterilebilmesi açısından Toplu 

Konut İdaresi  (TOKİ) hesapları da SHM’ye yansıtılmıştır. Hem özel hem de kamu kesimi 

faktör gelirlerinin SHM kurgusu içerisinde firmalar hesabına aktarılması sebebiyle söz 

konusu yöntem mantıklı ve tutarlıdır. Bununla birlikte, SHM’de gelirin yeniden 

dağıtımının yapıldığı blokta kamunun gelirlerinin gösterildiği kısımda elbette görev 

zararlarına yer verilmemiş, aksine bu kalem giderlerde gösterilmiştir. 

Kamu kesimi borçlanma gereğine (KKBG) geçerken ise kamu tasarruf-yatırım 

farkına sermaye transferleri ile stok değişim fonu ilave edilmektedir. Ayrıca KKBG’ye 

finansman tarafından da geçilebilir. Bu çerçevede; kasa-banka değişimi, net dış 

borçlanma ile net iç borç/alacak kalemlerinin toplanması yine KKBG’yi verecektir. 

KKBG; kamu kesiminin açığının hesaplanması ile borç dinamiklerinin ve mali 

performansın takip edilebilmesi açısından çok önemli bir araçtır. Modelde de borç 

dinamiklerinin doğru bir şekilde dikkate alınabilmesi için KKBG kullanılacaksa da, 

çalışmada temel alınan SHM’de tasarruf-yatırım farkı ve bunu etkileyen faktörler 

gösterilmektedir. Ancak Erten (2009)’daki metodoloji takip edilerek modelde KKBG’ye 

geçiş için ilave bir değişken kullanılmaktadır. 

Özel kesim ve kamu kesimi sermaye getirisinin hesaplanmasında temel olarak 

girdi-çıktı tablosundaki işletme artığı satırı kullanılsa da, modelde kullanılan SHM’ye 

geçişte bazı uyarlamaların yapılması zorunlu olmuştur. Öncelikle kamu hesapları daha 

sağlıklı bir şekilde tutulduğu için kamu kesimi faktör gelirleri farklı bütçe türleri özelinde 

kamu hesapları kullanılarak hesaplanmış ve buna bağlı olarak özel kesim sermaye getirisi 

sektörel bazda artık olarak hesaplanmıştır. Kamu kesimi toplam faktör gelirleri için 

KKGD’de yer alan toplam büyüklük esas alınmış ve buna KİT, döner sermayeli 
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işletmeler ile fonların faiz giderleri ile KİT’lerin görev zararları ve TOKİ’nin sermaye 

getirisi de dâhil edilmiştir. Zira KKGD oluşturulurken faiz gelirleri ve faiz giderleri 

netleştirilmekte, ayrıca KİT faktör geliri hesaplanırken görev zararları düşülmektedir. Bu 

nedenle, kamu sermayesinin getirisine daha gerçekçi bir şekilde ulaşmak için SHM’ye 

geçilirken bahse konu uyarlamalara başvurulmuştur. 

Üretim ile mal ve hizmetler üzerindeki net vergilerin hesabında Net Vergi 

Matrisinden temin edilen veriler kullanılmış, ancak 2012 Girdi-Çıktı tablosundaki toplam 

dolaylı vergilerin büyüklüğü ile KKGD’de yer alan büyüklük az da olsa farklılık arz ettiği 

için KKGD esas alınmış ve bu yönde SHM’de kamu hizmetleri sektörü haricinde bir 

uyarlama yapılmıştır.  

Çalışmada kullanılan 10 sektörlü 2012 Yılı Vergi Matrisi Ek 4’te verilmektedir. 

Sonuç olarak, SHM’nin üretim faaliyetleri bloğu mal ve hizmetlere yapılan 

ödemeler, üretim faktörlerine yapılan ödemeler, işverenin sosyal güvenlik kurumuna 

yaptığı ödemeler ve üretim üzerinde kalan vergiler olarak tadat edilmiş olup bu bloğun 

sütun toplamları ilgili sektörlerdeki toplam yerli üretimi (domestic production) 

vermektedir. 

SHM’nin mal ve hizmetler bloğuna geçişte ise, yurtiçi üretimden ihracat için 

ayrılan kısım çıkarılmış ve yurtiçi pazara arz edilen kısım gösterilmiştir. Ayrıca mal ve 

hizmetler bloğunda ürün üzerinde kalan vergiler ile sektörel ithalat gösterilmiş olup, bu 

bloktaki sütun toplamları ise piyasaya yapılan toplam arzı (composite good-bileşik ürün) 

ifade etmektedir. İhracat ve ithalat değerleri için TÜİK’in sektör bazında yayınladığı 

veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Ödemeler 

Dengesi istatistikleri kullanılmıştır. İhracat ve ithalat değerleri için de Ekonominin Genel 

Dengesindeki (EGD) toplam değerler esas alınmış ve SHM’de bu yönde ilgili sektörlerde 

gerekli uyarlama yapılmıştır. 
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Gümrük ve ihracat vergilerinin tahmin edilmesinde Net Vergi Matrisi, Dünya 

Ticaret Örgütü ve mülga Gümrük Bakanlığı istatistikleri kullanılmış; bu büyüklükler ürün 

üzerinde kalan vergilerden çıkarılarak satış vergileri hesaplanmıştır.  

Nihai tüketim bloğunda kamu tüketimi için EGD’de yer alan değer esas alınmış 

ve Girdi-Çıktı tablosunda yer alan değerle aradaki az miktardaki farklılık hane halkı 

tüketimine dâhil edilmiştir. Yine kamu yatırımı için de EGD’de ilan edilen değer esas 

alınmıştır ve Girdi-Çıktı tablosunda sabit sermaye oluşumu kamu ve özel sektör 

ayrımında verilmediği için bu yönde bir ayrım yapılması zorunlu olmuştur.  

Nihai tüketim bloğunda kamu yatırımlarının sektörel bazda tahmin edilmesinde 

2012 yılı merkezi yönetim bütçesi ekonomik sınıflandırma bölümü kapsamında sermaye 

giderinin analitik bütçe sınıflandırmasına göre tasnifinden faydalanılmış ve merkezi 

yönetim bütçesi kapsamında tahmin edilen oranlar diğer bütçe türleri için de esas 

alınmıştır. Zira SBB tarafından ilan edilen sektörel yatırım serisi ile nihai harcama 

bloğunda kullanılan sektörel yatırım serisi tanım olarak birbirinden farklıdır. SBB’nin 

sektör tanımındaki herhangi bir sektör altında farklı sektörel ürün ve hizmetler yer alırken 

girdi-çıktı tablolarındaki sektörler ve dolayısıyla bu sektörlere ilişkin yatırım ya da 

tüketim harcamaları ilgili sektörün ürün ya da sunduğu hizmete yönelik harcamalardır.  

Özel kesim yatırımı ise sektörel olarak tahmin edilen kamu yatırımlarının Girdi-

Çıktı tablosundaki ve ekonominin genel dengesindeki toplam yatırım değerinden 

düşülmesi ile hesaplanmıştır.  

Dış âlem akımlarına ilişkin olarak ihracat ve ithalat bilgisi girdi-çıktı tablolarında 

zaten yer almaktadır. Diğer taraftan, kamu ve özel kesimin dış âleme yaptığı faiz 

ödemeleri için TCMB Ödemeler Dengesi dış borç servisi istatistikleri kullanılmıştır. 

Benzer şekilde, firmaların kâr transferleri, işçi gelirleri ve net karşılıksız transfer 

kalemleri için de yine TCMB Ödemeler Dengesi istatistiklerinden faydalanılmıştır. 
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Firmaların döviz cinsinden gelirleri ise; cari denge, Ekonominin Genel Dengesinde 

açıklanan dış kaynak miktarına eşit olacak şekilde artık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler 

Dengesinde yer alan istatistikler TL’ye çevrilirken zımni olarak hesaplanan ihracat ve 

ithalat kurları kullanılmıştır. 

Net faktör gelirleri (gelir dengesi) ve cari transferler Milli Gelir serisinde 

yayınlandığı ve SHM’de EGD ve KKGD esas alındığı için, milli gelir tanımında en geniş 

milli gelir tanımı olan Gayrı Safi Milli Harcanabilir Gelir (GSMHG) kullanılmıştır. 

Dolayısıyla dış kaynak ihtiyacı için de cari açık kullanılmıştır. Dış kaynak girişleri SHM 

akımları içerisinde kamu sermaye birikimi satırına aktarılmıştır. Dolayısıyla özel kesim 

tasarruf yatırım açığı da kamu sermayesi birikimine ilişkin hücrede negatif işaretli olarak 

gösterilmiştir. Buna göre milli gelir ve kaynak kullanım denklikleri aşağıdaki gibidir: 

GSMHG  ≡ C + I +(X - M) + NFG (Gelir Dengesi) + NKT (Cari Transferler) 

GSMHG + (M - X - NFG - NKT) ≡ C + I  

SHM’nin yanı sıra çalışma için bir diğer önemli veri seti olan sektörel sermaye 

stoku da 10 sektör ile özel ve kamu sermayesi ayrımında 2012 yılı için tahmin edilmiştir. 

Bunun için SBB tarafından yayınlanan cari fiyatlarla yatırım veri setleri ve zımni yatırım 

deflatörleri birlikte kullanılmıştır. Sermaye stokunun tahmin edilmesinde ise Saygılı ve 

Cihan (2008)’in kullandığı metodoloji benimsenmiştir. 
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4.1.2. Girdi-Çıktı Analizleri 

Girdi-Çıktı analizleri bir ekonomideki sektörler arasındaki karşılıklı üretim ve 

tüketim bağımlılıklarını temel almak suretiyle ekonomik aktiviteyi ve performansı analiz 

etmeye ve anlamaya dönük yaygın olarak kullanılan araçlardır. İlk olarak 1758 yılında 

Quesnay tarafından geliştirilen Ekonomik Tablo daha sonra Leontief (1936) tarafından 

düzenlenmiş ve Girdi-Çıktı analizlerinin ve ekonomik analizin temeli haline gelmiştir. 

Girdi-Çıktı analizleri esasen üretim miktarından bağımsız olarak üretimde kullanılan 

girdilerle çıktılar arasında belirli ve sabit oranlı bir ilişkinin varlığını temel almaktadır. 

Bu anlamda bu modeller statik yapıdadır. Ekonomik yapının hızlı bir dönüşüm geçirdiği 

durumlarda; göreli fiyat değişiklikleri, teknolojik değişiklikler ve ölçeğe göre getiri gibi 

hususlar göz önünde bulundurularak ihtiyatlı kullanılmalıdır. Bu model yapısında fiyat 

rol oynamadığından arz tarafında herhangi bir kısıt da varsayılmamaktadır. Bununla 

birlikte, uygulama kolaylığı nedeniyle baz yıl ile simülasyon yılları arasında büyük 

yapısal farkların olmadığı durumlarda politika analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Sektörler arasındaki karşılıklı üretim ve tüketim bağımlılıklarının ve 

etkileşimlerin araştırılması ekonomik gelişme ve kalkınmaya yönelik strateji ve 

politikaların geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. World Bank (2007)’ye göre 

ileri ve geri bağlantı etkisi aynı anda ekonomide faaliyet gösteren diğer sektörlerin 

ortalama etkisinden daha büyük olan sektörler kilit sektör olarak tanımlanmaktadır. 

Özellikle 1950’lerden sonra ekonomik gelişmenin motoru olarak kilit sektörlerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarda büyük ivme yaşanmış, sektörlerin ileri ve geri 

bağlantı yapılarını inceleyen birçok çalışma yapılmıştır.  

Aşağıda girdi-çıktı analizinde izlenen temel notasyon gösterilmektedir: 
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Girdi-Çıktı analizleri; sektörlerin girdileri ile üretimleri arasındaki ilişkiyi 

gösteren ve teknik katsayı olarak tanımlanan bir katsayıyı esas almaktadır. Söz konusu 

ilişki aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

aij  =
Z ij    

Xj
                     i, j = 1,……..,n  

aij : teknik katsayı, ekonomideki her sektörün üretim yaparken yaptığı harcamaların 

(kendi sektörü de dahil) toplam yapılan üretime oranını ifade etmektedir. Bu kapsamda, 

zij  : j sektörünün üretiminde i sektörüne ayrılan harcamayı,  xj: : j sektöründeki üretimi 

ifade etmektedir. Buna göre oluşturulacak katsayılar matrisi aşağıda gösterilmektedir: 

A = [
a11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ ann

] 

Aşağıda yer alan Leontieff ters matrisi sektörel çarpanların hesaplanabilmesi için 

kullanılmaktadır. Bu matris toplam gereksinim matrisi olarak da tanımlanmaktadır. 

L = ( I –A) -1 

Takip eden bölümlerde üretim ve gelir çarpanları ayrı bölümlerde ele 

alınmaktadır. Bu bölümde yalnızca ilgili notasyan gösterilmektedir. Bu çerçevede, 

herhangi bir j sektörü için doğrudan ve dolaylı etkilerin içerildiği Tip 1 üretim çarpanı 

aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır: 

∑ ℓij

𝑁

İ=1

 

Hanehalkı tüketiminin içselleştirildiği durumdaki Tip 2 üretim çarpanı ise 

aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

∑ ℓ

𝑁

İ=1

𝑖�̃� 
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Sektörlerin ileri ve geri bağlantıları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

FLi =∑
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1  = ∑ 𝑎𝑁

𝑗=1 ij   BLi =∑
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1  = ∑ 𝑎𝑁

𝑗=1 ij 

Basit ve toplam gelir çarpanları ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

M(h)j = ∑   𝑁
𝑖=1 an+1, ℓij    �̃�(h)j = ∑   𝑁

𝑖=1 an+1,ℓij̃ 

Bu bölümdeki analizlerde TÜİK tarafından yayımlanan ve 2012 yılına ait Türkiye 

için en güncel Girdi-Çıktı tablolarındaki 64 sektörün çalışmada Ek 1’de gösterilen şekilde 

10 sektör altında toplulaştırılmasıyla oluşturulan yeni Girdi-Çıktı Tablosu kullanılmıştır. 

Üretim Çarpanı 

Üretim çarpanı hesaplanırken doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etki olarak 

tanımlanan üç ayrı etki dikkate alınmaktadır. Bir sektörün son kullanımında artış varsa 

bu sektörün üretiminde bir artış olacağı varsayılabilir,  zira üreticiler artan talebi 

karşılamak için daha fazla üretim yapacaklardır; bu durum doğrudan etki olarak 

tanımlanmaktadır. Üreticiler üretimini artırdıkça bu üreticilere ara girdi sağlayan 

sektörlerin de üretimi artacaktır; bu duruma da dolaylı etki adı verilmektedir. Bir sonraki 

aşamada, doğrudan ve dolaylı etkilerin bir sonucu olarak ekonominin genelinde hane 

halkının gelir düzeyinde artan istihdama bağlı olarak bir artış meydana gelecektir. Artan 

bu gelirin bir kısmı yeniden son ürün ve hizmetlere harcanacaktır; bu durum ise uyarılmış 

etki olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede; 

Tip 1 Çarpan (Basit Üretim Çarpanı); doğrudan ve dolaylı etkinin toplamından 

oluşurken, Tip 2 Çarpan (Toplam Üretim Çarpanı) uyarılmış etkiyi de içermektedir. 

Çarpan etkilerinin nicel olarak ifade edilmesi ekonomik etki analizi noktasında 

önem arz etmektedir. Söz konusu yöntem etki analizinde sıkça kullanılmaktadır; bununla 

birlikte,  literatürde hesaplanan çarpan değerlerinin ihtiyatlı bir şekilde kullanılması 



96 

 

gerektiği yönünde değerlendirmeler de mevcuttur. Birçok çalışmada gerçekte çarpan 

değerlerinin basit ve toplam çarpan değerlerinin arasında bir seviyede olacağı 

savunulmaktadır. 

Gelir Çarpanı 

Basit gelir çarpanı, üretim çarpanında yapılan tarife paralel biçimde herhangi bir 

sektör için ilave bir TL’lik üretimin doğrudan ve dolaylı etkileri sonucunda ortaya çıkacak 

hane halkı gelirindeki artışı ifade etmektedir. “Basit” ifadesi esasen çarpan için, L 

matrisinde yer alan elemanların kullanılmasını ve hane halkının dışsal olmasını ifade 

etmektedir.  

Diğer taraftan, toplam gelir çarpanı ise hane halkının içsel olduğu durumdaki 

doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkiyi dikkate almakta ve benzer şekilde ilave her bir TL 

tutarında üretim sonucunda ortaya çıkacak olan ilave hane halkı gelirini ifade etmektedir. 

Tip 1 ve Tip 2 gelir çarpanları ise sırasıyla orijinal gelir etkisinin (katsayılar 

matrisinde işgücü gelirine karşılık gelen değerler) doğrudan ve dolaylı etkisi ile hane 

halkının içsel olduğu uyarılmış etkinin de dahil olduğu durumlardaki büyüme oranını 

temsil etmektedir (Miller ve Blair, 2009). Tip 1 çarpanların, hane halkı aktivitesini 

dikkate almadığı için genellikle ekonomik etkiyi düşük tahmin ettiğini, buna karşın Tip 2 

çarpanların ise özellikle işgücü geliri konusundaki katı varsayımlardan dolayı ekonomik 

etkiyi yüksek tahmin ettiğini savunmaktadır. Oosterhaven, Piek ve Stelder (1986) ise bu 

iki tip çarpanın üst ve alt sınırları temsil edeceğini, dolayısıyla daha gerçekçi bir tahminin 

bunların aritmetik ortalaması olabileceğini ileri sürmektedirler. 

Girdi-Çıktı tablolarının toplulaştırılmasında daha sonra yapılacak HGD analizi 

için kamu hizmetleri ayrı bir sektör olarak benimsenmiştir. Kamu hizmetlerinin kabul 

gereği ara girdi kullanmaması ve toplam üretim içerisinde en büyük kalemi devlet 

çalışanlarına yapılan ödemelerin oluşturması nedeniyle, kamu hizmetleri talebinde 
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oluşacak 1 TL tutarında ilave bir talep diğer sektörlere kıyasla daha yüksek bir miktarda 

gelir artışıyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki grafiklere yanıltıcı olmaması 

açısından kamu hizmetlerine ait çarpanlar dâhil edilmemiştir.  

2012 yılı Girdi-Çıktı analizi ileri ve geri bağlantı etkileri Tablo 4.1.’de 

verilmektedir. 

Tablo 4.1:  2012 Yılı Sektörel Bağlantı Yapısı 

Sektör İleri Bağlantı 

Etkisi 

Geri Bağlantı 

Etkisi 

Değerlendirme 

Tarım 1,5218 1,5479 Düşük 

Madencilik  1,8886 1,1995 İleri 

Tüketici İmalatı 1,4699 2,1534 Geri 

Aramalı İmalatı 2,6490 1,7935 Kilit 

Sermaye Malı İmalatı 1,4384 1,7695 Geri 

Enerji 2,2819 2,7167 Kilit 

İnşaat 1,2598 2,1084 Geri 

Ulaştırma 1,6761 1,8007 Geri 

Özel Hizmetler 2,5312 1,6269 İleri 

Kamu Hizmetleri 1,0000 1,0000 Düşük 

 

Sektörel bağlantı yapısının incelenmesi neticesinde, aramalı imalatı ile enerji 

sektörlerinin ileri ve geri bağlantı etkileri değerlendirildiğinde bu sektörlerin kilit 

sektörler olduğu görülmektedir. Özel hizmetler, tüketici imalatı ve ulaştırma sektörlerinin 

de diğer sektörlere kıyasla ileri ve geri bağlantı etkileri toplamının yüksek olduğu 

görülmektedir. İleri bağlantı olarak en yüksek etkiye sırasıyla aramalı imalatı, özel 

hizmetler, enerji, madencilik ve ulaştırma sektörlerinin sahip olduğu; geri bağlantı 
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bakımından ise en yüksek etkiye sırasıyla enerji, tüketici imalatı, inşaat, ulaştırma ve 

aramalı imalatı sektörlerinin sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.2’de ise 2012 yılı Girdi-Çıktı tablolarına göre hesaplanan hane halkının 

içsel ve dışsal olduğu durumlardaki üretim ve gelir çarpanlarının sektörel değerleri 

verilmektedir. 

Tablo 4.2: Sektörel Üretim ve Gelir Çarpanları 

Sektör Basit Üretim 

Çarpanı-

Doğrudan 

ve Dolaylı 

Etki (Tip 1 

Çarpan) 

Uyarılmış 

Etki 

Toplam 

Üretim 

Çarpanı 

(Tip 2 

Çarpan) 

 

Basit 

Gelir 

Çarpanı 

Toplam 

Gelir 

Çarpanı 

Tip 1 

Gelir 

Çarpanı 

Tip 2 

Gelir 

Çarpanı 

Tarım 1,5479 0,1804 1,7284 0,0546 0,0686 3,2949 4,1409 

Madencilik  1,1995 0,2222 1,4216 0,0672 0,0845 1,3858 1,7415 

Tüketici İmalatı 2,1534 0,6301 2,7836 0,1907 0,2396 2,0367 2,5597 

Aramalı İmalatı 1,7935 0,4045 2,1980 0,1224 0,1538 2,4209 3,0424 

Sermaye Malı 

İmalatı 

1,7695 0,4945 2,2640 0,1496 0,1880 1,9230 2,4167 

Enerji 2,7167 0,3793 3,0961 0,1148 0,1443 4,0268 5,0606 

İnşaat 2,1084 0,6614 2,7698 0,2001 0,2515 2,1005 2,6398 

Ulaştırma 1,8007 0,5549 2,3557 0,1679 0,2110 1,9790 2,4871 

Özel Hizmetler 1,6269 0,9534 2,5804 0,2885 0,3626 1,3824 1,7373 

Kamu Hizmetleri 1,0000 2,6788 3,6788 0,8106 1,0187 1,0000 1,2567 

 

Üretim ve gelir çarpanlarına ilişkin aşağıda yer alan Grafik 4.1 ve 4.2’ye daha 

önce açıklanan sebeplerden dolayı kamu hizmetleri sektörü dâhil edilmemiş, böylelikle 

kamu hizmetleri sektörünün tanımı gereği ortaya çıkan sapmaya grafiklerde yer 

verilmemiştir.  

Basit üretim çarpanı esasen geri bağlantı etkisini ifade etmektedir. Artan hane 

halkı gelirine bağlı olarak ortaya çıkan uyarılmış etkinin ilave edilmesiyle ise toplam 
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üretim çarpanına ulaşılmaktadır. En yüksek basit üretim çarpanına sahip sektörler 

sırasıyla enerji, tüketici imalatı, inşaat ve ulaştırma sektörleridir. En yüksek uyarılmış etki 

ise sırasıyla özel hizmetler, inşaat, tüketici imalatı ve ulaştırma sektörlerinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Grafik 4.1: Basit ve Toplam Üretim Çarpanları 

 

Daha önce ifade edildiği üzere basit gelir çarpanı ilgili sektördeki 1 TL’lik talep 

artışının ortaya çıkaracağı doğrudan ve dolaylı etkileri kapsayan gelir artışını ifade 

etmekteyken toplam gelir çarpanı ise hane halkının da içsel olduğu durumu ifade 

etmektedir. Buna göre; en yüksek basit gelir çarpanına sahip sektörler sırasıyla özel 

hizmetler, inşaat, tüketici imalatı ve ulaştırma sektörleridir. Toplam gelir çarpanına 

bakıldığında da sıranın değişmediği görülmektedir. 
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Tüketici İmalatı

Enerji

Basit ve Toplam Üretim Çarpanları

Toplam Üretim Çarpanı Uyarılmış Etki Basit Üretim Çarpanı
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Grafik 4.2:Basit ve Toplam Gelir Çarpanları 

 

4.1.3. Türkiye Sosyal Hesaplar Matrisinin Yapısı 

SHM, bir ekonomide ya da bölgede belirli bir dönem için ekonomideki üretim 

faktörleri, sektörler, diğer tüm aktörler ve dış âlem arasındaki üretim, gelir dağılımı ve 

gelirin yeniden dağılımını gösteren çift girişli bir muhasebe sistemidir. Bir başka ifade ile 

ülke ya da bölgedeki ekonomik aktörler arasındaki sosyo-ekonomik yapıya ilişkin tüm 

bilgilerin sistematik bir sunumudur. Girdi-Çıktı tabloları ile ulusal hesaplar ve dış âlemi 

bir arada ele alan bu sistem ne var ki statik bir sistemdir ve bu sistemin politika 

değişikliklerinin değerlendirilmesine ve analizlere imkân verip ortaya çıkacak sonuçları 

gösterebilmesi için ekonomik aktörler arasındaki bütün ilişkileri eşzamanlı olarak ele alıp 

çözümleyebilecek bir araçla birlikte kullanılması gerekmektedir. İlk olarak 1962 yılında 

Richard Stone tarafından geliştirilen SHM’nin politika analizlerine cevap verebilmesi 

için HGD modelleriyle birlikte kullanılması ilk olarak 1970’lerin başında gerçekleşmiştir. 

Kare matris özelliğinde ve çift girişli bir muhasebe sistemini esas alan SHM’de 

satır ile sütün toplamları birbirine eşittir.  Matriste bir hücre ya da hesap bakımından gelir 

mahiyetindeki bir akım başka bir hesap için gider mahiyetinde olmaktadır.  
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Türkiye’deki üretim, bölüşüm ve birikim ilişkilerini eş zamanlı olarak incelemeyi 

amaçlayan bu çalışmada kullanılacak temel SHM yapısı ve bu yapı içerisinde yer alan 

akımlar Tablo 4.3’te gösterilmektedir. 

Çalışmanın veri altyapısını sağlayacak olan Türkiye Sosyal Hesaplar Matrisi 

aşağıda tanımlandığı yapı içerisinde oluşturulmuştur. 
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Tablo 4.3:  Sosyal Hesaplar Matrisinin Temel Yapısı 

 

Kaynak: Telli (2004) ve Erten (2009)’den faydalanılmıştır.

Üretim Faaliyetleri Mal ve Hizmetler Kayıtlı İşgücü Kayıt Dışı İşgücü Özel Sermaye 

Getirisi

Kamu Sermayesi 

Getirisi

SGK Hanehalkları Firmalar Devlet Özel Sermaye 

Birikimi

Kamu Sermayesi 

Birikimi

Dış Alem Toplam

Üretim 

Faaliyetleri
Yurtiçi Satışlar 

Mal ve Hizmet 

İhracatı
Toplam Arz

Mal ve Hizmetler Ara Girdi Kullanımı 
Özel Tüketim 

Harcaması

Kamu Tüketim 

Harcaması
Özel Kesim Yatırımı

Kamu Kesimi 

Yatırımı
Toplam Yurtiçi Talep

Kayıtlı İşgücü

Kayıtlı Çalışanlara 

Yapılan Brüt 

Ödemeler

Toplam Kayıtlı İşgücü 

Brüt Geliri

Kayıt Dışı İşgücü
Kayıtdışı Çalışanlara 

Yapılan Ödemeler

Toplam Kayıtdışı 

İşgücü Geliri

Özel Sermaye 

Getirisi

Özel Sermayenin 

Getirisi

Toplam Özel Sermaye 

Geliri

Kamu Sermayesi 

Getirisi

Kamu  Sermayesinin 

Getirisi

Toplam Kamu 

Sermayesi Geliri

SGK
Sosyal Güvenlik 

İşveren Primi

Kayıtlı Çalışanların 

Prim Ödemesi

SGK'ya Yapılan Açık 

Transferi
SGK Geliri

Hanehalkları
Net Kayıtlı İşgücü 

Geliri

Kayıtdışı İşgücü 

Geliri

Sosyal Güvenlik 

Ödemeleri

Firmalardan 

Hanehalklarına 

Karın Transferi

Devletten 

Hanehalkına 

Transferler

Yurtdışı İçi Gelirleri Hanehalkı Geliri

Firmalar
Özel Sermaye 

Getirisi

Kamu Sermayesi 

Getirisi

Üretim Teşvikleri + İç 

Borç Faizi

Firmalar Döviz 

Gelirleri
Firmalar Geliri

Devlet Üretim Vergisi

Satış Vergisi + 

Gümrük Vergisi + 

İhracat Vergisi

Vergi Dışı Gelir + 

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi + 

Kamu Faktör 

Gelirleri

Net Karşılıksız 

Transferler
Devlet Geliri

Özel Sermaye 

Birikimi
Özel Tasarruf

Özel Kesim Yatırımının 

Kaynağı

Kamu Sermayesi 

Birikimi

Özel Tasarruf 

Yatırım Farkı
Kamu Tasarrufu Dış Kaynak Kullanımı

Kamu Kesimi 

Yatırımının Kaynağı

Dış Alem
Mal ve Hizmet 

İthalatı

Dış Borç Faizi + 

Yurtdışına Net Kar 

Transferi

Kamu Kesimi Dış Borç 

Faizi
Dış Alem Geliri

Toplam
Toplam Üretim 

Maliyeti

Toplam Yurtiçi Mal 

ve Hizmet Arzı

Brüt Kayıtlı İşgücü 

Maliyeti

Kayıtdışı İşgücü 

Maliyeti

Özel Sermaye 

Maliyeti

Kamu Sermayesi 

Maliyeti
SGK Gideri Hanehalkı Gideri Firmalar Gideri Devlet Gideri Özel Yatırımlar Kamu Yatırımları Dış Alemin Gideri
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Üretim faaliyetleri hesabı bloğunun sütun kısmında, üretim sürecinde üretilen ve 

ara girdi ya da nihai ürün olarak kullanılacak mal ve hizmetlerin üretimi için diğer 

sektörlere yapılan harcamaların değeri ile üretim sürecinde ekonomik birimlere yapılan 

ödemeler gösterilmektedir. Bu kapsamda çalışmada kayıtlı ve kayıt dışı olarak iki grupta 

ele alınan işgücü üretim faktörlerine ödeme yapılmakta, sosyal güvenliğin işveren 

tarafından karşılanan kısmı ve üretim üzerinde kalan vergiler yer almakta ve üretim 

sürecinin sonunda elde edilen kâr mülkiyete bağlı olarak özel sermaye ve/veya kamu 

sermayesine aktarılmaktadır. Üretim sürecinde kullanılan ara girdiler ve milli gelir 

üretimin maliyetini oluşturmaktadır.  

Diğer taraftan, mal ve hizmetler hesabı bloğunun satır kısmında yapılan üretimin 

yurtiçine aramalı ve nihai mal olarak satılan kısmı; sütun kısmında ise yapılan üretimin 

dış âleme ihracat olarak sunulan kısmı dışındaki yurtiçine arz edilen kısmı 

gösterilmektedir. SHM’deki bu ayrım üretim faaliyetleri, yurtiçi talep ve dış âlem 

ilişkisinin modelde ortaya konulabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Üretim faaliyetleri hesabı bloğunun sütununda, yurtiçinde üretilen mal ve 

hizmetlerin toplam değeri gösterilmektedir. Üretim faaliyetleri bloğunun satırlarında ise 

yurtiçi üretimin yurtiçi piyasaya sunulan kısmı ile ihracata ayrılan kısımları 

gösterilmektedir.  

Mal ve hizmetler hesabı bloğunun sütun kısmında; üretilen mal ve hizmetlerin 

yurtiçine arz edilen kısmı, mal ve hizmetler üzerindeki vergiler (satış, gümrük ve ihracat 

vergileri) ile ithalat değerleri gösterilmektedir. Esasen bunu piyasadaki toplam mal ve 

hizmet arzı olarak da tarif etmek mümkündür.  Diğer taraftan, mal ve hizmetler hesabı 

bloğunun satır kısmında ise piyasadaki bu toplam arzın ara girdi ve nihai tüketim (özel 

ve kamu tüketimi ile özel kesim ve kamu yatırımı) olarak kullanımı gösterilmektedir.  
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Faktör bloğunun satır kısmında; mal ve hizmetlerin üretim sürecinde kayıtlı ve 

kayıt dışı işgücüne yapılan ödemeler ile özel ve kamu sermayesinin getirisi 

gösterilmektedir. Faktör bloğunun sütun bölümünde ise üretim sürecinde kayıtlı 

işgücünün elde ettiği brüt gelirin sosyal güvenlik çalışan katkısı olarak ödenen kısmı, 

kayıtlı ve kayıt dışı işgücü gelirinden hane halkına aktarılan miktar ile özel ve kamu 

sermayesi getirisinin firmalar hesabına aktarılması gösterilmektedir. Özel ve kamu 

sermayesi geliri hane halkına transfer olmadan önce bu gelirin sahibi olan firmalar 

hesabına aktarılmaktadır. 

Son olarak kurumlar bloğu ise sosyal güvenlik, hane halkları, firmalar, devlet, özel 

kesim sermaye birikimi, kamu kesimi sermaye birikimi ve dış âlemden hesaplarından 

oluşmaktadır. Aşağıda bu kurumların hesapları sırasıyla açıklanmaktadır: 

SGK satırı, kurumun elde ettiği gelirleri, sütunu ise kurumun giderlerini 

göstermektedir. Bu çerçevede, SGK’nın gelirleri üretim faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan işveren primi, kayıtlı işgücü üzerinden alınan çalışan primi ve SGK hesabında gelir-

gider açığının olması durumunda bu açığı kapatmak amacıyla devlet tarafından yapılan 

açık transferinden oluşmaktadır. SGK’nın giderleri ise hane halklarına yapılan sosyal 

güvenlik ödemelerinden oluşmaktadır.  

Hane halkı satırı, hane halkının gelirinin unsurlarını göstermektedir. Bu 

kapsamda, hane halkı kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlardan işgücü geliri, SGK’dan sosyal 

güvenlik ödemeleri geliri, firmalar kesiminden net kar transferi, devletten cari transfer 

geliri ve son olarak da yurtdışından işçi geliri elde etmektedir. Hane halkının elde ettiği 

bu gelir özel tüketim harcaması olarak kullanılmakta, gelir vergisi ve vergi dışı 

yükümlülükler altında devlete ödenmekte, geriye kalan kısımdan hane halkı tasarrufunun 

özel yatırıma karşılık gelen kısmı özel sermaye birikimi hesabına aktarılmakta, diğer 
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kısım ise tasarruf-yatırım farkının finansmanı çerçevesinde kamu sermaye birikimi 

hesabına aktarılmaktadır. 

Firmalar satırı firmaların elde ettiği toplam geliri, sütunu ise bu gelirlerin 

kullanımını ifade etmektedir. Bu çerçevede firmalar satırını, yani gelirlerini oluşturan 

unsurlar SHM’ye göre sırasıyla özel ve kamu sermayesinden elde edilen faktör gelirleri, 

devletten firmalara yapılan üretim teşviki ve iç borç faiz ödemesi ile dış âlemden elde 

edilen döviz cinsinden gelirlerdir. Elde edilen bu gelirler ise yine SHM’ye göre sırasıyla 

hane halkına net kar transferi, devlete ödenen kurumlar vergisi, kamu kesimine aktarılan 

faktör geliri ile dış âleme aktarılan faiz gideri ve kar transferinden oluşmaktadır. 

Devlet hesabının satırı bu hesabın gelirlerini göstermekteyken, sütunu ise bu 

gelirlerin kullanıldığı alanları ifade etmektedir. Devlet yine SHM’deki sırasıyla, üretim 

faaliyetlerinden üretim vergisi, satış faaliyetlerinden satış vergisi, dış ticaret 

faaliyetlerinden gümrük ve ihracat vergisi, hane halklarından gelir vergisi ve vergi dışı 

yükümlülükler, firmalardan kurumlar vergisi ile kamu faktör geliri ve son olarak da 

yurtdışından net karşılıksız transfer geliri elde etmektedir. Elde edilen bu gelirler ise yine 

SHM’deki sırasıyla kamu tüketiminde, SGK’nın gelir-gider açığının finansmanında, hane 

halklarına yapılan cari transferlerde, firmalara yapılan üretim teşviki ve iç borç faiz 

ödemelerinde, kamu sermaye birikiminde ve son olarak da dış âleme dış borç faiz 

ödemesi olarak kullanılmaktadır.  

Özel sermaye birikimi satırı buna yönelik kaynağı, sütunu ise bu hesabın 

harcamasını ifade etmektedir. Çalışmada kullanılan model yapısında özel sermaye 

birikimi hane halklarının tasarruflarından oluşmaktadır ve özel yatırımı tam olarak 

karşılayacak şekilde kurgulanmaktadır.  

Kamu sermayesi birikim satırı buna yönelik kaynağı, sütunu ise bu hesabın 

harcamalarını göstermektedir. Bu çerçevede kamu sermayesi birikimini yine SHM’ye 
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göre sırasıyla ve modeldeki yapı uyarınca özel kesim tasarruf - yatırım farkı, kamu 

tasarrufu ve dış âlem tasarrufu yani dış kaynak kullanımı oluşturmaktadır. 

Son olarak dış âlem satırı ise dış âleme yurt içi kaynaklardan aktarılanları; benzer 

şekilde dış âlem sütunu da dış âlemin yurt içi ekonomiye aktardıklarını ifade etmektedir. 

Bu çerçevede öncelikle dış âlem sütununun, yani yurt içi ekonominin dış âlemden elde 

ettiği gelirin tarif edilmesi uygun olacaktır. Buna göre yurt içi ekonominin dış âlemden 

gelirini SHM’ye göre sırasıyla yapılan mal ve hizmet ihracatından elde edilen gelir, işçi 

gelirleri, firmaların döviz cinsinden gelirleri ile kamu kesimine yapılan net karşılıksız 

transferler oluşturmaktadır. Bu çerçevede, dış âlemin gelirini ise SHM’ye göre sırasıyla 

mal ve hizmet ithalatı, özel kesim dış borç faiz ödemeleri ve yurt dışına kar transferi ile 

kamu kesimi dış borç faiz ödemeleri oluşturmaktadır. 
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4.2. Hesaplanabilir Genel Denge Modeli ve Türkiye Uygulaması 

Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri bir ekonominin üretim, bölüşüm ve 

birikim ilişkilerini eşzamanlı bir şekilde ele alan Walrasgil sistemlerdir. Ekonominin 

temel yapısal özelliklerini ulusal hesaplar ve diğer veri setleriyle tutarlı bir şekilde ortaya 

koyan HGD Modeli yaklaşımı ekonomik ve sosyal politikaların analiz edilmesi ve 

alternatif senaryoların simüle edilebilmesi için güçlü bir araçtır ve adeta iktisadi politika 

laboratuvarı olanağı sunmaktadır. 

HGD Modelleri, ekonominin dengesini doğrusal optimizasyonu esas alan Girdi-Çıktı 

modelleri ya da makroekonometrik modellerdeki ceteris paribus koşullarından farklı bir 

şekilde, bütünü oluşturan tüm parçaların canlı bir etkileşimi çerçevesinde ele almaktadır. 

Ulaştırma altyapısı ve ekonomik parametreler arasındaki ilişkiyi modellemenin birçok 

yolu bulunmakla birlikte, bunun etkili bir yöntemi mal ve hizmet, işgücü ve sermaye 

piyasaları gibi tüm ilişkili piyasaların dengesini, kamu kesimi, özel kesim ve dış dünya 

arasındaki etkileşimi de dikkate alarak çözen HGD modelidir. HGD modelleri hem kısa 

dönemli hem de uzun dönemli etkileri yakalayabilmekte ve ekonominin farklı 

segmentleri arasındaki ilişkileri kapsadıkları için politika etki analizi alanında güçlü 

araçlar olarak kabul edilmektedir.  

Bu çerçevede, çalışmada büyük ölçüde Telli, Voyvoda ve Yeldan (2006) ve Erten 

ve arkadaşları (2011) tarafından kullanılan ve dışsallık konusunda Perrault, Savard ve 

Estache (2010) tarafından geliştirilen toplam faktör verimliliği dışsallık üretim 

fonksiyonunu esas alan model kurgusu kullanılmaktadır. Modeldeki denklem, değişken 

ve parametrelerde kullanılan kısaltmalar için modelin orijinal tasarımcısı Erinç Yeldan 

ve daha sonra modelin geliştirilmesi sürecinde Telli (2004) ve Erten  (2009) tarafından 

kullanılan notasyon temel alınmıştır.
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Bu bölümde öncelikle modelin yapısı ve 2012 baz yılı verilerine göre 

kalibrasyonu anlatılacak, daha sonra farklı senaryolar dahilinde alternatif kamu 

politikaları ve bunların finansman yöntemleri ile elde edilmesi beklenen sonuçlar ele 

alınacaktır. 

Çalışmada ulaştırma alanındaki kamu yatırımları modellenirken iki kategoriye 

ayrılmaktadır: Bunlardan ilki spesifik kamu ulaştırma yatırımları olarak tanımlanan ilave 

yatırımlardır; diğeri ise artık olarak tanımlanan ve geçmiş eğilimlerine göre 2012 baz 

yılında hesaplanan oranlar çerçevesinde toplam kamu yatırımları içerisinde sektörel 

olarak dağıtılan yatırımlardır.  

Baz senaryo dahil iki senaryo analizinde ilave spesifik ulaştırma yatırımı 

öngörülmemekte, diğer senaryolarda ise ilave ulaştırma yatırımı GSYH’nin belirli bir 

oranı olarak simüle edilmektedir. Hem spesifik ulaştırma yatırımları hem de artık olarak 

hesaplanan kamu yatırımları, dinamik olarak kurgulanan model yapısı içerisinde gelecek 

dönemin sermaye stokuna dahil edilmektedir. 

Yatırımlar model kurgusu içerisinde ekonomik dinamikleri ve büyümeyi temel 

olarak üç kanaldan etkilemektedir. (i) Doğrudan etki olarak; artan ulaştırma yatırımları 

sonraki dönemlerde ulaştırma sermaye stokunda bir artış meydana getirecek ve ulaştırma 

hizmetleri çıktısında bir artış ortaya çıkacaktır. (ii) Buna bağlı olarak ulaştırma göreli 

fiyatlarında bir azalma meydana gelecektir. Ulaştırma sektörü geri bağlantı etkisi yüksek 

bir sektördür ve kamu hizmetleri haricindeki tüm sektörlerin üretimi için önemli bir ara 

girdidir. Bu çerçevede diğer sektörlerin üretimlerinde kısmi bir artış meydana gelecektir. 

(iii) Ayrıca, artan ulaştırma yatırımları diğer sektörler için de üretim dışsallığı ortaya 

çıkaracaktır. Daha fazla üretim ve tüketim noktalarının birbirine bağlanması, ölçek, 

kapsam ve şebeke ekonomilerinin ortaya çıkması ve teknolojik yayılım pozitif üretim 

dışsallıkları ortaya çıkaracaktır. 
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Bu kanallara ek olarak,  gelirin artması sonraki yıllarda da tüketim ve yatırımın 

tekrar artmasına yol açarak üretimi ve büyümeyi yeniden uyaracaktır. 

Diğer taraftan, ekonomide alınan her karar gibi kamu altyapı yatırımlarını 

gerçekleştirmenin de birbirleriyle etkileşim içerisinde olan ekonominin farklı kesimleri 

üzerinde etkileri olacaktır. Diğer bir ifade ile HGD modeli çerçevesinde her politikanın 

bir bedeli vardır. Bu nedenle, kamu yatırımları için verilecek kapsam, zamanlama, 

büyüklük, finansman yöntemi gibi kararlarda yatırımın ekonominin diğer kesimleri 

üzerinde yaratacağı etkilerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlave 

yatırımların pozitif üretim ve dışsallık etkilerinin azalmaması için ne şekilde finanse 

edildiği önemlidir. Özellikle görece kıt kaynaklara sahip ve borçlanma maliyetinin 

yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde yatırım kararlarının etkilerinin detaylı olarak 

hesaplanması önem arz etmektedir. Bu etkilerin en sağlıklı ve gerçekçi şekilde 

belirlenebilmesi için ise mal ve hizmet, işgücü ve sermaye piyasaları gibi tüm ilişkili 

piyasaların dengesini, kamu kesimi, özel kesim ve dış dünya arasındaki etkileşimi de 

dikkate alarak değerlendiren genel denge modellerinden faydalanan analizlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

HGD modeli çerçevesinde değerlendirme yapıldığında, dış borçlanma 

gerçekleştirilmediği ve ilave yatırımların kamu gelirleri ile finanse edildiği durumlarda, 

vergilerin artırılması ya da diğer yatırımların azaltılması suretiyle ilave bir mali alan 

yaratılamadıysa artan yatırımlar bütçe açığını ve dolayısıyla borcunu artırabilecektir. Bu 

durum kamu finansman dengesini daha da kötüleştirebilir ve sonrasında kamu tasarrufu 

azalabilir. Bu süreçte artan kamu iç borç faiz ödemeleri özel harcanabilir geliri artırabilir, 

ancak bunun da yalnızca bir bölümü marjinal tasarruf eğilimi çerçevesinde özel 

tasarrufları artıracaktır. Diğer taraftan, kamu kesimi için ise tasarruflar faiz 

ödemelerindeki artış kadar düşecektir. Sonuç olarak, dış tasarruflar sabit kabul edildiği 
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takdirde, ulusal tasarruflar düşecektir. Doğal olarak ulusal tasarruflardaki bu düşüş özel 

yatırımları azaltacak ve zamanla ekonomik büyüme potansiyelini aşağı çekecektir. 

Ayrıca, toplam kamu yatırımları artacağından kamu tasarruf-yatırım açığı kamu 

tasarruflarındaki azalmadan daha fazla düşüş gösterecek ve bunun sonucunda bir dışlama 

etkisi ortaya çıkarak özel yatırımları bir adım daha düşürebilecektir. Böyle bir durumda 

negatif etkiler oldukça yüksek olabilir, hatta pozitif etkileri tamamıyla ortadan da 

kaldırabilir ve ekonomi daha önce bulunduğu dengeden daha kötü bir duruma girebilir.  

Diğer taraftan, büyük altyapı projeleri uluslararası kaynaklar marifetiyle de 

finanse edilebilir, dolayısıyla alternatif senaryolardaki simülasyonlarda dış tasarrufların 

artacağı durum, kamu-özel işbirliği uygulamaları ve bunların ekonomik etkileri de 

araştırılacaktır. 

Ulaştırma hizmetleri talebi özellikle kısa dönemde inelastik bir davranış 

sergilemektedir, dolayısıyla hane halkının ulaştırma hizmetlerine ayıracağı kaynağın 

azalmasıyla marjinal tasarruf eğiliminde bir artış ortaya çıkabilecektir. Bu da özel 

tasarrufların GSYH’ye oranını artırabilecektir. 

Çalışmada HGD yaklaşımı içerisinde dış tasarruflar ve marjinal tasarruf eğilimi 

sabit kabul edilmekte ve modele dışsal olarak girmektedir. Ancak bazı senaryolarda bu 

parametreler de değiştirilerek etkileri araştırılmaktadır. 

4.2.1. Modelin İktisadi Yapısı 

Model kapsamında, sermaye ve işgücünün birleşik faktör üretim fonksiyonu 

kullanılarak bir araya getirilmesiyle birleşik (composite) üretim faktörü 

oluşturulmaktadır. Üretim süreci ise birleşik üretim faktörü ile ara girdilerin Leontief 

üretim yapısı içerisinde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Leontief üretim yapısında 

üretimin seviyesini üretim faktörlerinden minimum düzeyde olan belirlemektedir. Bu tip 

üretim fonksiyonunda üretimin farklı unsurları tam tamamlayıcıdır ve ikame esneklikleri 
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sıfır kabul edilmektedir. Buna göre Leontief üretim yapısının matematiksel gösterimi 

aşağıdaki gibidir: 

XSi = min (
𝑍𝑖𝑗

aXi,j
, 

𝑉𝑖

ayj
) 

Burada XSi, i sektörünün toplam üretimini; Vi, işgücü ve sermaye üretim 

faktörlerinin oluşturduğu birleşik faktörü (katma değer); Zi,j, j’nci sektör tarafından 

kullanılacak i’nci sektöre ilişkin ara girdiyi, axi,j, birim j’inci ürünün üretilmesi için 

ihtiyaç duyulan i’nci ara girdi gereksinim katsayısını; ayj, j sektörünün bir birimlik üretimi 

için ihtiyaç duyulan birleşik faktörün gereksinim katsayısını ifade etmektedir. 

HGD Modelinin iktisadi yapısı Şekil 4.1.’de özetlenmektedir. Çok katmanlı bu 

yapı, aşağıda üretim bloğu ile gelir dağılımı ve talep bloğu açısından detaylıca 

açıklanmaktadır. 
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Şekil 4.1: HGD Modelinin Genel Yapısı     

(Kaynak: Hosoe, Gasawa ve Hashimoto (2010)’dan uyarlanmıştır.
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 4.2.1.1. Üretim Bloğu 

Sektörel katma değer, bir başka deyişle birleşik üretim faktörü; model 

kurgusunda, özel ve kamu sektörü sermayesi ile kayıtlı ve kayıt dışı işgücü üretim 

faktörleri kullanılarak üç katmanlı (nested) bir yapıda belirlenmektedir. Öncelikle, 

sektörel kayıtlı ve kayıt dışı işgücü üretim faktörlerinin sabit ikame esnekliği (constant 

elasticity of substitution) üretim fonksiyonu yapısı varsayımı ile CES2i birleşik işgücü 

faktörünü ürettiği kabul edilmektedir. Aşağıda birleşik işgücünün üretildiği fonksiyon 

yapısı gösterilmektedir: 

𝐶𝐸𝑆2𝑖 = 𝐴𝑐𝑒𝑠 2𝑖[𝛽𝑐𝑒𝑠 2𝑖𝐹𝐿𝑖
−𝜌2𝑖

+ (1 − 𝛽𝑐𝑒𝑠 2𝑖)𝐼𝐿𝑖
−𝜌2𝑖

]
−

1
𝜌2𝑖 

Aces2i, i sektöründeki birleşik işgücü faktörü üretimindeki faktör verimliliğini; FLi, 

i sektörü içerisinde istihdam edilen kayıtlı işgücünü; ILi, i sektörü içerisindeki kayıt dışı 

işgücünü; βces2i, kayıtlı işgücünün birleşik işgücü içerisinden aldığı payı ve ρ2i, ise üretim 

fonksiyonunun ikame esnekliği tarafından tanımlanan parametreyi ifade etmektedir. 

Literatürde kayıtlı ve kayıt dışı işgücü arasındaki esnekliğin tahminine yönelik tek 

çalışma Schramm’a (2014) aittir. Bu çalışmaya göre σ=1,7 olarak tahmin edilmiştir. 

Türkiye’de de kayıt dışı işgücü piyasasının görece yüksek değeri göz önüne alınarak 

modelde σ=2 olarak kullanılmıştır. Ancak HGD modellerinin en önemli avantajı esasen 

bir iktisadi laboratuvar gibi kullanılabilmesindedir. Bu çerçevede, duyarlılık analizine 

ihtiyaç duyulması halinde model tasarımı farklı değerlerin kullanılmasına imkân 

tanımaktadır. 

Üç katmanlı üretim yapısının ikinci katmanında ise bir önceki katmanda üretilen 

CES2i birleşik işgücü faktörü ile özel sermaye üretim faktörü yine sabit ikame esnekliği 

üretim yapısı varsayımı altında CES1i, birleşik faktörünü üretmektedir. Söz konusu üretim 

yapısının matematiksel ifadesi aşağıda yer almaktadır: 
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𝐶𝐸𝑆1𝑖 = 𝐴𝐶𝐸𝑆 1𝑖[(1 − 𝛽𝐶𝐸𝑆 1𝑖)𝐶𝐸𝑆2𝑖
−𝜌1𝑖

+ 𝛽𝐶𝐸𝑆1𝑖𝐾𝑃𝑖
−𝜌1𝑖

]
−

1
𝜌1𝑖 

ACES1i, i sektöründeki birleşik faktör üretimindeki faktör verimliliğini; KPi, i 

sektöründeki özel sermaye üretim faktörünü, βCES1i, özel sermaye üretim faktörünün 

birleşik faktör içerisinden aldığı payı ve ρ1i, ise üretim fonksiyonunun ikame esnekliği 

tarafından tanımlanan parametreyi ifade etmektedir. Birleşik işgücü üretim faktörü ile 

özel sermaye arasındaki ikame esnekliğini belirlemek için literatürde yer alan 

çalışmalardan faydalanılmıştır. Mallick’in (2007) 90 ülkeyi ve 1950-2000 dönemini 

kapsayan çalışmasında gelişmekte olan ülkelerin işgücü ve sermaye arasındaki ikame 

esnekliklerinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre ikame esnekliğinin Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve Arjantin için 

sırasıyla 0,68; 0,55; 0,52; 0,13 ve 0,11 olarak tahmin edildiği görülmektedir. Aynı 

çalışmada 90 ülkenin ortalaması 0,34, OECD ülkeleri ortalaması 0,34, Doğu Asya 

ülkeleri ortalaması ise 0,74 olarak tahmin edilmiştir. Çalışmada ayrıca ülkelerin GSYH 

büyüme hızları ile sermaye ve işgücü ikame esnekliği arasındaki ilişkinin varlığına dikkat 

çekilerek büyüme oranlarının sırasıyla %1-2; 2-3 arasında olması ve % 3’ten büyük 

olması durumlarında ikame esnekliği ortalamasının; büyüme hızının yüzde 1’den küçük 

olduğu ülkelerdeki 0,20 değerinden 0,26; 0,34 ve 0,49 değerine yükseldiği bildirilmiştir. 

Öte yandan Wang’a (2012) göre Hindistan için ikame esnekliği 0,82-0,85 aralığında, Çin 

için ise 0,87-0,91 aralığında çıkmıştır. Kullanılan yönteme ve veri setine göre 

çalışmaların sonuçları büyük değişiklikler arz edebilmektedir. Bu çalışmada da Türkiye 

için birleşik işgücü ve özel sermaye üretim faktörü arasındaki ikame esnekliği 0,4 olarak 

kabul edilmiştir. Ancak duyarlılık analizlerine ihtiyaç duyulması halinde farklı değerler 

kullanılarak analizler tekrarlanabilecektir. 

Üretim yapısının üçüncü ve son katmanında ise birleşik üretim faktörü CES1i ile 

kamu sermaye faktörü, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu altında toplam sektörel katma 
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değeri belirlemektedir. Ancak son katmandaki üretim yapısında kamu ulaştırma 

yatırımlarının ortaya çıkaracağı dışsallık etkisinin modele dâhil edilebilmesi amacıyla 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda yer alan toplam faktör verimliliği katsayısına ilave 

olarak ve altyapı sektörleri olarak belirlediğimiz enerji ve ulaştırma sermaye stoklarındaki 

artışa bağlı, Perrault, Savard ve Estache (2010) tarafından geliştirilen özel bir dışsallık 

toplam faktör verimliliği parametresi belirlenmiştir. Aşağıda üç katmanlı üretim 

fonksiyonun son katmanı için kullanılan yapının matematiksel ifadesi yer almaktadır. 

𝑉𝑖 = (
𝐼𝑁𝐹𝐾𝐺

𝐼𝑁𝐹𝐾𝐺0
)

𝜎𝑖𝑛𝑓𝑖

𝐴𝑖 ∙ 𝐶𝐸𝑆1𝑖
𝛽𝑖𝐾𝐺𝑖

(1−𝛽𝑖)
 

Son katmanda katma değer belirlense de benzer şekilde toplam üretimin 

belirlendiği bir yapı da formüle edilebilir. Zira Leontief üretim yapısında toplam üretim 

ve katma değeri birbirlerinin oranı türünden ifade etmek mümkündür. Benzer şekilde ara 

girdiler de toplam üretimin oranı şeklinde ifade edilmektedir. Nitekim çalışmada 

kullanılan matematiksel modelde toplam üretimin tahmin edilmesi tercih edilecektir. 

Burada hayali bir firmanın kârını maksimize etmek için birleşik faktör miktarını 

belirlediği, bunu yaparken de üretim faktörlerini göreli fiyatlara ve teknolojisine bağlı 

olarak belirlediği kabul edilmektedir.  

Burada Vi i’nci sektörün katma değerini; INFKG, ilgili döneme ilişkin ulaştırma 

ve enerji sektörlerindeki sermaye stokunu; INFKG0, ulaştırma ve enerji sektörlerindeki 

baştaki sermaye stokunu; Ai, dışsallık etkisinden bağımsız, toplam faktör verimliliğini, 

σinfi i’nci sektör için ulaştırma sermaye stokundaki artışın ortaya çıkaracağı dışsallığı, 

KGi, i’nci sektöre ait kamu sermaye stokunu ifade etmektedir. 

Literatürde ulaştırma yatırımlarını da kapsayan farklı altyapıların ortaya çıkardığı 

verimlilik artışına ilişkin çalışmalarda verimlilik esnekliğinin 0,05 ile 0,44 arasında 

değiştiği görülmektedir. Ulaştırma özelinde yapılan çalışmalarda ise Canning ve Fay 
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(1993) OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler için yaptıkları çalışmalarında verimlilik 

esnekliğini 0,07 olarak hesaplamışlardır. Çetin (2009) de Türkiye için yaptığı 1980-2004 

arasını kapsayan çalışmada kamu altyapı stokunun ve spesifik olarak kamu ulaştırma 

altyapı stokunun verimlilik esnekliğini sırasıyla 0,124 ve 0,053 olarak tahmin etmiştir. 

Özellikle 2000’lerin ortalarından itibaren ulaştırma alanında yapılan yoğun tamamlayıcı 

yatırımlarla verimlilik esnekliğinin bir miktar artmış olacağı beklenmektedir, ancak 

literatürdeki değerlerden de uzaklaşmamak için çalışmada ulaştırma sermaye stokundaki 

artışın esnekliğinin ihtiyatlı bir yaklaşımla ulaştırma dışındaki diğer sektörlerde 0,08 

olacağı kabul edilmiştir. Ulaştırma sermaye stokundaki artışın bizatihi ulaştırma 

sektörünün kendisinde ortaya çıkaracağı verimlilik artışı için esneklik konusunda ise 

Melo, Graham ve Noland’ın (2009) 34 farklı çalışmadan 729 esnekliği ele aldıkları 

çalışmalarından faydalanılmıştır. Söz konusu çalışmada yazarlar ulaştırmayı da içine alan 

hizmet sektörlerindeki verimlilik esnekliği ortalamasının, ekonominin geneli ve imalat 

sanayindeki esneklik ortalamalarının sırasıyla 3,7 ve 4,7 katı olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu çerçevede, literatür ile uyumlu olması açısından ulaştırma sermaye stokundaki artışın 

ulaştırma sektöründeki verimlilik artışına ilişkin esnekliği 0,32 olarak kabul edilmiştir.  

Model kurgusunda ortaya çıkan birleşik katma değerin ara girdiler ile bir araya 

gelmesiyle ilgili sektördeki çıktı, yani yurtiçi üretim (gross domestic output) 

oluşmaktadır.  

Dışa açık bir ekonomide yurtiçinde üretilen mallar ile ithal ve ihraç edilen mallar 

arasındaki farklılıklar ya da benzerliklerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Bir 

ekonomide aynı ürün grubundan hem ithalat hem de ihracat yapılabilmektedir. Bu 

çalışmada yurtiçi üretilen mallar ile ithalat arasında ve yine yurtiçi üretilen mallar ile 

ihracat arasında belirli derecede bir ikamenin olduğu varsayılacaktır. İthalat ile yurtiçi 

mallar arasındaki tam olmayan bu ikame varsayımı Armington (1969)’ın varsayımına 
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dayanmaktadır. Bu varsayıma göre hane halkı ya da firmalar doğrudan ithal malları değil 

bunun yerine “Armington Birleşik Malı” olarak tanımlanan ve ithal mal ile yurt içinde 

üretilen malı içeren bir tür birleşik malı tüketmektedir. (Hosoe, Gasawa ve Hashimoto, 

2010) 

Ekonomide hangi maldan ne kadar talep edileceği ise ithal edilen mallar ile 

yurtiçinde üretilen malların fiyatlarına bağlı bir kâr maksimizasyonu (maliyet 

minimizasyonu marifetiyle) problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birleşik ürünün 

üretim süreci Cobb-Douglas ve Leontief fonksiyonlarının genişletilmiş bir formu olan 

sabit ikame esnekliği fonksiyonu kapsamında ele alınmaktadır. İkame esnekliği 

parametresi, girdilerin göreli fiyatlarındaki yüzde değişimin girdilerin kullanım oranında 

meydana getirdiği yüzde değişimi ifade etmektedir. Fonksiyonun matematiksel ifadesine 

aşağıda yer verilmektedir. 

𝐶𝐶𝑖 = 𝐴𝑐𝑖[𝛽𝑐𝑖𝑀𝑖
−𝜌𝑐𝑖

+ (1 − 𝛽𝑐𝑖)𝐷𝐶𝑖
−𝜌𝑐𝑖

]
−

1
𝜌𝑐𝑖 

Burada CCi i’nci sektöre ait birleşik malı; Aci, i’nci sektör için Armington 

fonksiyonunun verimlilik katsayısını; βci, i’nci sektör için Armington fonksiyonu ithalat 

payına ilişkin katsayıyı; Mi, i’nci sektördeki ithal edilen malı; DCi, i’nci sektöre ait yurt 

içi üretimi ve ρci ise Armington fonksiyonu ikame esnekliği tarafından belirlenen 

katsayıyı ifade etmektedir. İkame esnekliği ürünlerin toplulaştırılma seviyesine göre 

farklılık arz edebilmektedir. Literatürde sektörel toplulaştırmanın seviyesi azaldıkça 

esnekliklerin daha yüksek hesaplandığı görülmektedir. Ayrıca uzun vadeli ve gelişmiş 

ülkelerin Armington esnekliklerinin de yine diğerlerine göre yüksek tahmin edildiği 

görülmektedir. Imbs ve Mejean (2010) tarafından Avrupa Komisyonu için yapılan 33 

ülkeyi kapsayan çalışmada 1991-1996 ve 1996-2000 farklı dönemleri ve kısıtlı ve kısıtsız 

analizler için Türkiye’nin Armington esnekliklerinin 1,21 ile 6,51 arasında farklı değerler 

aldığı görülmektedir. Çalışmaya konu olan ülkelerin büyük bölümü için Armington 
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esnekliğinin 3-5 arasında tahmin edildiği görülmektedir. Türkiye’nin büyük bir ekonomi 

olması, dış ticaret hacminin analize konu döneme kıyasla artması, diğer taraftan bu 

çalışmadaki toplulaştırma seviyesinin yüksekliği gibi hususlar birlikte dikkate alınarak 

makro Armington esnekliği 3 olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte duyarlılık 

analizine ihtiyaç duyulması durumunda farklı esneklik değerleriyle analizler 

yinelenebilecektir. Fonksiyonun, yukarıda tanımlanan hayali firma için kâr 

maksimizasyonu amacı altında çözülmesiyle ithalat ve yurt içi üretim talepleri elde 

edilmektedir. Buna göre aşağıdaki talep fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Talep 

fonksiyonunda Pi
D ve Pi

M i’nci sektör için sırasıyla iç piyasaya arz edilen yurtiçi üretim 

ve ithal edilen malların fiyatlarını ifade etmektedir.  

𝑀𝑖

𝐷𝐶𝑖
= [

𝑃𝑖
𝐷

𝑃𝑖
𝑀 ∙

𝛽𝑐𝑖

(1 − 𝛽𝑐𝑖)
]

1
𝜌𝑐𝑖+1

 

Ekonominin arz tarafında ise yapılan yurtiçi toplam üretimin yurtiçi piyasada 

satılan ve ihraç edilen mallara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm sürecinde 

ihracat ve yurt içine arz edilen mallar arasında tam olmayan bir ikameden ziyade eksik 

(imperfect) bir dönüşümden bahsetmek daha uygun olacaktır. Aşağıda sabit esneklik 

dönüşüm fonksiyonunun matematiksel ifadesi gösterilmektedir. 

𝑋𝑆𝑖 = 𝐴𝑡𝑖[𝛽𝑡𝑖𝐸𝑖
𝜌𝑡𝑖

+ (1 − 𝛽𝑡𝑖)𝐷𝐶𝑖
𝜌𝑡𝑖

]
1

𝜌𝑡𝑖 

Burada, XSi, i’nci sektörün toplam üretimini; Ati i’nci sektör için sabit esneklik 

dönüşüm fonksiyonu verimlilik katsayısını; βti, i’nci sektör için sabit esneklik dönüşüm 

fonksiyonu ihracatın payını; DCi; i’nci sektörün üretiminin yurt içine arz edilen kısmını; 

ρti, i’nci sektör için sabit esneklik dönüşüm esnekliği tarafından belirlenen parametreyi 

ifade etmektedir. Çalışmada söz konusu esneklik değeri -4 olarak kabul edilmiştir. 

Özellikle bazı ithal ürünlerin yurtiçi üretimle ikamesinin güç olduğu gerçeği dikkate 
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alınarak ihracat için kabul edilen esneklik ithalat için kabul edilenden daha yüksek 

varsayılmıştır. İ’nci sektörün mal ve hizmetlerini ihracat ve yurtiçi piyasaya sunulmak 

üzere dönüştüren hayali firmanın kâr maksimizasyonu amacının yukarıda yer alan 

dönüşüm fonksiyonu koşulları altında çözülmesiyle aşağıda yer alan talep fonksiyonu 

elde edilmektedir. Aşağıdaki talep fonksiyonunda Pi
E ve Pi

D i’nci sektör için sırasıyla 

ihracat ve iç piyasaya arz edilen malların fiyatlarını ifade etmektedir. 

𝐸𝑖

𝐷𝐶𝑖
= [

𝑃𝑖
𝐸

𝑃𝑖
𝐷 ∙

(1 − 𝛽𝑡𝑖)

𝛽𝑡𝑖
]

1
𝜌𝑡𝑖−1

 

 

Ayrıca, kâr maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu koşulları altındaki 

çözümlerle üretim bloğu için girdi talep fonksiyonlarına ulaşılmıştır. 

Çalışmada kayıtlı ve kayıt dışı istihdam ayrımı yapılarak işgücü piyasaları 

açısından daha gerçekçi bir model kurgusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Erten (2009)’deki 

metodoloji takip edilerek istihdam piyasalarında sürekli friksiyonel bir işsizliğin olacağı 

kabul edilmiştir. Söz konusu kabul bu işsizlik türünün ortadan kaldırılamaması nedeniyle, 

bir ekonomideki arızi durumların yansıtılabilmesi ve daha gerçekçi bir model kurgusu 

yaratılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Toplam işsizliğin de kayıtlı işgücü 

piyasasındaki işsizlik ile friksiyonel işsizliğin toplamından oluştuğu kabul edilmiştir. 

Kayıtlı işgücü piyasasındaki işsizlik kayıtlı istihdam ile kayıt dışı istihdam arasında mobil 

hareket ederek istihdam piyasasını dengeye getirmektedir. İşgücü piyasasındaki dengeye 

ilişkin eşitliklere aşağıda yer verilmektedir. 

𝑇𝑂𝑇𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃 = 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝐹𝐿 + 𝐼𝑉𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃 

𝐼𝑉𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃 = 𝑟𝑡𝐼𝑉𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃 ∙ 𝑇𝑂𝑇𝐿𝑆𝑈𝑃 

𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝐹𝐿 = 𝐹𝐿𝑆𝑈𝑃 − ∑ 𝐹𝐿𝑖

𝑖
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𝑇𝑂𝑇𝐿𝑆𝑈𝑃 = 𝐹𝐿𝑆𝑈𝑃 + 𝐼𝐿𝑆𝑈𝑃 + 𝐼𝑉𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃 

∑ 𝐼𝐿𝑖

𝑖

= 𝐼𝐿𝑆𝑈𝑃 + 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝐹𝐿 

Burada; 𝑇𝑂𝑇𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃, toplam işsizliği; 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝐹𝐿, kayıtlı işgücü piyasasındaki 

işsizliği 𝐼𝑉𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃, friksiyonel işsizliği; 𝑟𝑡𝐼𝑉𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃, friksiyonel işsizliğin toplam 

işgücü içerisindeki sabit payını; 𝑇𝑂𝑇𝐿𝑆𝑈𝑃, toplam işgücü arzını; 𝐹𝐿𝑆𝑈𝑃, kayıtlı işgücü 

arzını; ∑ 𝐹𝐿𝑖𝑖 , toplam kayıtlı işgücü talebini; 𝐼𝐿𝑆𝑈𝑃, kayıt dışı işgücü arzını; ∑ 𝐼𝐿𝑖𝑖 , 

toplam kayıt dışı işgücü talebini ifade etmektedir. 

4.2.1.2. Gelir Dağılımı ve Talep Bloğu 

Kamunun gelirleri; satış vergisi, gümrük vergisi, ihracat vergisi, üretimden alınan 

vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, vergi dışı gelirler, faktör gelirleri ve yurtdışından 

elde edilen net karşılıksız transferlerden oluşmaktadır. Kamunun tüketim ve yatırım 

öncesi giderlerini ise; hane halklarına ve firmalara yapılan cari transferler, sosyal 

güvenlik kurumuna yaptığı açık finansmanı ve yurtdışı ile yurtiçine yaptığı faiz ödemeleri 

oluşturmaktadır. Kamunun gelir ve gider kalemlerine ilişkin eşitlikler aşağıda 

gösterilmektedir. 

𝐺𝑅𝐸𝑉 = 𝑇𝑂𝑇𝑃𝑅𝑂𝑇𝐴𝑋 + 𝑇𝑂𝑇𝑆𝐴𝐿𝑇𝐴𝑋 + 𝑇𝐴𝑅𝐼𝐹𝐹 + 𝑁𝐹𝐼𝐺 + 𝑇𝑂𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃𝑇𝐴𝑋 +

𝑇𝑂𝑇𝐻𝐻𝑇𝐴𝑋 + 𝐸𝑋𝑇𝐴𝑋 + URT 

GOVEXP =GOVTRANS + 𝑖𝑟𝐹𝐺 ∙ 𝜀 ∙ 𝐺𝐹𝐷 + 𝑖𝑟𝐷𝑂𝑀 ∙ 𝐺𝐷𝐷 

GOVTRANS = 𝐺𝑡𝑟𝑆𝑆𝐼 + 𝐺𝑡𝑟𝐻𝐻 + 𝐺𝑡𝑟𝐸𝐸 

Burada GREV, kamunun toplam gelirlerini; 𝑇𝑂𝑇𝑃𝑅𝑂𝑇𝐴𝑋, üretim üzerinden 

alınan toplam vergiyi, 𝑇𝑂𝑇𝑆𝐴𝐿𝑇𝐴𝑋, satış vergisi toplamını; 𝑇𝐴𝑅𝐼𝐹𝐹, toplam gümrük 

vergisini, 𝑁𝐹𝐼𝐺, kamunun toplam faktör gelirini; 𝑇𝑂𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃𝑇𝐴𝑋, toplam kurumlar 

vergisini, 𝑇𝑂𝑇𝐻𝐻𝑇𝐴𝑋, toplam gelir vergisini; 𝐸𝑋𝑇𝐴𝑋, ihracattan alınan vergiyi; URT 



121 

 

ise net karşılıksız transferleri ifade etmektedir. 2’inci ve 3’üncü eşitliklerde ise, GOVEXP, 

kamu toplam cari transferlerini; GOVTRANS kamunun yaptığı toplam transfer 

harcamalarını ifade etmektedir ve sosyal güvenlik kurumuna yapılan açık finansmanı 

(𝐺𝑡𝑟𝑆𝑆𝐼), hane halklarına yapılan transferler (𝐺𝑡𝑟𝐻𝐻) ve firmalara yapılan transferlerden 

(𝐺𝑡𝑟𝐸𝐸) oluşmaktadır. 𝑖𝑟𝐹𝐺, kamunun dış borç ortalama faiz oranını; 𝜀, döviz kurunu; 

𝐺𝐹𝐷, kamunun dış borç stokunu; 𝑖𝑟𝐷𝑂𝑀, kamunun iç borç ortalama faiz oranını; 𝐺𝐷𝐷, 

kamunun iç borç stokunu ifade etmektedir. 

Aşağıda kamu gelirlerinin önemli bölümünü oluşturan vergi gelirlerinin modelde 

kullanıldıkları haliyle cebirsel ifadeleri gösterilmektedir. 

𝑇𝑂𝑇𝑃𝑅𝑂𝑇𝐴𝑋 = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖 ∙ 𝑃𝑋𝑖 ∙ 𝑋𝑆𝑖

𝑖

 

𝑇𝑂𝑇𝑆𝐴𝐿𝑇𝐴𝑋 = ∑ 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑖(𝑃𝑖
𝐷 ∙ 𝐷𝐶𝑖 + 𝑃𝑖

𝑀 ∙ 𝑀𝑖)

𝑖

 

𝑇𝐴𝑅𝐼𝐹𝐹 = ∑ 𝑡𝑚𝑖 ∙ 𝑃𝑖
𝑊𝑀 ∙ 𝜀 ∙ 𝑀𝑖

𝑖

 

𝑇𝑂𝑇𝐶𝑂𝑅𝑃𝑇𝐴𝑋 = ∑ 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑡 ∙ (𝑃𝑅𝑂𝐹𝑃𝑖 + 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐺𝑖)

𝑖

 

𝑇𝑂𝑇𝐻𝐻𝑇𝐴𝑋 = ℎ𝑡𝑎𝑥 ∙ 𝑌𝐻𝐻 

𝐸𝑋𝑇𝐴𝑋 = ∑ 𝑡𝑒𝑖 ∙ 𝑃𝑖
𝑊𝐸 ∙ 𝜀 ∙ 𝐸𝑖

𝑖

 

Yukarıdaki eşitliklerde; proti; i sektöründeki üretim vergisi oranını; PXi, i 

sektöründeki ürün fiyatını; XSi, i sektöründeki toplam üretimi; salti; i sektöründeki satış 

vergisi oranını; Pi
D, i sektöründe iç piyasaya arz edilen malın fiyatını; DCi, i sektöründeki 

iç piyasaya arz edilen malı; Pi
M, i sektöründe ithal edilen malın fiyatını; Mi, i sektöründeki 

ithalatı; tmi, i sektörü için gümrük vergisi oranını; 𝑃𝑖
𝑊𝑀, i sektörü için ithalat dünya 

fiyatını; 𝜀, döviz kurunu; 𝑀𝑖 i sektöründeki ithalat miktarını; 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑡, kurumlar vergisi 
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oranını; 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑃𝑖 𝑣𝑒 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐺𝑖, i sektöründeki sırasıyla özel sermaye ve kamu sermayesi 

getirilerini; htax, hane halkı gelir vergisi oranını; YHH, hane halkı toplam gelirini; 𝑡𝑒𝑖, i 

sektöründeki ihracat vergisi oranını; 𝑃𝑖
𝑊𝐸, i sektörü için ihracat dünya fiyatını; 𝐸𝑖 i 

sektöründeki ihracat miktarını ifade etmektedir. 

Kamunun sosyal güvenlik kurumuna yaptığı açık finansmanı esasen sosyal 

güvenlik kurumunun giderleri ile gelirleri arasındaki farka eşittir. Bu durumun cebirsel 

ifadesi aşağıda gösterilmektedir. Sosyal güvenlik kurumunun giderleri hane halkına 

yapılan transferlerden oluşmaktadır. 

𝐺𝑡𝑟𝑆𝑆𝐼 = 𝑆𝑆𝐼𝑡𝑟𝐻𝐻 − 𝑆𝑆𝐼𝑅𝐸𝑉 

𝑆𝑆𝐼𝑡𝑟𝐻𝐻 = 𝑟𝑡𝑆𝑆𝐼𝑡𝑟𝐻𝐻 ∙ 𝐺𝐷𝑃 

𝑆𝑆𝐼𝑅𝐸𝑉 = 𝑇𝑂𝑇𝑆𝑆𝑇𝐴𝑋 + 𝑇𝑂𝑇𝑃𝑌𝑅𝐿𝑇𝐴𝑋 

𝑇𝑂𝑇𝑃𝑌𝑅𝐿𝑇𝐴𝑋 = ∑ 𝑝𝑦𝑟𝑙𝑡𝑎𝑥𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝐿 ∙ 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖 ∙ 𝐹𝐿𝑖

𝑖

 

𝑇𝑂𝑇𝑆𝑆𝑇𝐴𝑋 = ∑ 𝑠𝑠𝑡𝑎𝑥 ∙ 𝑊𝐹𝐿 ∙ 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖 ∙ 𝐹𝐿𝑖

𝑖

 

Yukarıdaki eşitliklerde, GtrSSI, kamunun sosyal güvenlik kurumuna yaptığı 

transferi; SSItrHH, sosyal güvenlik kurumunun hane halkına yaptığı transferi; SSIREV, 

sosyal güvenlik kurumunun gelirlerini; rtSSItrHH, sosyal güvenlik kurumunun hane 

halkına yaptığı transferin GSYH’a oranını; TOTSSTAX, kayıtlı işgücü tarafından yapılan 

sosyal güvenlik ödemelerini; TOTPYRLTAX, sosyal güvenlik kurumuna yapılan işveren 

ödemelerini, 𝑝𝑦𝑟𝑙𝑡𝑎𝑥𝑖, I sektöründeki sosyal güvenlik işveren primi oranını; WFL, kayıtlı 

işgücü piyasasındaki ortalama ücreti; 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖, i sektöründeki kayıtlı işgücü ücret farkı 

çarpanını; FLi, i sektöründeki kayıtlı istihdamı; sstax, sosyal güvenlik çalışan payı oranını 

ifade etmektedir. 
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Kamu maliyesinin durumu kamu iç borç faiz oranını etkileyen faktörlerden biridir. 

Mümkün olan tüm parametrelerin dikkate alınması amacıyla Erten (2009)’deki 

metodoloji takip edilmiş ve modele iç ve dış borç stokunun büyüklüğü ile GSYH’ye bağlı 

bir risk faktörü dahil edilmiştir. Aşağıdaki eşitlikte rtirDOM, yurtiçi faiz oranının kamu 

borç stoku/GSYH’ye oranını ifade etmektedir. Böylelikle baz yılı verisine göre 

kalibrasyonu yapılmış sabit bir veri kullanılmamakta ve kamu borç stokuna bağlı olarak 

daha gerçekçi bir yaklaşım benimsenmektedir. 

𝑖𝑟𝐷𝑂𝑀 = rtir𝐷𝑂𝑀 .
GFD + GDD

GDP
 

Kamu gelirlerinden kamunun cari transfer harcamalarının düşülmesiyle kamu 

harcanabilir gelirine ulaşılmaktadır. Kamu harcanabilir gelirinden kamu tüketiminin 

düşülmesiyle ise kamu tasarrufuna ulaşılmaktadır ve aşağıdaki eşitlikle cebirsel ifade 

gösterilmektedir. 

𝐺𝑆𝐴𝑉 = 𝐺𝑅𝐸𝑉 − 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁 − 𝐺𝑂𝑉𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 − 𝑖𝑟𝐹𝐺 ∙ 𝜀 ∙ 𝐺𝐹𝐷 − 𝑖𝑟𝐷𝑂𝑀 ∙ 𝐺𝐷𝐷 

𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁 = 𝑔𝑐𝑟 ∙ 𝐺𝐷𝑃 

Burada GSAV, kamu tasarrufunu, 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁, kamu tüketimini; 𝑔𝑐𝑟, kamu 

tüketiminin GSYH içerisindeki sabit oranını; 𝐺𝐷𝑃, ise GSYH’yi ifade etmektedir. Diğer 

terimler ise daha önce diğer fonksiyonlar çerçevesinde açıklanmıştır. Kamu tüketimi 

içerisindeki zorunlu harcamaların her durumda gerçekleştirileceği dikkate alınarak 

GSYH içerisindeki payı sabit kabul edilmiştir.  

Her bir sektördeki kamu tüketim talebi ise baz yılı sektörel kamu tüketiminin 

toplam kamu tüketimi içerisindeki payı esas alınarak tahmin edilmiştir. Kamu tüketiminin 

sektörel talebi aşağıdaki eşitlikte gösterilmektedir. 

𝐺𝐷𝑖 =
𝑔𝑙𝑒𝑠𝑖 ∙ 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁

𝑃𝐶𝑖
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Burada 𝐺𝐷𝑖, i sektöründeki kamu tüketim talebini; 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁, toplam kamu 

tüketimini; 𝑃𝐶𝑖, i sektöründeki bileşik mal fiyatını; 𝑔𝑙𝑒𝑠𝑖, ise i sektörünün kamu tüketim 

talebi içerisindeki payını ifade eden parametreyi temsil etmektedir. 

Kamu tasarruf-yatırım dengesine ve kamunun borçlanma gereğine geçilirken 

kamu tasarrufunun yanı sıra kamu yatırımlarının tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kamu yatırımları faiz dışı fazla hedefine/gerçekleşen değerine göre artık olarak 

hesaplanmaktadır. Geçmiş yıllar için faiz dışı fazla değerleri için gerçekleşen değerler 

esas alınmış diğer yıllar için ise öngörüde bulunulmuştur. Faiz dışı fazlanın 

belirlenmesinde yatırımlar dışındaki kalemlerin her biri için müstakilen fonksiyonlar 

belirlenmiş, yatırımlar ise buna bağlı olarak artık olarak hesaplanmıştır. Faiz dışı fazla 

fonksiyonu aşağıda gösterilmektedir. 

𝐺𝑃𝑅𝑀𝐵𝐴𝐿 = 𝐺𝑅𝐸𝑉 − 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁 − 𝐺𝐼𝑁𝑉 − 𝐺𝑂𝑉𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 − 𝑟𝑡𝐼𝑀𝐹𝐴𝐷𝐽. 𝐺𝐷𝑃 

𝐺𝑃𝑅𝑀𝐵𝐴𝐿 = 𝑔𝑝𝑟𝑏𝑟 ∙ 𝐺𝐷𝑃 

Burada 𝐺𝑃𝑅𝑀𝐵𝐴𝐿, faiz dışı fazlayı; 𝐺𝑅𝐸𝑉, 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁 ve 𝐺𝑂𝑉𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆  sırasıyla 

daha önce açıklanan kamu toplam gelirlerini, kamu tüketimini ve kamunun transfer 

harcamalarını göstermektedir. GINV, faiz dışı fazla hedefine göre artık olarak 

hesaplanacak kamu yatırımını; rtIMFADJ IMF tanımlı faiz dışı fazla için kullanılan 

uyarlama parametresini; 𝑔𝑝𝑟𝑏𝑟, ise faiz dışı fazlanın GSYH’a oranını ifade etmektedir. 

Türkiye’de kullanılan faiz dışı fazla IMF tanımlı faiz dışı fazladır. IMF tanımına göre bir 

defalık gelirler ya da sürekli olmayacak gelirler kamu geliri olarak değerlendirilmemekte, 

bu nedenle çalışmada bu uyarlamayı yapmak için rtIMFADJ parametresi 

kullanılmaktadır. 
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Kamu yatırımları ise ulaştırma spesifik yatırımlar ile kamu artık yatırımlarından 

oluşmaktadır. Söz konusu eşitlik aşağıda cebirsel olarak gösterilmektedir. 

𝐺𝐼𝑁𝑉 = 𝐺𝐶𝑇𝑅𝐼𝑁𝑉 + 𝐺𝑅𝐼𝑁𝑉 

Faiz dışı fazla hedefine göre hesaplanan GINV, spesifik ulaştırma yatırımının 

öngörülmemesi durumunda GRINV’ye yani artık kamu yatırımına eşit olacaktır. Spesifik 

ulaştırma yatırımının öngörülmesi durumunda ise, faiz dışı fazla hedefine göre belirlenen 

kamu yatırımlarından (GINV) spesifik ulaştırma yatırımlarının düşülmesiyle kamu artık 

yatırımlarına (GRINV) ulaşılmaktadır. 

𝐺𝐶𝑇𝑅𝐼𝑁𝑉 = rt𝐺𝐶𝑇𝑅𝐼𝑁𝑉.GDP 

Bu denklemde ise  𝐺𝐶𝑇𝑅𝐼𝑁𝑉, spesifik ulaştırna yatırımını, rt𝐺𝐶𝑇𝑅𝐼𝑁𝑉 spesifik 

ulaştırma altypapı yatırımının GSYH’a oranını ifade etmektedir. 

Her bir sektördeki kamu yatırım talebi ise baz yılı sektörel kamu yatırımlarının 

toplam yatırımlar içerisindeki payı esas alınarak tahmin edilmiştir. Kamu yatırımlarının 

sektörel talebi aşağıdaki eşitlikte gösterilmektedir. 

𝐺𝐼𝐷𝑖 =
𝑔𝑖𝑑𝑙𝑒𝑠𝑖 ∙ 𝐺𝐼𝑁𝑉

𝑃𝐶𝑖
 

Burada 𝐺𝐼𝐷𝑖, I sektöründeki kamu yatırım talebini; 𝐺𝐼𝑁𝑉, toplam kamu 

yatırımını; 𝑃𝐶𝑖, I sektöründeki bileşik mal fiyatını; 𝑔𝑖𝑑𝑙𝑒𝑠𝑖, ise i sektörünün kamu yatırım 

talebi içerisindeki payını ifade eden parametreyi temsil etmektedir.    

Daha önce de belirtildiği gibi kamu tasarruf-yatırım dengesinden kamu kesimi 

borçlanma gereğine geçilirken sermaye transferleri ile stok değişim fonu kalemleri 

dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede kamu kesimi borçlanma gereği için gerekli 

uyarlamayı sağlayacak bir parametreye ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda kamu kesimi 

borçlanma gereğine ilişkin eşitliklerin cebirsel ifadeleri gösterilmektedir. 
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𝑃𝑆𝐵𝑅 = 𝑃𝐼𝑆𝐵 − 𝑟𝑡𝑃𝑆𝐵𝑅 ∙ 𝐺𝐷𝑃 

𝑃𝑆𝐵𝑅 = 𝐷𝑂𝑀𝐵𝑂𝑅 + 𝜀 ∙ 𝐹𝑂𝑅𝐵𝑂𝑅𝐺 

𝜀 ∙ 𝐹𝑂𝑅𝐵𝑂𝑅𝐺 = 𝑟𝑡𝐹𝑂𝑅𝐵𝑂𝑅 ∙ 𝑃𝐼𝑆𝐵 

Burada, PSBR, kamu kesimi borçlanma gereğini; PISB, kamu tasarruf-yatırım 

dengesini; rtPSBR, sermaye transferleri ile stok değişim fonunun GSYH içerisindeki 

payına karşılık gelen ve tasarruf-yatırım dengesinden kamu kesimi borçlanma gereğine 

geçişte kullanılan uyarlama parametresini; DOMBOR, kamunun yurt içi borçlanmasını; 

FORBORG, kamunun dış borçlanmasını; rtFORBOR ise kamunun dış borçlanmasının 

kamu tasarruf-yatırım dengesine oranını ifade etmektedir. 

Kamu kesimine ilişkin yapılan kabuller ve tanımlanan fonksiyonlardan sonra 

aşağıda özel kesime ilişkin fonksiyonlar tanımlanacaktır. 

Hane halkının gelirleri arasında, kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere işgücü gelirleri; 

firmalar bloğundan yapılacak kar transferi; sosyal güvenlik kurumundan yapılacak 

transferler; kamudan hane halkına yapılacak transferler; yurt dışından yapılacak işçi 

dövizleri bulunmaktadır. Hane halkının harcanabilir gelirine ulaşmadan önceki yaptığı 

harcamalar arasında ise gelir vergisi ve vergi dışı harcamalar bulunmaktadır. Hane 

halkının geliri aşağıdaki eşitlikte gösterilmektedir. 

𝑌𝐻𝐻 = ∑((1 − 𝑠𝑠𝑡𝑎𝑥) ∙ 𝑊𝐹𝐿 ∙ 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝐹𝐿𝑖 + 𝑊𝐼𝐿 ∙ 𝑊𝐼𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝐼𝐿𝑖)

𝑖

+ 𝐸𝑡𝑟𝐻𝐻

+ 𝐺𝑡𝑟𝐻𝐻 + 𝑆𝑆𝐼𝑡𝑟𝐻𝐻 + 𝜀𝑅𝑂𝑊𝑡𝑟𝐻𝐻 

Burada; YHH, hane halkı gelirini; sstax, kayıtlı işgücünün ortalama sosyal 

güvenlik katkı payını; WFL; kayıtlı işgücü ortalama ücreti; 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝐹𝐿𝑖, i sektöründeki 

kayıtlı işgücü ücret farkı çarpanını; WIL, kayıt dışı sektördeki ortalama ücreti; 

𝑊𝐼𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝐼𝐿𝑖, i sektöründeki kayıt dışı işgücü ücret farkı çarpanını; EtrHH, firmalar 
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kesiminden yapılacak kar transferini; GtrHH, kamudan hane halkına yapılan transferi; 

SSItrHH, sosyal güvenlik kurumundan yapılacak transferi; εROWtrHH, ise yurtdışı işçi 

dövizlerini ifade etmektedir.  

Firmalar kesiminden hane halkına yapılan kar transferinin cebirsel gösterimi ise 

aşağıda yer almaktadır. 

𝐸𝑡𝑟𝐻𝐻 = (1 − 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑡) ∙ ∑(𝑃𝑅𝑂𝐹𝑃𝑖 + 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐺𝑖)

𝑖

− 𝐸𝐸𝑅𝑃𝑡𝑟𝑅𝑂𝑊 − 𝑁𝐹𝐼𝐺 + 𝐺𝑡𝑟𝐸𝐸

+   𝑖𝑟𝐷𝑂𝑀 ∙ 𝐺𝐷𝐷 − 𝑖𝑟𝐹𝑃 ∙ 𝜀𝑃𝐹𝐷 + 𝜀𝑅𝑂𝑊𝑡𝑟𝐸𝐸 

Burada; EtrHH, firmalar kesiminden hane halkına yapılan kar transferini; corpt, 

kurumlar vergisi oranını; PROFPi ve PROFGi sırasıyla i sektöründeki özel kesim ve kamu 

kesimi getirilerini;  EERPtrROW, firmalar kesiminin yurtdışına yaptığı kar transferini;  

NFIG, kamu kesimi sermaye getirisini; GtrEE, kamunun firmalara (KİT’ler) yaptığı 

transferleri; irDOM, kamu iç borç ortalama faiz oranını;  GDD, kamu iç borç stokunu; irFP, 

özel kesim dış borç ortalama faiz oranını; 𝑃𝐹𝐷, özel kesim dış borç stokunu ifade 

etmektedir. Özel kesim ve kamu kesimi sermayesinin getirisine ilişkin fonksiyonların 

cebirsel ifadeleri aşağıda gösterilmektedir. 

𝑃𝑅𝑂𝐹𝑃𝑖 = 𝑅𝐾𝑃 ∙ 𝑅𝐾𝑃𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖 ∙ 𝐾𝑃𝑖 i≠gsrv 

𝑃𝑅𝑂𝐹𝐺𝑖 = (1 − 𝛽𝑖) ∙ 𝑃𝑉𝐴𝑖 ∙ 𝑋𝑆𝑖 i≠gsrv 

𝑃𝑅𝑂𝐹𝐺𝑔𝑠𝑟𝑣 = 𝑃𝑉𝐴𝑔𝑠𝑟𝑣 ∙ 𝑋𝑆𝑔𝑠𝑟𝑣 − (1 + 𝑝𝑟𝑡𝑔𝑠𝑟𝑣) ∙ 𝑊𝐹𝐿 ∙ 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑔𝑠𝑟𝑣 ∙ 𝐹𝐿𝑔𝑠𝑟𝑣 

Yukarıdaki eşitliklerde; PROFPi kamu hizmetleri sektörü haricinde i sektöründeki 

özel kesim sermayesinin getirisini; RKP; özel kesim ortalama getiri oranını; RKPDISTi; 

özel kesim sermaye getiri oranı sektörel farklılığına ilişkin parametreyi; KPi ise  i 

sektöründeki özel sermaye talebini (sermaye stoku) ifade etmektedir. PROFGi, kamu 

sermayesinin getirisini; 𝛽𝑖,  çok katmanlı üretim fonksiyonunun son aşamasında toplam 
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üretimin tanımlandığı fonksiyonda işgücü ve özel sermaye stokunun oluşturduğu birleşik 

üretim faktörünün üretim esnekliğini; PVAi, i sektöründeki toplam üretim içerisinde 

katma değer payını; XSi, i sektöründeki toplam üretimi; PROFGgsrv, kamu hizmetleri 

sektöründeki kamu sermayesi getirisini, PVAgsrv, kamu hizmetleri sektöründeki katma 

değer payını; XSgsrv, kamu hizmetleri sektöründeki toplam üretimi; prtgsrv, kamu 

hizmetleri sektöründeki sosyal güvenlik işveren pirimi oranını; WFL kayıtlı işgücü 

piyasasındaki ortalama ücreti; WFDISTgsrv, kayıtlı işgücü piyasasında kamu hizmetleri 

sektörü için ücret farkı çarpanını; FLgsrv ise kamu hizmetleri sektöründeki kayıtlı işgücü 

talebini ifade etmektedir. 

Mal piyasasındaki denge koşuluna gelindiğinde, dengenin kurulabilmesi için 

öncelikle kamu yatırım ve tüketim taleplerinin yanı sıra özel kesim yatırım ve tüketim 

talepleriyle üretim için ara mal kullanım taleplerine ilişkin fonksiyonların da belirlenmesi 

gerekmektedir. 

𝐶𝐶𝑖 = 𝐼𝑁𝑇𝑖 + 𝐶𝐷𝑖 + 𝐺𝐷𝑖 + 𝐼𝐷𝑖 + 𝐺𝐼𝐷𝑖 

Burada CCi, INTi, CDi, GDi, IDi ve GIDi, i sektöründeki sırasıyla birleşik malı, 

aramalı, özel tüketim, kamu tüketimi, özel yatırım ve kamu yatırımı taleplerini ifade 

etmektedir. Kamu yatırım ve tüketiminde izlenen metodoloji mal dengesi içindeki diğer 

talep unsurları için de kullanılmıştır. 

𝐶𝐷𝑖 =
𝑐𝑙𝑒𝑠𝑖∙(1−𝑚𝑝𝑠)∙𝑌𝐻𝐻∙(1−ℎ𝑡𝑎𝑥)

𝑃𝐶𝑖
; 𝐼𝐷𝑖 =

𝑖𝑑𝑙𝑒𝑠𝑖∙𝑃𝑅𝐼𝑁𝑉

𝑃𝐶𝑖
; 𝐼𝑁𝑇𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑋𝑆𝑗𝑗  

Yukarıda yer alan eşitliklerde clesi, özel tüketim talebinde i sektörünün payını; 

mps, özel kesim marjinal tasarruf eğilimini; YHH hane halkı toplam gelirini; htax hane 

halkı gelir vergisi ve vergi dışı gelirler toplamı oranını; PCi ise sektöründeki birleşik mal 

fiyatını ifade etmektedir. Modelde benimsenen neo-liberal kapama kuralı çerçevesinde 

özel kesim marjinal tasarruf eğilimi dışsal olarak kabul edilmektedir. idlesi, özel kesim 
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yatırım talebinde i sektörünün payını; PRINV, özel kesim toplam yatırımını; aij, j 

sektörünün i sektörü için ara malı talebini; XSj, j sektörünün toplam üretimini ifade 

etmektedir. 

Ekonominin dengede olabilmesi için yukarıda kurulan dengelerin yanı sıra 

tasarruf-yatırım ve ödemeler dengesi eşitliklerinin de sağlanması gerekmektedir.  

𝑃𝑅𝑆𝐴𝑉 + 𝐺𝑆𝐴𝑉 + 𝜀 ∙ 𝐹𝑆𝐴𝑉 = 𝑃𝑅𝐼𝑁𝑉 + 𝐺𝐼𝑁𝑉 

∑ 𝑃𝑖
𝑊𝑀𝑀𝑖

𝑖

+ 𝑖𝑟𝐹𝑃 ∙ 𝑃𝐹𝐷 + 𝑖𝑟𝐹𝐺 ∙ 𝐺𝐹𝐷 +
𝐸𝐸𝑅𝑃𝑡𝑟𝑅𝑂𝑊

𝜀

= ∑ 𝑃𝑖
𝑊𝐸𝐸𝑖

𝑖

+ 𝑅𝑂𝑊𝑡𝑟𝐸𝐸 + 𝑅𝑂𝑊𝑡𝑟𝐻𝐻 + 𝐹𝑆𝐴𝑉 

Yukarıda yer alan eşitliklerden tasarruf-yatırım eşitliğinde PRSAV, GSAV, 

FSAV, PRINV ve GINV sırasıyla özel tasarrufu, kamu tasarrufunu, dış tasarrufu, özel 

yatırımı ve kamu yatırımını ifade etmektedir. Ödemeler dengesi eşitliğinde yer alan 𝑃𝑖
𝑊𝑀, 

I sektöründeki ithalat dünya fiyatını; Mi, i sektöründeki ithalat miktarını; ir FP, özel kesim 

dış borç ortalama faiz oranını; PFD özel kesim dış borç stokunu; 𝐸𝑅𝑃𝑡𝑟𝑅𝑂𝑊, özel 

kesimin dış âleme kar transferini; 𝑃𝑖
𝑊𝐸, i sektöründeki ihracat dünya fiyatını; Ei, I 

sektöründeki ihracat miktarını; 𝑅𝑂𝑊𝑡𝑟𝐸𝐸, dış âlemden özel kesime yapılan transferleri; 

𝑅𝑂𝑊𝑡𝑟𝐻𝐻, dış alemden hane halkına yapılan transferi (işçi dövizleri); 𝐹𝑆𝐴𝑉, dış tasarruf 

girişlerini ifade etmektedir. 

Gayrı safi yurt içi hasılanın kullanılan notasyon çerçevesinde cebirsel ifadesi ise 

aşağıda gösterilmektedir. 

𝐺𝐷𝑃 = ∑[𝑃𝐶𝑖(𝐶𝐷𝑖 + 𝐺𝐷𝑖 + 𝐺𝐼𝐷𝑖 + 𝐼𝐷𝑖) + 𝑃𝑖
𝑊𝐸 ∙ 𝜀 ∙ 𝐸𝑖 − 𝑃𝑖

𝑊𝑀 ∙ 𝜀 ∙ 𝑀𝑖]

𝑖
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Hesaplanabilir genel denge modellerinin klasik Girdi-Çıktı analizlerinden önemli 

bir farkı da fiyat mekanizmasının dikkate alınmasıdır. Bu çerçevede modeldeki fiyat 

bloğuna ilişkin eşitliklerin cebirsel ifadeleri aşağıda gösterilmektedir. 

𝑃𝑖
𝑀 = 𝑃𝑖

𝑊𝑀 ∙ 𝜀(1 + 𝑡𝑚𝑖); 𝑃𝑖
𝐸 = 𝑃𝑖

𝑊𝐸 ∙ 𝜀(1 − 𝑡𝑥𝑖) 

𝑃𝐶𝑖 = [𝑃𝑖
𝐷 (

𝐷𝐶𝑖

𝐶𝐶𝑖
) + 𝑃𝑖

𝑀 (
𝑀𝑖

𝐶𝐶𝑖
)] . (1+saltaxi) 

𝑃𝑋𝑖 = [𝑃𝑖
𝐷 (

𝐷𝐶𝑖

𝑋𝑆𝑖
) + 𝑃𝑖

𝐸 (
𝐸𝑖

𝑋𝑆𝑖
)] 

𝑃𝑉𝐴𝑖 = 𝑃𝑋𝑖 − 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖 − ∑ 𝑎𝑗𝑖𝑃𝐶𝑗

𝑗

 

𝑃𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 = ∑ 𝑃𝑊𝑇𝑆𝑖𝑃𝐶𝑖

𝑖

 

Yukarıda; 𝑃𝑖
𝑀, i sektöründeki ithal malın fiyatın; 𝑃𝑖

𝑊𝑀, i sektöründeki malın dünya 

fiyatını; 𝜀, döviz kurunu; 𝑡𝑚𝑖, i sektöründeki gümrük vergisi oranını; 𝑃𝑖
𝐸 , i sektöründeki 

ihrac malı fiyatını; 𝑡𝑥𝑖; i sektöründeki ihracat vergisi oranını; PCi, i sektöründeki birleşik 

malın fiyatını; 𝑃𝑖
𝐷, i sektöründeki yurtiçine arz edilen malın fiyatını; DCi, i sektöründeki 

yurtiçine arz edilen malın miktarını; CCi, i sektöründeki birleşik malın miktarını; 𝑃𝑖
𝑀, i 

sektöründeki ithal malın fiyatını, Mi, i sektöründeki ithal malın miktarını; saltaxi, i 

sektöründeki satış vergisi oranını; PXi, i sektöründeki yurtiçinde üretilen malın fiyatını; 

XSi, i sektöründeki yurt içi üretimi; Ei, i sektöründeki ihraç edilen malın miktarını; PVAi, 

i sektöründeki katma değer miktarını (payını); proti, i sektöründe üretimin üzerinde kalan 

vergi oranını; aji, i sektörünün j sektöründen ara mal talebini gösteren katsayıyı; PINDEX, 

fiyat endeksini; PWTSi ise sektör i’nin fiyatının fiyat endeksi ağırlığını ifade etmektedir.   
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Son olarak ise borç ve sermaye stoklarıyla ilgili değişkenlerin zamana bağlı 

dinamik güncellenmelerine ilişkin fonksiyonlar aşağıda gösterilmektedir. 

GDOMDEBTt+1 = GDOMDEBTt + PSBRt 

GFORDEBTt+1 = GFORDEBTt + FORBORt
G 

PFORDEBTt+1 = PFORDEBTt + FSAVt 

KGi,t+1 = (1-kdep).KGi,t + givcoefi . GRINV 

KGTRNS,t+1 = (1-kdep).KGTRNS,t + givcoefTRNS . GRINV + GTRCINVt 

Burada, GDOMDEBTt+1, t+1 zamanındaki kamu iç borç stokunu; GDOMDEBTt, 

t zamanındaki kamu iç borç stokunu; PSBRt, t zamanındaki kamu kesimi borçlanma 

gereğini; GFORDEBTt+1, t+1 zamanındaki kamu dış borç stokunu; PFORDEBTt, t 

zamanındaki kamu dış borç stokunu; FORBORt
G, kamu dış borçlanmasını; 

PFORDEBTt+1, t+1 zamanındaki özel kesim dış borç stokunu; PFORDEBTt, t 

zamanındaki özel kesim dış borç stokunu; FSAVt, yabancı sermaye girişlerini; KGi,t+1, i 

sektöründe t+1 zamanındaki kamu sermaye stokunu; kdep, amortisman/değer kaybı 

oranını; KGi,t, i sektöründe t zamanındaki kamu sermaye stokunu; givcoefi, i sektörü kamu 

yatırım oranını; GRINV, ise kamu artık yatırımını ifade etmektedir. KGTRNS,t+1, t+1 

zamanındaki kamu ulaştırma sermaye stokunu; givcoefTRNS, ulaştırma sektörü kamu 

yatırım oranını;  GTRCINVt, t zamanındaki ulaştırma spesifik kamu yatırımını ifade 

etmektedir. 

Modelin çözümünde matematiksel programlama ve optimizasyon problemlerinde 

sıkça kullanılan GAMS (General Algebraic Modeling System) programı kullanılmıştır. 

Model çözümlerinin gerçek verileri yansıtabilmesi açısından modelin denklemlerinde yer 

alan parametreler ve değişkenler baz yılı verilerine göre kalibre edilecektir. Bu sayede 
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model ileriye dönük olarak farklı politika alternatiflerinin ve/veya finansman 

senaryolarının etkilerinin analiz edilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir. 

Modelde simüle edilen tüm alternatif senaryolardaki ortak kabuller ise aşağıda 

açıklanmaktadır: 

 Döviz kuru numeraire olarak seçilmiş ve 1’e eşit kabul edilmiştir, dolayısıyla tüm 

fiyatlar döviz kuruna göre hesaplanmıştır. 

 Kayıtlı işgücü reel ücretlerindeki artış yıllık yüzde 3 düzeyinde; işgücü arzındaki 

artış ise yıllık yüzde 2,5 düzeyinde kabul edilmiştir. Kabuller yapılırken ilgili 

verilerin tarihsel değişimleri dikkate alınmıştır. 

 Kamu sermayesi sektörler arasında sabit kabul edilirken özel kesim sermayesi ise 

değişen getiri oranları çerçevesinde sektörler arası hareket edebilir olarak 

varsayılmıştır. 

 Kamu kesiminin net dış borçlanma oranı sıfır kabul edilmekte ve dış borç 

akımının tamamının özel kesimce kullanıldığı varsayılmaktadır. 

 

4.3. Alternatif Senaryolarda Modelin Simülasyonu ve Sonuçlar 

Kamu altyapı harcamalarının sektörlere göre getirileri farklı düzeylerde olabildiği 

gibi, daha önce belirtildiği üzere bunların finansman şekilleri de ekonomik büyüme, 

istihdam ve dış ticaretin farklı seviyelerde etkilenmelerine neden olmaktadır. Yatırımlar 

ağırlıklı olarak borçlanma yoluyla finanse edildiğinde faiz oranları üzerinde bir baskı 

oluşturmakta ve kamu harcamalarının özel yatırımları dışlaması söz konusu 

olabilmektedir. Diğer taraftan, yurtiçi tasarrufların ve doğrudan yabancı yatırımların 

yetersiz olması durumunda gerekli yatırımların gerçekleştirilebilmesi için yurtdışı 

tasarruflara ihtiyaç duyulmakta; uzun vadede sürekli tasarruf-yatırım açığı verilmesi ise 

ekonomiyi dış şoklara açık hale getirmektedir. Bu bölümde öncelikle farklı politika 
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seçeneklerinin etkilerinin değerlendirilmesinde analiz edilen alternatif senaryolar 

açıklanacak, daha sonra bu alternatif senaryolarda ortaya çıkan sonuçlar çeşitli ekonomik 

büyüklükler üzerinden analiz edilecektir.  

4.3.1. Çalışmada Ele Alınan Alternatif Senaryolar  

Çalışmada oluşturulan model yedi farklı politika seçeneğinin karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmesi için kullanılmıştır. Baz senaryoda herhangi bir spesifik ulaştırma 

yatırımı öngörülmemiş ve 2013-2018 yılları için gerçekleşen bütçe değerleri dikkate 

alınmış, 2019 için ise öngörülen bütçe değerleri baz alınmıştır. Bu kapsamda geçmiş yıllar 

için karşı olgusal bir analiz,  2019 yılı için ise bir simülasyon analizi yapılmaktadır. Beş 

senaryoda spesifik ulaştırma yatırımının etkileri farklı maliye politikaları çerçevesinde 

ele alınmıştır. Son senaryoda ise spesifik bir ulaştırma yatırımı öngörülmemiş ve senaryo 

5’teki ile aynı seviyede bir dış sermaye girişi varsayılmış, ekonominin bu sermaye girişini 

kendi dinamikleri içerisinde tahsis etmesi beklenmiştir. Söz konusu senaryolar aşağıda 

açıklanmaktadır.  

4.3.1.1. Baz Senaryo 

Baz senaryoda herhangi bir spesifik ulaştırma yatırımı olmayacağı kabul edilmiş 

ve 2013-2018 yılları için faiz dışı fazla, kamunun tüketim harcamaları, hane halkına 

yapılan transferler vb. parametreler için gerçekleşen; 2019 yılı için ise öngörülen mali 

değerler kullanılmıştır.  

 4.3.1.2. Senaryo 1 (Spesifik Ulaştırma Yatırımı ve Gevşek Maliye Politikası) 

Bu senaryoda GSYH’nin yüzde 1’i oranında spesifik bir kamu ulaştırma yatırımı 

öngörülmektedir. Bununla birlikte ilgili yıllardaki gerçekleşen ya da hedef faiz dışı fazla 

da bu oranda gevşetilmekte, dolayısıyla orijinal faiz dışı fazla rakamları yüzde 1 oranında 

azaltılmakta ve toplam kamu yatırımları da bu oranda artmaktadır.  
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Bu çerçevede, yurt dışı sermaye girişinin sabit kabul edildiği ve ulusal tasarruf 

kalıplarının değişmediği varsayıldığı için özel kesim yatırımlarının azalması 

beklenmektedir. Kamu yatırımlarının artmasına bağlı olarak, kamu tasarruf-yatırım 

dengesinin bozulması, kamu borçlanmasının artması ve daha sonrasında kamunun daha 

yüksek faiz ödemesinin azalan kamu tasarruflarını da beraberinde getirmesi 

beklenmektedir. 

Model kurgusuna bağlı olarak, senaryoda ulaştırma altyapısından kaynaklı olarak 

pozitif bir dışsallık etkisinin ortaya çıkması, ancak özel kesim sermaye stokunun da baz 

senaryoya göre daha düşük olması beklenmektedir. Bu senaryoda esasen özellikle 

ulaştırma altyapısındaki artışın ortaya çıkaracağı verimlilik artışının özel kesim 

yatırımlarındaki azalmadan kaynaklanan negatif etkileri ne şekilde kompanse edebileceği 

araştırılacaktır. 

Diğer taraftan, artan ulaştırma yatırımlarına bağlı olarak ulaştırma göreli 

fiyatlarının düşmesi ve ulaştırma hizmetlerini daha yoğun bir girdi olarak kullanan 

sektörlerde üretim artışının daha yüksek olması beklenmektedir.  

4.3.1.3. Senaryo 2 (Spesifik Ulaştırma Yatırımı ve Daha Az Gevşek Maliye 

Politikası) 

2. senaryoda, senaryo 1’den farklı olarak kamunun faiz dışı fazla değerini 

GSYH’nin yüzde 0,5’i oranında gevşettiği kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle kamu 

yatırımları baz senaryoya kıyasla GSYH’nin yüzde 0,5’i oranında daha yüksek, ancak 

senaryo 1’e kıyasla ise yüzde 0,5 düzeyinde daha düşük olacaktır.  

Senaryo 1’e benzer şekilde ulaştırma altyapısındaki artışa paralel olarak 

verimlilikte bir artış ortaya çıkması, ancak senaryo 1’e kıyasla özel kesim yatırımlarında 

daha az bir düşüş meydana gelmesi beklenmektedir. Bu senaryoda elbette ulaştırma 

dışındaki artık (residual) kamu yatırımlarında baz senaryo ve senaryo 1’e kıyasla bir 
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miktar düşüş olacaktır. Ancak spesifik ulaştırma yatırımlarındaki artış kadar bir düşüş 

olmayacak, dolayısıyla politik olarak senaryo 4’e göre daha kolay yönetilebilir bir 

senaryo olacaktır. 

4.3.1.4. Senaryo 3 (Spesifik Ulaştırma Yatırımı, Daha Az Gevşek Maliye Politikası, 

Artan Dış Finansman) 

Bu senaryoda, senaryo 1 ve 2’ye benzer şekilde GSYH’nin yüzde 1’i oranında 

spesifik bir ulaştırma yatırımı öngörülmekte ve faiz dışı fazla oranı senaryo 2’ye paralel 

biçimde GSYH’nin yüzde 0,5’i seviyesinde gevşetilmektedir. Ancak, bu senaryoda dış 

finansmanın baz senaryoya kıyasla yüzde 2 düzeyinde arttığı kabul edilmektedir.  

4.3.1.5. Senaryo 4 (Spesifik Ulaştırma Yatırımı, Sıkı Maliye Politikası) 

Bu senaryoda yine GSYH’nin yüzde 1’i oranında spesifik bir kamu yatırımı 

öngörülmekte, ancak faiz dışı fazla rakamları değiştirilmemekte, dolayısıyla spesifik 

ulaştırma yatırımları dışındaki artık (residual) kamu yatırımları olarak tarif ettiğimiz 

yatırımların azalması beklenmektedir.  

Söz konusu senaryoda diğer sektörlerin ve ilgili kamu kurumlarının yatırımları 

azalacağından bu senaryonun politik olarak diğer senaryolara göre yönetilmesinin daha 

güç olması öngörülmektedir. Bununla birlikte senaryo 1, 2 ve 3’teki özel kesim 

yatırımları dışlama etkisinin bu senaryoda ortaya çıkmaması beklenmektedir. 

4.3.1.6. Senaryo 5 (Spesifik Ulaştırma Yatırımlarının KÖİ Yöntemiyle Finanse 

Edilmesi, Dış Kredi İle Finansman) 

Bu senaryoda spesifik ulaştırma yatırımlarının doğrudan kamu tarafından 

gerçekleştirilmeyerek KÖİ yöntemiyle ve dış kredi yoluyla finanse edileceği kabul 

edilmiştir. Bugüne kadarki uygulamalarda KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilen ulaştırma 

yatırımlarında asgari yüzde 80 oranında dış kaynak kullanım şartı aranmıştır. Söz konusu 
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ulaştırma yatırımları; KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilse de kamu yatırımı niteliği haiz 

olduğundan bu yatırımlar modelde bu yaklaşıma uygun olarak kamu yatırımları arasında 

yer almış ve kamu yatırım stokuna dâhil olmuş, ancak finansmanının dış kredi yoluyla 

yapılacağı kabul edilmiştir.  

Ayrıca yatırımların tamamlanıp hizmete alınmasını müteakip Türkiye’de bugüne 

kadar gerçekleştirilen ulaştırma sektöründeki KÖİ uygulamalarına paralel bir şekilde cari 

harcama nitelikli trafik garantisi ödemelerinin başlayacağı kabul edilmiş ve geçmiş 

uygulamalarda ortaya çıkan yükümlülükler ve yatırım büyüklükleri detaylı bir şekilde 

değerlendirilerek modele derç edilmiştir.  

Bununla birlikte, hem spesifik ulaştırma yatırımlarındaki artışa hem de dış 

sermaye girişlerine bağlı olarak ulaştırma hizmetlerinin göreli fiyatlarında düşüşün en 

fazla bu senaryoda gerçekleşmesi beklendiğinden buna bağlı olarak hane halkı tasarrufları 

da belirli bir seviyede artırılmıştır. Bu kabulde ulaştırma hizmeti talebinin fiyat 

esnekliğinin kısa ve orta vadede uzun vadeye kıyasla düşük olması etkilidir. Tüketiciler 

konut, işyeri, kullandıkları aracın yakıt verimliliği gibi parametreleri ancak uzun 

dönemde dikkate almaktadır. 

Diğer taraftan, KÖİ yönteminde; literatürde yoğun olarak tartışılan ve kamu ile 

özel kesim arasındaki etkin risk paylaşımı esasına dayanan ve verimlilik artışı yapması 

beklenen faydalar ise modele dâhil edilmemiştir. Türkiye’de ulaştırma sektöründeki KÖİ 

uygulamalarına bakıldığında, inşaat yapım riski dışındaki risk türlerinin kamu kesimi 

tarafından üstlenildiği, bu kapsamda KÖİ yönteminin Türkiye uygulamalarında esasen 

bir borçlanma aracı olarak kullanıldığı ve yapım süresinin kısalması ve yapım kalitesinin 

artırılması dışında yöntemin özünden beklenen diğer faydalara ulaşılamadığı 

değerlendirilmektedir.  
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4.3.1.7. Senaryo 6 (Spesifik Ulaştırma Yatırımı Yok, Artan Dış Finansman) 

Son senaryoda senaryo 5’teki ile aynı oranda dış finansmanın arttığı kabul edilmiş, 

ancak spesifik bir ulaştırma yatırımı öngörmek yerine ekonominin kendi dinamikleri 

içerisinde kalınmıştır. 

4.3.2. Model Sonuçları 

Baz senaryo ile birlikte toplam yedi adet senaryo HGD Modeli çerçevesinde 

analiz edilmiştir. Model sonuçlarının tamamını göstermek pratik olarak anlamlı 

olmayacağından bazı seçilmiş sonuçlara Tablo 4.4’te yer verilmiştir. Bu bölümde 

seçilmiş ekonomik göstergelere ilişkin sonuçların farklı spesifik ulaştırma yatırım 

seviyeleri ve finansman modelleri çerçevesinde nasıl değiştiğine ve ekonominin temel 

göstergelerine nasıl etki ettiğine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. 
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Tablo 4.4: Seçilmiş Göstergeler İçin Model Sonuçları 

  Reel GSYH Büyüme Hızı   Ulaştırma Göreli Fiyat Endeksi 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 
Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4  Senaryo 5  Senaryo 6  

2012           1 1 1 1 1 1 1 

2013  0,034 0,0362 0,0361 0,0363 0,036 0,0384 0,036   1,0065 1,002 1,002 1,0022 1,002 1,0031 1,0077 

2014  0,0382 0,0388 0,0396 0,04 0,0403 0,0441 0,0417   1,0106 0,9997 1,0008 1,0009 1,0019 1 1,011 

2015  0,0385 0,0385 0,0396 0,04 0,0406 0,0443 0,0419   1,0135 0,997 0,999 0,999 1,0011 0,9964 1,0131 

2016  0,0402 0,0393 0,0408 0,0412 0,0424 0,0485 0,0435   1,017 0,9951 0,9979 0,9978 1,0011 0,9938 1,0159 

2017  0,0394 0,0372 0,0393 0,0397 0,0414 0,0436 0,0426   1,0172 0,9913 0,9947 0,9945 0,9984 0,99 1,0152 

2018  0,0376 0,0335 0,0365 0,037 0,0394 0,0414 0,0409   1,0146 0,9859 0,9862 0,9893 0,9937 0,9844 1,0118 

2019  0,0366 0,0304 0,0346 0,035 0,0384 0,0405 0,0399   1,0125 0,9816 0,9855 0,9851 0,9898 0,9796 1,0089 

                    

  İşsizlik Oranı   Kayıt Dışı İşgücü Oranı 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 
Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4  Senaryo 5  Senaryo 6  

2012 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921  0,3927 0,3927 0,3927 0,3927 0,3927 0,3927 0,3927 0,3927 

2013  0,0997 0,0983 0,0986 0,0981 0,0989 0,0939 0,0957   0,4005 0,399 0,3993 0,3988 0,3996 0,3945 0,3963 

2014  0,104 0,1041 0,1032 0,1027 0,1023 0,0975 0,0992   0,405 0,4051 0,4041 0,4036 0,4032 0,3982 0,3993 

2015  0,1087 0,1107 0,1083 0,1077 0,1061 0,1011 0,103   0,4097 0,4118 0,4094 0,4087 0,4071 0,4019 0,4039 

2016  0,1101 0,1148 0,1108 0,1101 0,1066 0,0975 0,1035   0,4118 0,4161 0,4119 0,4112 0,4076 0,3982 0,4044 

2017  0,1134 0,1214 0,1153 0,1145 0,1091 0,1 0,1058   0,4146 0,4229 0,4166 0,4157 0,4102 0,4008 0,4068 

2018  0,1195 0,132 0,1233 0,1223 0,1145 0,1055 0,1109   0,4209 0,4338 0,4248 0,4238 0,4158 0,4064 0,4121 

2019   0,1257 0,1441 0,132 0,1309 0,1201 0,1108 0,116     0,4273 0,4464 0,4339 0,4327 0,4215 0,4119 0,4174 

 



139 

 

 

  Tüketici İmalatı Yurtiçi Üretimi   Aramalı İmalatı Yurtiçi Üretimi 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 
Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4  Senaryo 5  Senaryo 6  

2012                   

2013  336,4382 336,8213 336,8422 336,4360 336,8627 331,7622 332,8257   342,1491 342,1155 342,2832 342,0078 342,4507 340,8764 339,6552 

2014  351,8889 351,8428 352,3193 352,0799 352,7980 348,2409 349,7342   356,3600 355,7843 356,4225 356,2875 357,0487 356,9665 355,1091 

2015  368,6473 68,0850 369,0793 369,0128 370,0933 366,1362 368,0169   371,0674 369,5723 370,9039 370,9164 372,2214 373,7166 371,1116 

2016  386,5596 385,2774 386,8845 386,9949 388,6379 385,8852 387,4945   386,0430 383,2043 385,4958 385,6618 387,7543 389,4200 387,4212 

2017  404,1328 402,0408 404,3333 404,6268 406,8220 404,8070 406,7054   400,7243 395,7444 399,4514 399,7825 403,0272 405,8207 403,5243 

2018  421,3734 418,2937 421,3107 421,7928 424,6035 423,2969 425,6511   415,0387 406,6003 412,4304 412,9449 417,9461 421,9411 419,3995 

2019  439,3142 435,0763 438,8929 439,5673 443,1202 442,5273 445,3512   429,0972 415,5792 424,4712 425,1917 432,6880 438,1041 435,1751 

                    

  Sermaye Malı İmalatı Yurtiçi Üretimi  Tarım Sektörü Üretimi 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 
Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4  Senaryo 5 Senaryo 6  

2012                   

2013  259,7067 256,8173 258,5372 258,6771 260,2565 260,1410 260,9006   186,7975 186,2097 186,5829 186,5045 186,9558 185,0450 186,0953 

2014  267,6057 263,6178 266,1855 266,4115 268,7529 269,1642 269,5587   196,5264 195,3900 196,1349 196,1744 196,8829 195,4081 196,8739 

2015  277,4576 271,6092 275,2541 275,5695 279,2474 280,2603 280,1842   207,3996 205,5439 206,7219 206,8860 207,9947 207,0061 208,8669 

2016  282,4366 274,8853 279,8527 280,2633 284,8941 285,5787 285,9731   217,8107 215,2200 216,9084 217,2012 218,7003 218,5952 220,4426 

2017  286,0615 275,7256 282,4380 282,9520 289,1282 290,3469 290,4608   227,7851 224,3011 226,5792 227,0052 228,9809 229,5241 231,6315 

2018  292,2088 277,6848 286,8799 287,5142 295,8579 297,7755 297,5876   238,2646 233,6801 236,6499 237,2159 239,7672 240,9916 243,3958 

2019   297,8898 277,4180 290,1043 290,8821 302,1755 305,0408 304,3950     249,1172 243,1569 246,9762 247,6891 250,9718 252,9277 255,6027 
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  İnşaat Üretimi   Hizmet Sektörü Üretimi 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 
Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4  Senaryo 5  Senaryo 6  

2012                   

2013  318,9981 323,0011 321,2149 322,2845 319,4302 336,1349 328,5848   1108,8989 1112,0682 1111,1867 1111,4075 1110,3058 1111,7084 1110,8640 

2014  332,6260 335,5128 334,5572 335,7679 333,5806 351,9377 343,4653   1148,1973 1152,5389 1151,8754 1152,4671 1151,1956 1156,3167 1153,4440 

2015  343,1044 344,7677 344,9462 346,3061 344,6553 364,7968 355,2488   1189,3634 1194,6013 1194,4871 1195,4643 1194,1253 1203,1045 1197,9931 

2016  360,0108 358,8877 360,5967 362,1220 362,2916 377,7502 373,5885   1236,7365 1241,8700 1242,7267 1244,1112 1243,5139 1261,5410 1248,9161 

2017  375,5620 371,0091 374,9316 376,6424 378,6477 395,6549 390,7196   1286,2839 1290,3105 1292,7650 1294,5837 1295,1383 1315,8888 1302,2404 

2018  384,4463 374,4766 381,7116 383,6267 388,3623 407,1004 401,3051   1335,0682 1336,3392 1341,1876 1343,4679 1345,9505 1369,2043 1355,0404 

2019  392,4903 374,4626 386,5812 388,7356 397,3687 418,2166 411,2749   1384,9467 1381,7258 1389,8977 1392,6716 1397,9730 1423,9299 1409,2062 
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  Dış Ticaret Dengesi/GSYH   Fiyat Endeksi 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491           

2013  -0,0463 -0,0462 -0,0462 -0,0472 -0,0462 -0,0552 -0,0553   0,9976 0,9980 0,9979 0,9984 0,9978 1,0024 1,0023 

2014  -0,0434 -0,0432 -0,0432 -0,0441 -0,0432 -0,0515 -0,0518   0,9960 0,9966 0,9965 0,9969 0,9963 1,0004 1,0003 

2015  -0,0406 -0,0404 -0,0404 -0,0412 -0,0403 -0,0480 -0,0484   0,9944 0,9954 0,9951 0,9955 0,9948 0,9985 0,9983 

2016  -0,0378 -0,0377 -0,0376 -0,0384 -0,0375 -0,0444 -0,0450   0,9933 0,9945 0,9942 0,9946 0,9938 0,9975 0,9969 

2017  -0,0352 -0,0352 -0,0350 -0,0357 -0,0348 -0,0413 -0,0419   0,9924 0,9940 0,9935 0,9939 0,9930 0,9964 0,9957 

2018  -0,0328 -0,0329 -0,0326 -0,0333 -0,0324 -0,0384 -0,0390   0,9915 0,9935 0,9928 0,9932 0,9922 0,9952 0,9945 

2019  -0,0305 -0,0308 -0,0304 -0,0311 -0,0301 -0,0357 -0,0362   0,9907 0,9934 0,9924 0,9927 0,9915 0,9942 0,9934 

                    

  Toplam Dış Borç/ GSYH  KKBG/GSYH 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012                   

2013  0,4045 0,4035 0,4036 0,4043 0,4036 0,4104 0,4114   0,0118 0,0217 0,0167 0,0167 0,0117 0,0096 0,0114 

2014  0,4420 0,4404 0,4403 0,4418 0,4401 0,4540 0,4561   0,0125 0,0240 0,0181 0,0180 0,0122 0,0096 0,0118 

2015  0,4761 0,4743 0,4737 0,4760 0,4731 0,4933 0,4968   0,0087 0,0233 0,0162 0,0161 0,0082 0,0052 0,0078 

2016  0,5062 0,5046 0,5032 0,5062 0,5019 0,5260 0,5325   0,0196 0,0358 0,0274 0,0273 0,0190 0,0154 0,0185 

2017  0,5336 0,5329 0,5304 0,5339 0,5280 0,5575 0,5649   0,0321 0,0515 0,0412 0,0410 0,0312 0,0270 0,0306 

2018  0,5593 0,5606 0,5564 0,5604 0,5525 0,5867 0,5949   0,0357 0,0599 0,0469 0,0466 0,0346 0,0294 0,0337 

2019   0,5830 0,5875 0,5810 0,5854 0,5749 0,6133 0,6223     0,0402 0,0713 0,0542 0,0539 0,0387 0,0323 0,0376 
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  Kamu İç Borç Stoku/GSYH   Kamu İç Borç Faiz Oranı 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 0,2602 0,2602 0,2602 0,2602 0,2602 0,2602 0,2602 0,2602  0,1048 0,1048 0,1048 0,1048 0,1048 0,1048 0,1048 0,1048 

2013  0,2608 0,2601 0,2602 0,26 0,2602 0,259 0,259   0,1041 0,1039 0,1039 0,1038 0,1039 0,1034 0,1034 

2014  0,263 0,2716 0,2667 0,2664 0,2618 0,2602 0,2602   0,1038 0,1062 0,1048 0,1046 0,1033 0,1027 0,1027 

2015  0,2657 0,285 0,2743 0,2739 0,2637 0,2616 0,2616   0,1036 0,1092 0,106 0,1058 0,1029 0,1021 0,1021 

2016  0,264 0,2969 0,2794 0,2788 0,2611 0,2578 0,2585   0,1021 0,1117 0,1065 0,1063 0,1011 0,0999 0,1002 

2017  0,2731 0,3209 0,2954 0,2946 0,2692 0,2656 0,266   0,1039 0,1178 0,1103 0,11 0,1025 0,1012 0,1014 

2018  0,2944 0,3605 0,325 0,3239 0,2893 0,2852 0,2853   0,1093 0,1286 0,1181 0,1177 0,1075 0,1061 0,1061 

2019  0,3187 0,4081 0,3596 0,3582 0,3122 0,3073 0,3071   0,1156 0,1419 0,1274 0,127 0,1133 0,1117 0,1117 

                    

  Kamu Toplam Borcu/GSYH  Kamu Toplam Faiz Ödemesi/GSYH 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585  0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

2013  0,3561 0,3552 0,3553 0,355 0,3554 0,3537 0,3537   0,0318 0,0316 0,0316 0,0316 0,0317 0,0314 0,0314 

2014  0,355 0,3633 0,3583 0,3579 0,3534 0,3513 0,3513   0,0318 0,0333 0,0324 0,0323 0,0315 0,0311 0,0311 

2015  0,3544 0,3734 0,3626 0,362 0,3518 0,3492 0,3492   0,0318 0,0354 0,0334 0,0333 0,0314 0,031 0,031 

2016  0,3494 0,382 0,3643 0,3635 0,3458 0,3417 0,3426   0,0311 0,0373 0,0339 0,0337 0,0305 0,0298 0,03 

2017  0,3553 0,403 0,3771 0,3761 0,3506 0,3462 0,3468   0,0324 0,0418 0,0365 0,0364 0,0315 0,0308 0,0309 

2018  0,3737 0,44 0,4039 0,4026 0,3677 0,3628 0,363   0,036 0,0502 0,0422 0,042 0,0349 0,034 0,0341 

2019   0,3953 0,4853 0,4359 0,4343 0,3877 0,3822 0,3819     0,0405 0,0617 0,0495 0,0492 0,039 0,038 0,0379 
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  Özel Dış Borç Stoku/GSYH   Kamu Tasarrufu/GSYH 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 0,2636 0,2636 0,2636 0,2636 0,2636 0,2636 0,2636 0,2636  0,0263 0,0263 0,0263 0,0263 0,0263 0,0263 0,0263 0,0263 

2013  0,3092 0,3084 0,3084 0,3093 0,3085 0,316 0,3167   0,0321 0,0321 0,0322 0,0322 0,0322 0,0326 0,0326 

2014  0,35 0,3488 0,3486 0,3503 0,3485 0,3633 0,365   0,0351 0,0333 0,0343 0,0344 0,0353 0,0358 0,0358 

2015  0,3874 0,386 0,3854 0,3879 0,3849 0,4063 0,4092   0,036 0,0322 0,0343 0,0344 0,0363 0,0371 0,0371 

2016  0,4208 0,4195 0,4185 0,4214 0,4172 0,443 0,4484   0,0367 0,0303 0,0337 0,0339 0,0372 0,0332 0,0381 

2017  0,4514 0,4508 0,4487 0,4524 0,4467 0,4478 0,4842   0,0354 0,0257 0,031 0,0312 0,036 0,0323 0,0372 

2018  0,48 0,4811 0,4776 0,4817 0,4742 0,5101 0,5173   0,0318 0,0175 0,0254 0,0258 0,0327 0,0292 0,0342 

2019  0,5065 0,5103 0,5047 0,5093 0,4994 0,5396 0,5475   0,0273 0,0063 0,0183 0,0187 0,0287 0,0254 0,0304 

                    

  Dış Ticaret Dengesi/GSYH  Kamu Tasarruf-Yatırım Dengesi 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491 -0,0491  0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 

2013  -0,0463 -0,0462 -0,0462 -0,0472 -0,0462 -0,0552 -0,0553   0,0165 0,0263 0,0213 0,0213 0,0164 0,0143 0,0161 

2014  -0,0434 -0,0432 -0,0432 -0,0441 -0,0432 -0,0515 -0,0518   0,0171 0,0286 0,0227 0,0227 0,0168 0,0143 0,0165 

2015  -0,0406 -0,0404 -0,0404 -0,0412 -0,0403 -0,0480 -0,0484   0,0133 0,0279 0,0209 0,0208 0,0129 0,0098 0,0124 

2016  -0,0378 -0,0377 -0,0376 -0,0384 -0,0375 -0,0444 -0,0450   0,0243 0,0405 0,0321 0,0319 0,0237 0,02 0,0232 

2017  -0,0352 -0,0352 -0,0350 -0,0357 -0,0348 -0,0413 -0,0419   0,0367 0,0561 0,0459 0,0457 0,0359 0,0316 0,0352 

2018  -0,0328 -0,0329 -0,0326 -0,0333 -0,0324 -0,0384 -0,0390   0,0403 0,0646 0,0515 0,0513 0,0392 0,034 0,0384 

2019   -0,0305 -0,0308 -0,0304 -0,0311 -0,0301 -0,0357 -0,0362     0,0449 0,076 0,0589 0,0585 0,0434 0,037 0,0423 
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  Özel Yatırım/GSYH   Kamu Ulaştırma Sermaye Stoku/GSYH 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 0,2433 0,2433 0,2433 0,2433 0,2433 0,2433 0,2433 0,2433  0,1549 0,1549 0,1549 0,1549 0,1549 0,1549 0,1549 0,1549 

2013  0,2431 0,2331 0,2381 0,2392 0,2431 0,2464 0,2526   0,1529 0,1585 0,1585 0,1584 0,1585 0,1575 0,1519 

2014  0,2397 0,2284 0,234 0,235 0,2397 0,2428 0,2487   0,1536 0,168 0,1661 0,1659 0,1642 0,1663 0,1522 

2015  0,2414 0,2275 0,234 0,235 0,2414 0,2443 0,2501   0,1555 0,1778 0,1741 0,1739 0,1705 0,1753 0,1538 

2016  0,2281 0,2133 0,2208 0,2217 0,2282 0,2308 0,2365   0,1558 0,1855 0,1802 0,18 0,1746 0,1814 0,1539 

2017  0,2141 0,1969 0,2057 0,2066 0,2142 0,2169 0,2223   0,1605 0,1967 0,1898 0,1895 0,1827 0,19 0,1584 

2018  0,2094 0,1888 0,1996 0,2005 0,2098 0,2128 0,2176   0,1691 0,2114 0,2029 0,2026 0,1943 0,2021 0,1668 

2019  0,2043 0,1785 0,1923 0,1933 0,2049 0,2085 0,2125   0,1768 0,2252 0,2149 0,2146 0,2047 0,213 0,1743 

                    

  Kamu Yatırımı/GSYH  Kamu Altyapı Sermaye Stoku/GSYH 

  
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6   
Reel 

Baz 

Senaryo 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

4  

Senaryo 

5  

Senaryo 

6  

2012 0,0398 0,0398 0,0398 0,0398 0,0398 0,0398 0,0398 0,0398  0,2639 0,2639 0,2639 0,2639 0,2639 0,2639 0,2639 0,2639 

2013  0,0486 0,0584 0,0535 0,0535 0,0486 0,0585 0,0487   0,2523 0,2571 0,2571 0,257 0,2572 0,2554 0,2506 

2014  0,0522 0,0619 0,057 0,057 0,0521 0,062 0,0523   0,2447 0,2582 0,256 0,2558 0,2538 0,2555 0,2424 

2015  0,0493 0,0601 0,0551 0,0552 0,0492 0,0591 0,0495   0,2393 0,2608 0,2565 0,2562 0,2522 0,257 0,2366 

2016  0,061 0,0707 0,0658 0,0658 0,0609 0,0658 0,0613   0,2329 0,262 0,2557 0,2554 0,2491 0,256 0,2298 

2017  0,0721 0,0818 0,0769 0,0769 0,0719 0,0768 0,0724   0,2323 0,268 0,2599 0,2595 0,2514 0,259 0,229 

2018  0,0721 0,082 0,077 0,077 0,072 0,0769 0,0725   0,2369 0,2791 0,269 0,2685 0,2587 0,267 0,2334 

2019   0,0722 0,0823 0,0771 0,0772 0,0721 0,077 0,0727     0,2413 0,2898 0,2776 0,2771 0,2654 0,2742 0,2375 
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4.3.2.1. Reel GSYH Büyüme Hızı 

Kısa ve görece orta vadede; tüm senaryolarda baz senaryoya kıyasla daha yüksek 

büyüme oranları gözlenmektedir. Zira baz senaryo dışındaki tüm senaryolarda ya spesifik 

ulaştırma yatırımları ile birlikte toplam yatırım seviyesi artmakta veya dış sermaye girişi 

artmaktadır: ya da her ikisi birlikte gerçekleşmektedir. Ancak, ilerleyen yıllarda özellikle 

senaryo 1, 2 ve 3’teki gevşek maliye politikası sonucunda gittikçe bozulan kamu tasarruf-

yatırım dengesi, yurtiçi faiz oranlarının yükselmesi ve ortaya çıkan özel kesim 

yatırımlarındaki dışlama (özel kesim yatırımları 1, 2 ve 3 numaralı senaryolarda 

azalmaktadır.) etkisinin ekonomideki büyümeyi yavaşlattığı ve baz senaryodaki büyüme 

oranlarının gerisinde kalındığı görülmektedir. Grafik 4.3’te alternatif senaryolardaki 

büyüme hızlarının baz senaryoya göre sapma oranları gösterilmektedir. 

 

Grafik 4.3: Alternatif Senaryolarda Büyüme Hızlarındaki Sapma Oranları 
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Büyüme hızı açısından en elverişli sonucu 5. senaryonun verdiği görülmektedir. 

5. senaryoda hem spesifik ulaştırma yatırımları yapılabilmekte ve bu yatırımlara bağlı 

pozitif dışsallıklar ortaya çıkarılabilmekte, hem de bu yatırımların finansmanı için ne 

kamu ne de özel tasarruflar kullanılmakta, spesifik yatırımlar dış tasarruflardaki artışla 

finanse edilmektedir. Ayrıca bu senaryoda kamunun artık olarak tarif ettiğimiz 

yatırımlarında da bir azalma olmamaktadır. 

Bu çerçevede, artan kamu yatırımlarının8 özel kesim yatırımlarını dışlama durumu 

da söz konusu olmamaktadır. Ancak Grafik 4.3’te görüleceği üzere senaryo 5’te orta 

vadedeki büyüme hızı ilk yıllara kıyasla az da olsa daha düşük kalmakta, bunun da 

nedeninin yatırımların tamamlandıkça hizmete sunulmasıyla ortaya çıkan kamunun trafik 

garanti ödemelerine bağlı artan cari giderleri olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, tüm 

senaryolarda geçerli olan ve 2015 yılından sonra bozulan mali disiplinin de bu sonuçlarda 

etkisi olduğu değerlendirilmektedir. Zira faiz dışı fazla modelde dışsal olarak 

tanımlanmaktadır. 

Diğer taraftan reel büyüme hızı açısından en az elverişli sonucu ise senaryo 1’in 

verdiği görülmektedir. Senaryo 1’de orijinal faiz dışı fazla rakamları gevşetilmekte ve 

bunun sonucunda toplam kamu yatırımları GSYH’nin yüzde 1’i oranında artmaktadır. 

Ancak bu senaryoda tasarruf kalıplarının değişmediği varsayıldığından, dışlama etkisi 

ortaya çıkmakta ve artan kamu yatırımları özel kesim yatırımlarının azalmasına neden 

olmaktadır. Bu senaryoda artan spesifik ulaştırma yatırımları sonucunda ortaya çıkan 

                                                           

8 Daha önce de açıklandığı üzere özel kesim tarafından finanse edilse de bu yatırımlar kamu niteliğini haiz 

yatırımlar olduğundan kamu yatırım stokuna dâhil edilmektedir. 
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verimlilik artışları ve dışsallık kazanımlarının özel kesim yatırımlarındaki düşüş 

sonucunda ortaya çıkan kayıpları telafi edemediği görülmektedir.  

Artan ulaştırma yatırımları nedeniyle toplam kamu yatırımlarının GSYH’nin 

yaklaşık yüzde 0,5’i oranında arttığı yani bir kısım kamu yatırımlarından ödün vermek 

suretiyle spesifik ulaştırma yatırımlarının bir bölümünün finanse edildiği senaryo 2 ve 

3’te ise büyüme oranlarının senaryo 1’ye kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu 

durumun toplam kamu yatırımlarının senaryo 1’e kıyasla daha düşük olmasına bağlı 

olarak daha sınırlı bir özel kesim yatırımı dışlama etkisinden kaynakladığı 

değerlendirilmektedir. 

Dış tasarrufların yüzde 2 mertebesinde arttığı ancak spesifik ulaştırma 

yatırımlarının yine kamu tarafından finanse edildiği ve faiz dışı fazladaki bir kısım 

gevşemeye bağlı olarak toplam kamu yatırımlarının arttığı senaryo 3’ün de senaryo 4’e 

göre daha elverişsiz sonuç verdiği görülmektedir. Zira senaryo 4’te mali disiplinden ödün 

verilmemekte, spesifik ulaştırma yatırımları yapılmakla birlikte toplam kamu 

yatırımlarında artış yaşanmamakta ve kamu yatırımlarının özel kesim yatırımlarını 

dışlama problemi ortaya çıkmamaktadır. Baz senaryo ile senaryo 4 karşılaştırıldığında, 

toplam kamu yatırımları aynı düzeydeyken senaryo 4’ün daha elverişli sonuç vermesi, 

kamu yatırımları içerisinde ulaştırma yatırımlarının daha verimli olduğu ve diğer 

yatırımların yerine geçerek ekonomik büyümeyi daha fazla uyardığı şeklinde 

yorumlanabilir. 

Grafik 4.3.’ten anlaşılacağı üzere kısa vadede esasen Senaryo 5 ve 6 hariç diğer 

senaryolar birbirine yakın sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte orta vadede ise özellikle 

Senaryo 1 ve 2’nin gevşek maliye politikasıyla birlikte bozulan kamu tasarruf-yatırım 

dengesi ve artan yurtiçi faiz oranları özel kesim yatırımları için bir dışlama etkisi 
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yaratmakta, bunun sonucunda büyümenin baz senaryodan negatif olarak ayrıldığı 

görülmektedir. 

Senaryo 5 ve 6’nın orta ve uzun vadede esasen birbirlerine oldukça yaklaştıkları 

görülmektedir. Bu sonuçta KÖİ yatırımlarının hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan trafik 

garanti ödemelerinin etkisi olduğu değerlendirilmektedir. Bu sonuçlar, finansal olarak 

yapılabilir projelerin KÖİ ile gerçekleştirilmesi durumunda verimlilik ve GSYH büyüme 

hızı bakımından daha iyi sonuçlar ortaya çıkaracağını göstermektedir. Trafik 

garantilerinin projeleri finansal olarak yapılabilir kılmaktan ziyade olası risklere karşı bir 

koruma sağlaması gerektiği düşünülmekte, bu çerçevede sonuçlar KÖİ Türkiye 

uygulamalarının etkinliğinin sorgulanması gerektiğini de ima etmektedir.  

 

4.3.2.2. Yurt İçi Üretim ve Katma Değer 

Alternatif senaryolarda tüketim malları, ara malı, sermaye malı yurt içi üretimleri 

ve yaratılan katma değerleri ile tarım, inşaat ve hizmet sektörlerindeki üretimin baz 

senaryoya göre ne ölçüde değişmesinin beklendiği Grafik 4.4 - 4.15’te gösterilmektedir. 

Ulaştırma ve lojistik yatırımlarının pazarlara erişimi geliştirerek ve 

kolaylaştırarak sanayi üretimini ve ticari aktiviteyi artırması beklenmektedir. Bununla 

birlikte, muhtemel bir özel kesim dışlama etkisinden bahsedilmiş olan senaryo 1,2 ve 3’te 

özellikle ara malı ve sermaye malı üretiminin azaldığı görülmektedir.  Bu senaryolarda 

tüketim malı üretiminin daha az olumsuz etkilenmesinin diğer imalat sanayi alt 

sektörlerine göre talep esnekliğinin daha düşük olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Son yıllarda çoğunlukla inşaat sektörünün finansmanına yönlendirilmiş 

olan dış tasarruflar ile artan ulaştırma yatırımları finanse edileceği için, özellikle senaryo 
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1’de inşaat sektörü üretiminde bir düşüş gözlenmektedir. Benzer şekilde dış sermaye 

girişlerinin yükseldiği senaryo 5 ve 6’da ise özellikle yatırım malı ve ara malı üretiminde 

artış gözlenmektedir. 

Tüketim malı üretiminin en yüksek düzeyde 4, 5 ve 6. senaryolarda arttığı 

görülmektedir. Sürdürülebilirlik bakımından üretim içerisinde katma değer oranındaki 

artış da önemlidir ve yalnızca üretim artışını hedeflemek sağlıklı bir yaklaşım 

olmayacaktır. Bu çerçevede, tüketim malı sektöründeki katma değer incelendiğinde, 

üretim içerisinde yalnızca 1 ve 5. senaryolarda katma değer payının en yüksek düzeyde 

artış gösterdiği görülmektedir. 6. senaryoda ise üretim en yüksek düzeyde artarken, katma 

değer oranındaki artış oranının hem düşük kaldığı hem de azalarak arttığı görülmektedir. 

Bu sonuca göre, spesifik ulaştırma yatırımının tüketim malı imalat sanayiinde katma 

değer oranını artırdığı, spesifik ulaştırma yatırımlarında herhangi bir artış olmaksızın dış 

sermaye girişine bağlı üretim artışının yaşandığı 6. senaryoda ise katma değer artışının 

sınırlı kaldığı görülmektedir.  

Ara malı ve sermaye malı üretimlerinde yine senaryo 5 ve 6’nın baz senaryoya 

kıyasla yüksek düzeyde artış kaydettiği görülmekte; senaryo 1’in ise en elverişsiz sonucu 

verdiği ve üretimin baz senaryoya kıyasla düştüğü görülmektedir. Söz konusu sektörlerde 

baz senaryoya göre katma değer payındaki artışta ise en elverişli sonucu senaryo 5’in, 

ikinci en iyi sonucu ise senaryo 1’in verdiği görülmektedir. Bir başka ifadeyle 1. 

senaryoda baz senaryoya kıyasla üretimde bir düşüş yaşanırken katma değer payında bir 

artış ortaya çıkmaktadır. 
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Grafik 4.4: Alternatif Senaryolarda Tüketim Malı Yurt İçi Üretiminde Sapma 

Oranları 

 

 

Grafik 4.5: Alternatif Senaryolarda Tüketim Malı Katma Değerinde Sapma 

Oranları 
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Grafik 4.6: Alternatif Senaryolarda Ara Malı Yurt İçi Üretiminde Sapma Oranları 

 

 

Grafik 4.7: Alternatif Senaryolarda Ara Malı Katma Değerinde Sapma Oranları 
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Grafik 4.8: Alternatif Senaryolarda Sermaye Malı Yurt İçi Üretiminde Sapma 

Oranları 

 

Grafik 4.9: Alternatif Senaryolarda Sermaye Malı Katma Değerinde Sapma 

Oranları 
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sonucu senaryo 5 vermekte; inşaat sektöründeki en elverişsiz sonucu ise senaryo 6 

vermektedir. Dış sermaye girişlerine bağlı inşaat sektörü odaklı büyüme inşaat sektörü 

içerisindeki katma değer oranında bir artış yaratmamaktadır. 

Özel kesim yatırımlarında dışlama etkisinin ortaya çıkmadığı 5. senaryoda inşaat 

sektörü üretiminin baz senaryoya kıyasla yıllar itibarıyla yüzde 5-6,5 aralığında daha 

yüksek bir oranda büyüdüğü görülmektedir. Hizmet sektöründe de benzer bir patern 

görülmekte ancak baz senaryoya göre sapma oranları yüzde 1-2,5 aralığında daha düşük 

seviyede kalmaktadır. Diğer senaryolardaki sapma yüzde 0-1 aralığında değişmektedir. 

İnşaat ve hizmet sektörlerinin yurt içi üretiminde baz senaryoya göre en yüksek sapma 

oranları senaryo 5’te ortaya çıkarken; tarım sektörü üretiminde baz senaryoya göre en 

yüksek sapma senaryo 6’da oluşmaktadır. Senaryo 6’da kısa vadeli dış kaynak girişine 

bağlı olarak ortaya çıkan iç talep genişlemesinin etkileri tarım sektörü ile tüketim malı 

imalatı sektörlerinde kendisini daha fazla göstermektedir. Bu iki sektörde baz senaryoya 

göre sapma oranları en yüksek senaryo 6’da ortaya çıkmaktadır. 

Grafik 4.10: Alternatif Senaryolarda Tarım Sektörü Üretiminde Sapma Oranları 
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Grafik 4.11: Alternatif Senaryolarda Tarım Sektörü Katma Değerinde Sapma 

Oranları 

 

 

Grafik 4.12: Alternatif Senaryolarda İnşaat Sektörü Üretiminde Sapma Oranları 
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Grafik 4.13: Alternatif Senaryolarda İnşaat Sektörü Katma Değerinde Sapma 

Oranları 

 

 

 

 

Grafik 4.14: Alternatif Senaryolarda Hizmet Sektörü Üretiminde Sapma Oranları 
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Grafik 4.15: Alternatif Senaryolarda Hizmet Sektörü Katma Değerinde Sapma 

Oranları 
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toplam kamu borcu ve kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH’ye oranındaki beklenen 

sapmalar sırasıyla Grafik 4.16, 4.17, 4.18 ve 4.19’da gösterilmektedir. 

Grafik 4.16: Alternatif Senaryolarda Enflasyonda Sapma Oranları 

 

 

 

Grafik 4.17: Alternatif Senaryolarda Dış Ticaret Dengesi/GSYH’de Sapma 

Oranları 
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Grafik 4.18: Alternatif Senaryolarda Kamu Toplam Borcu/GSYH’de Sapma 

Oranları 

 

 

Grafik 4.19: Alternatif Senaryolarda KKBG/GSYH’de Sapma Oranları 
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olduğu değerlendirilmektedir. Friedman (1977) ortalama enflasyonda ortaya çıkan artışın 

enflasyondaki belirsizliği de artırdığını; göreli fiyatlarda bozulma oluştuğunu, risk 

priminin değişmesiyle ekonomik aktivitede bir yavaşlama ve üretimde düşüş oluştuğunu, 

artan risk primine bağlı olarak faiz oranlarının da arttığını savunmuştur.  

Benzer şekilde cari açık oranının yüksekliği ve bu açığın sürekli olarak kısa vadeli 

borçlanmayla kapatılmaya çalışılması da ekonomiyi dış şoklara karşı hassas konuma 

getirecektir. Cari dengenin en önemli belirleyicisi ise dış ticaret dengesidir. Bu çerçevede 

farklı senaryoların dış ticaret dengesini nasıl değiştirdiği önem arz etmektedir. 

5 ve 6. senaryoların dış ticaret dengesini en olumsuz şekilde etkilediği görülmektedir. Bu 

iki senaryoda baz senaryoya göre sapma yıllara göre değişmekle birlikte yüzde 17-20 

aralığında olmaktadır. 

Enflasyon ve dış ticaret dengesi bakımından en elverişsiz sonuçlar senaryo 5 ve 

6’da ortaya çıkarken, diğer taraftan, söz konusu senaryoların kamu toplam borcunun 

GSYH’ye oranı bakımından en elverişli sonuçları birbirine oldukça yakın değerlerle 

verdikleri görülmektedir. Senaryo 5’teki ilave ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirilmesi 

KÖİ yöntemi ile ve dış sermaye girişleri marifetiyle finanse edildiğinden ve senaryo 6’da 

ise ilave ulaştırma yatırımı öngörülmeksizin dış sermaye girişlerinde bir artış varsayımı 

esas olduğu için bu senaryolarda kamu toplam borcunun GSYH’ye oranı baz senaryonun 

da altına inmektedir. Diğer taraftan, ilave ulaştırma yatırımlarının kamu tarafından 

finanse edildiği senaryolarda ise kamu toplam borcundaki bozulmanın en fazla nispeten 

gevşek maliye politikası uygulanan ve faiz dışı fazla hedefinin gevşetildiği senaryo 1’de 

ortaya çıktığı görülmektedir.  
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Kamunun borç yapısı üzerinde kritik bir gösterge olan kamu kesimi borçlanma 

gereği makro kırılganlık için de önemli bir parametredir. KKBG arttıkça faiz oranları 

üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşmakta, enflasyon beklentisi artmakta, özel yatırımlar 

azalmakta ve ilerleyen dönemde kamu yatırımlarına ayrılabilecek pay azalmaktadır. Bu 

çerçevede farklı senaryoların KKBG üzerindeki etkilerinin incelenmesi önem arz 

etmektedir. Alternatif senaryolar arasında senaryo 1’in en elverişsiz sonucu verdiği ve 

KKBG’nin baz senaryoya göre yıllar itibarıyla yüzde 60 ile yüzde 170 oranında artış 

gösterdiği görülmektedir. En elverişli sonuçları ise senaryo 4, 5 ve 6’nın verdiği 

görülmektedir. 

Bu çerçevede, ekonomik kırılganlık açısından, senaryo 5 ve 6’nın hem enflasyon 

hem de dış ticaret dengesi bakımından; senaryo 1’in ise kamu toplam borcu ve KKBG 

açısından en elverişsiz sonuçları verdikleri görülmektedir. Ulaştırma yatırımlarının faiz 

dışı fazla sabit tutularak gerçekleştirildiği Senaryo 4’ün ise tüm bu parametreler üzerinde 

en dengeli ve sürdürülebilir sonuçları verdiği görülmektedir. 

4.3.2.4. İstihdam  

Modelin işgücü bloğunda friksiyonel bir işsizlik öngörülmekte, ancak neoklasik 

kurgu gereği işgücü piyasalarında herhangi bir katılık öngörülmemektedir. Senaryo 4, 5 

ve 6’nın baz senaryoya kıyasla daha fazla istihdam yarattığı görülmektedir. Senaryo ve 

1, 2 ve 3’te ise işsizliğin baz senaryoya göre arttığı görülmektedir. Grafik 4.20’de 

alternatif senaryolarda ortaya çıkan işsizlik oranlarının baz senaryoya kıyasla sapma 

oranları gösterilmektedir. 
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Grafik 4.20: Alternatif Senaryolarda İşsizlik Oranlarındaki Sapma Oranları 
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baz senaryoya göre işsizliğin daha yüksek çıktığı görülmektedir. 
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Model sonuçlarına göre işsizliği sabit tutan büyüme oranının yüzde 4,1 olduğu 

görülmektedir. 

4.3.2.5. Ulaştırma Göreli Fiyatları  

Ulaştırma hizmetleri göreli fiyatı baz senaryo ve 6. senaryo haricinde genel olarak 

azalmakla birlikte en yüksek düzeydeki azalış senaryo 5’te gerçekleşmektedir. Bununla 

birlikte senaryo 2 ve 3’teki ulaştırma göreli fiyatlarındaki düşüşün senaryo 1’e göre daha 

az gerçekleştiği görülmektedir. En fazla düşüşün senaryo 5’te gerçekleşmesinin hem 

artan ulaştırma sektöründeki arz hem de artan dış kaynak girişine bağlı olarak diğer 

senaryolara göre genel fiyat seviyesindeki artışın daha fazla olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Diğer taraftan, senaryo 2 ve 3’teki göreli ulaştırma fiyat düşüşünün 

senaryo 1’e göre daha az olmasının ise senaryo 1’deki gevşek maliye politikasına bağlı 

genel fiyat seviyesindeki göreli yükseklikten ve senaryo 1’deki ulaştırma sektörü arzının 

yüksekliğinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Ulaştırma göreli fiyat endeksinin 

baz senaryoya kıyasla sapma oranları Grafik 4.21’de gösterilmektedir. 

Grafik 4.21: Alternatif Senaryolarda Ulaştırma Göreli Fiyatlarındaki Sapma 

Oranları 
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4.3.2.6. Kamu Tasarruf-Yatırım Dengesi  

Kamu tasarruf-yatırım dengesi açısından en elverişli sonucu senaryo 5’in verdiği 

görülmektedir. Bunun sebebi Senaryo 5’te, spesifik ulaştırma yatırımlarının KÖİ 

kapsamında dış kaynak ile finanse edilmesidir.  Senaryo 1’de ise hem toplam kamu 

yatırımları GSYH’nin yüzde 1’i oranında arttığı hem de bu yatırımlar bütünüyle kamu 

kesimi tarafından finanse edildiğinden doğal olarak en elverişsiz sonuç ortaya 

çıkmaktadır.  

Grafik 4.22’de alternatif senaryolarda ortaya çıkan kamu tasarruf-yatırım 

dengesinin baz senaryoya göre değişim oranları gösterilmektedir. Model sonuçlarından 

kamu ulaştırma yatırımları diğer kamu yatırımlarına göre daha verimli olmasına rağmen 

mali genişlemenin esasen daraltıcı bir etki yarattığı görülmektedir. 

 

Grafik 4.22: Alternatif Senaryolarda Kamu Tasarruf-Yatırım Dengesindeki Sapma 

Oranları 
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4.3.2.7. Kamu İç Borç Faiz Oranı 

Alternatif senaryolar arasında en yüksek faiz oranının Senaryo 1’de gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu durum beklenen bir sonuçtur, zira bahse konu senaryoda hem toplam 

kamu yatırımları artmakta hem de bu yatırımlar bütünüyle kamu kesimi tarafından 

finanse edilmekte, bu doğrultuda kamu tasarruf-yatırım dengesi bozulmakta, kamu 

toplam borcu ve kamu kesimi borçlanma gereği artmaktadır. En düşük faiz oranının ise 

senaryo 5 ve 6’ta ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim bunlardan senaryo 5’te ilave 

yatırımlar KÖİ marifetiyle ve dış kaynak yoluyla finanse edilmekte; senaryo 6’da ise ilave 

ulaştırma yatırımı öngörülmeksizin dış kaynak girişinde bir artış varsayılarak özel kesim 

yatırımları artırılmaktadır. Grafik 4.23’te görüldüğü üzere, kamu iç borç faiz oranının baz 

senaryoya göre sapma oranları kamu toplam borcu ile kamu kesimi borçlanma gereğinin 

baz senaryoya göre sapma oranları ile büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. 

Grafik 4.23: Alternatif Senaryolarda Kamu İç Borç Faiz Oranlarındaki Sapma 

Oranları 
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4.3.2.8. Özel Yatırım/GSYH 

Artan kamu yatırımlarının dışlama etkisi araştırılırken, Grafik 4.24’te görüldüğü 

üzere senaryo 1, 2 ve 3’te özel yatırımın GSYH içerisindeki payı baz senaryoya göre 

azalırken, senaryo 4’te ise bu oranın neredeyse aynı kaldığı görülmektedir. Senaryo 4’te 

toplam kamu yatırımları GSYH’nin yüzde 0,5’i oranında artmakla birlikte, dış kaynak 

girişi de baz senaryoya oranla yüzde 2 mertebesinde artmaktadır. Tasarruf kalıplarının 

değişmemesi kabulüyle senaryo 1, 2 ve 3’teki kamu yatırımlarındaki artışın, özel kesim 

yatırımlarını dışladığı anlaşılmaktadır. 

Grafik 4.24: Alternatif Senaryolarda Özel Yatırımlardaki Sapma Oranları 

 

 

Beklendiği üzere dış kaynak girişi yaşanan senaryo 5 ve 6’da özel yatırımlar artış 

göstermekte, dış kaynağın spesifik kamu ulaştırma yatırımı için kullanılmadığı senaryo 6 

bütün yıllarda özel yatırımlar açısından en elverişli sonucu vermektedir. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Hükümetlerin kıt kaynakları tahsis ederken yaptıkları politika tercihleri ülkelerin 

ekonomik büyümesini ve refah düzeyini belirlemektedir. Mali çarpanların araştırıldığı 

birçok çalışmada, kamu yatırımlarına tahsis edilen kaynakların ekonomik büyüme 

üzerinde diğer kamu harcamalarına göre daha büyük etki yarattığı savunulmaktadır. Bu 

nedenle, yatırımların ekonomik aktivite ve diğer ekonomik büyüklükler üzerinde 

etkisinin araştırılması politika yapıcıların sağlıklı ve yerinde politikalar üretmesi 

açısından kritik önemdedir. 

Birçok sektöre girdi teşkil eden, yüksek kaynak tahsisine ve detaylı regülasyona 

ihtiyaç duyan, GSYH ve istihdam içerisinde önemli yer tutan ve gerek doğrudan, gerekse 

dolaylı olarak büyümeye ve ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayan ulaştırma 

sektörü tüm ülkelerin kamu politikalarında özel önem verilen bir alandır. 

Yatırım politikalarının etkisinin ortaya çıkmasında, ülkenin sermaye stok 

seviyesi, yatırım kararlarının yerindeliği ve zamanlaması, planlama, projelendirme ve 

uygulama aşamalarının kalitesi, yatırımların hızı ile birlikte, bu yatırımların finansman 

şekli, ülkenin borç seviyesi, vergi sisteminin kalitesi gibi birçok parametre etkili 

olmaktadır. Yapılacak her yatırım ve bu yatırımın finansman şekli borçlu ve kronik olarak 

tasarruf açığı veren bir ülke olan Türkiye’de daha da önem kazanmaktadır. 

Bu tezde, Türkiye’de kısa ve orta vadeli politika kararlarının alınmasında yol 

gösterici olması beklenen, hem geçmiş kararların karşı olgusal bir analizi hem de ileriye 

dönük simülasyonların yapılabilmesine imkân veren bir model ve analitik laboratuvar 

oluşturulması ile kamu yatırımları içerisinden en fazla payı alan ulaştırma yatırımlarının 

farklı politikalar çerçevesinde ve farklı finansman şekillerinde makroekonomik 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sektörel Girdi-Çıktı Analizleri 
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yapılmış ve baz senaryo ile birlikte toplam yedi adet senaryo Hesaplanabilir Genel Denge 

Modeli ile alternatif politika ve finansman modelleri çerçevesinde analiz edilmiştir. 

Öncelikle, Girdi-Çıktı Analizleri yoluyla sektörel bağlantı yapısının incelenmesi 

neticesinde, sektörel ileri ve geri bağlantı etkileri değerlendirildiğinde aramalı imalatı ile 

enerji sektörlerinin kilit sektörler olduğu görülmektedir. Özel hizmetler, tüketici imalatı 

ve ulaştırma sektörlerinin de diğer sektörlere kıyasla ileri ve geri bağlantı etkileri toplamı 

yüksektir. İleri bağlantı olarak en yüksek etkiye sırasıyla aramalı imalatı, özel hizmetler, 

enerji, madencilik ve ulaştırma sektörleri sahiptir; geri bağlantı bakımından ise en yüksek 

etkiye sırasıyla enerji, tüketici imalatı, inşaat, ulaştırma ve aramalı imalatı sektörlerinin 

sahip olduğu görülmektedir. 

Çarpan analizlerinde, basit üretim çarpanı esasen geri bağlantı etkisini ifade 

ederken, artan hane halkı gelirine bağlı olarak ortaya çıkan uyarılmış etkinin ilave 

edilmesiyle elde edilen toplam üretim çarpanları ise en yüksek uyarılmış etkinin sırasıyla 

özel hizmetler, inşaat, tüketici imalatı ve ulaştırma sektörlerinde ortaya çıktığını 

göstermektedir. 

Gelir çarpanları değerlendirildiğinde ise, gerek doğrudan etkileri gerek doğrudan 

ve dolaylı etkilerin toplamını gösteren gelir çarpanlarının sektörel sıralaması 

değişmemekte; en yüksek basit ve toplam gelir çarpanına sahip sektörler özel hizmetler, 

inşaat, tüketici imalatı ve ulaştırma sektörleri olarak sıralanmaktadır. 

Hesaplanabilir Genel Denge Analizi sonuçları ise, ulaştırma yatırımlarındaki 

artışın toplam üretimi, katma değeri, büyümeyi ve istihdamı uyardığını ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, sonuçlar açık bir şekilde ilave kamu ulaştırma 

yatırımlarının finansman şeklinin, büyüme ve istihdamın uyarılmasında, bu etkinin 
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devamlılığında, hatta orta ve uzun vadede bu uyarının yönünde belirleyici olduğunu 

göstermektedir.  

Kısa vadede ulaştırma yatırımlarındaki artışın üretim, büyüme ve istihdam gibi 

ekonominin temel göstergelerinde pozitif etki yaptığı görülürken, gevşek maliye 

politikası uygulamaları sonucunda kamu tasarruf-yatırım dengesindeki bozulmalar, 

yurtiçi faiz oranlarının yükselmesi ve özel kesim yatırımlarında ortaya çıkan dışlama 

etkisi pozitif etkiyi aşağıya çekmekte ve orta ve uzun vadede göstergeler üzerindeki etki 

negatife dönmektedir. Bir başka ifadeyle, gevşek maliye politikasının uygulandığı 

senaryolarda, spesifik ulaştırma yatırımları sonucunda ortaya çıkan verimlilik artışları ve 

dışsallık kazanımlarının özel kesim yatırımlarındaki düşüş sonucunda ortaya çıkan 

kayıpları telafi edemediği görülmektedir.  

Diğer taraftan, sıkı maliye politikası varsayımında, yani artan ulaştırma yatırımları için 

kamunun diğer yatırımlarından vazgeçmek suretiyle bir mali alan yaratıldığında ise 

göstergeler üzerindeki etkinin tekrar pozitife döndüğü görülmektedir. Bu sonuçlar 

kamunun ulaştırma yatırımlarının kamunun yaptığı diğer yatırımlara göre daha verimli 

olduğunu göstermektedir. 

Modelde tasarruf oranının dışsal kabul edilmesi ve faiz oranlarındaki gelişmelerin 

bir sonucu olarak özel yatırımlarda görülen dışlama etkisi alternatif senaryolardaki mali 

genişleme sıralamaları ile paralellik arz etmektedir. Özel yatırımların GSYH’ye oranı 

senaryo 1, 2 ve 3’te baz senaryoya göre düşüş gösterirken, mali disiplinin daha az 

gevşetildiği, ulaştırma yatırımları kadar diğer kamu yatırımlarından vazgeçilen senaryo 

4’te dışlama etkisi bütün yıllarda daha düşük kalmaktadır. Bu çerçevede, kamu ulaştırma 

yatırımları diğer kamu yatırımlarına göre daha verimli olmakla birlikte mali genişlemenin 

esasen daraltıcı bir etki yarattığı görülmektedir. 



168 

 

Üretim üzerindeki etkiler tüketim malları, ara malı, sermaye malı ile tarım, inşaat 

ve hizmetler sektörü kırılımında incelendiğinde de Senaryo 4 haricinde reel büyüme ile 

benzer sonuçlara rastlanmakta, senaryo 1,2 ve 3’te özellikle ara malı ve sermaye malı 

üretiminin azaldığı görülmektedir.  Bu senaryolarda tüketim malı üretiminin daha az 

olumsuz etkilenmesinin diğer imalat sanayi alt sektörlerine göre talep esnekliğinin daha 

düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Sürdürülebilirlik açısından önem taşıyan katma değer üretiminin payı 

incelendiğinde ise üretim sonuçlarından ayrıştığı gözlenmekte, tüketim malı, ara malı ve 

sermaye malı kırılımlarının hepsinde en elverişli sonuçları senaryo 1 ve senaryo 5 

sağlamaktadır. 

İnşaat sektörü üretiminin, baz senaryoya kıyasla özel kesim yatırımlarında 

dışlama etkisinin ortaya çıkmadığı senaryo 5’te en yüksek oranda büyüdüğü görülmekte, 

hizmetler sektöründe de benzer patern gözlenmekte, ancak üretimdeki artış inşaata göre 

düşük seviyede seyretmektedir. Tarım sektörü üretiminde ise baz senaryoya göre en 

yüksek pozitif sapma senaryo 6’da oluşmaktadır. 

Farklı senaryolarda istihdam üzerine etkiler büyüme ve üretim simülasyonlarıyla 

uyum göstermekte, senaryo 4, 5 ve 6’da istihdam artarken, senaryo 1, 2 ve 3’te işsizlik 

oranlarında artış gözlenmektedir. Ancak reel büyüme hızı açısından 5 ve 6’ncı senaryolar 

birbirine oldukça yakın bir trend izlerken, işsizlik oranlarında spesifik kamu ulaştırma 

yatırımı gerçekleştirilen senaryo 5’in senaryo 6’ya kıyasla daha iyi bir performans 

gösterdiği görülmekte ve bu durumun sebebinin ulaştırma yatırımlarının büyük 

bölümünün Girdi-Çıktı Analizinde görüldüğü üzere kilit sektör olan aramalı ve enerji ile 

geri bağlantısı yüksek olan inşaat sektörlerinin üretimlerinden oluşması nedeniyle 

istihdamı olumlu etkilemesi olduğu düşünülmektedir. Mali disiplinin bozulup özel kesim 
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yatırımlarının dışlandığı senaryolarda ise büyüme hızındaki düşüşe paralel bir şekilde baz 

senaryoya göre işsizliğin daha yüksek çıktığı görülmektedir. Model sonuçlarına göre 

işsizliği sabit tutan büyüme oranının ise yüzde 4,1 olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de özellikle son yıllarda büyük ulaştırma altyapı yatırımlarının 

gerçekleştirilmesinde çokça başvurulan bir yöntem olan kamu-özel işbirliğinin ise kısa 

vadede ekonominin temel göstergeleri üzerinde en olumlu etkiyi yaptığı, bununla birlikte 

orta ve uzun vadede projelerin finansal olarak yapılabilir olmamalarına bağlı olarak 

ortaya çıkan yoğun trafik garanti ödemeleri nedeniyle bu etkinin zayıfladığı ve dış 

sermaye girişlerindeki artışa bağlı olarak da ekonominin kırılganlığını artırdığı 

görülmektedir. Yani bir anlamda bu projelerle kısa vadeli ekonomik getirilerin orta ve 

uzun vadeli götürülere tercih edildiği görülmektedir. Sağlanan trafik garantileriyle 

finansal olarak yapılabilir olmayan projelerin gerçekleştirilmesi işletme dönemlerinde 

kamuya önemli yük getirebilmektedir. Bu durum kamu-özel işbirliği yönteminin özünden 

beklenen faydaların kaybolmasına yol açmakta, yöntemi yalnızca bir borçlanma aracına 

dönüştürmektedir.  

Analiz sonuçları, dış sermaye girişlerinin artışıyla finanse edilen ya da söz konusu 

artışla birlikte spesifik ulaştırma yatırımı olmaksızın ekonominin kendi dinamikleri 

içerisinde kalındığı durumların yüksek büyüme ve istihdam artışı sağladığını göstermekle 

birlikte, enflasyon, dış ticaret dengesi, toplam kamu borç stoku gibi bir ekonomideki 

kırılganlığın önemli belirleyicileri üzerinde ciddi bozulmalar ortaya çıkardığını 

göstermektedir. Türkiye gibi yükselen ekonomiler dış şoklardan daha fazla 

etkilenmektedir. Bu nedenle politika seçimlerinde ekonomilerin dış şoklara karşı 

dayanıklılığının da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. 
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Modelde enflasyon üzerine etkiler değerlendirildiğinde Senaryo 5 ve 6’da 

gözlenen görece yüksek sapmada dış kaynak girişlerindeki artışa bağlı olarak kamu ve 

özel toplam yatırım harcaması artışı ve iç talep genişlemesinin etkili olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Benzer şekilde, dış şoklara karşı hassasiyeti artıran cari açığın en önemli 

belirleyicilerinden olan dış ticaret açığı incelendiğinde de en yüksek sapma senaryo 5 ve 

6’da gerçekleşmekte, söz konusu iki senaryonun bu sonuçlar bağlamında diğer 

senaryolardan ayrıştığı gözlemlenmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu senaryoların kamu toplam borcunun GSYH’ye oranı 

bakımından en elverişli sonuçları birbirine oldukça yakın değerlerle verdikleri 

görülmektedir. Senaryo 5’te ilave ulaştırma yatırımları KÖİ yöntemi ile ve dış sermaye 

girişleri marifetiyle finanse edildiğinden ve senaryo 6’da ise ilave ulaştırma yatırımı 

öngörülmeksizin dış sermaye girişlerinde bir artış varsayıldığı için bu senaryolarda kamu 

toplam borcunun GSYH’ye oranı baz senaryonun da altında kalmaktadır. Diğer taraftan, 

ilave ulaştırma yatırımlarının kamu tarafından finanse edildiği senaryolarda ise kamu 

toplam borcundaki artışın en fazla nispeten gevşek maliye politikası uygulanan ve faiz 

dışı fazla hedefinin gevşetildiği senaryo 1’de ortaya çıktığı gözlenmektedir.  

Faiz oranları, enflasyon beklentisi ve dolayısıyla kamu ve özel yatırımlar üzerinde 

etkili olan ve bu çerçevede makro kırılganlık açısından önemli bir parametre niteliğindeki 

kamu kesimi borçlanma gereği incelendiğinde ise alternatif senaryolar arasında senaryo 

1’in en elverişsiz sonucu verdiği ve en elverişli sonuçların ise senaryo 4, 5 ve 6’da ortaya 

çıktığı görülmektedir.  

Bu kapsamda, ekonomik kırılganlık açısından, senaryo 5 ve 6’nın enflasyon ve 

dış ticaret dengesi bakımından; senaryo 1’in ise kamu toplam borcu ve KKBG açısından 
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en elverişsiz sonuçları verdiği gözlenmektedir. Ulaştırma yatırımlarının faiz dışı fazla 

sabit tutularak gerçekleştirildiği Senaryo 4’ün ise tüm bu parametreler üzerinde en 

dengeli ve sürdürülebilir sonuçları verdiği görülmektedir. 

Çalışmada oluşturulan model bölgesel bir model olmadığı için spesifik ulaştırma 

yatırımlarının bazı az gelişmiş bölgelerde ortaya çıkarabileceği ilave üretim ve çekim 

dinamiklerini tam olarak yansıtamayabilecektir. Ayrıca yapılan ulaştırma yatırımlarının 

kalitesi de kritik bir husustur. Herhangi bir koridorda birbiriyle rekabet halindeki 

ulaştırma türleri elbette birbirini tamamlayarak kombine taşımacılığa daha etkili bir 

şekilde hizmet eden bir sistem kadar verimliliği artırma konusunda başarılı 

olamayabilecektir. Modelin elbette bu farklılıkları her bir ulaştırma koridoru ya da üretim 

çekim noktaları bazında yakalayabilme şansı bulunmamaktadır. Zira oluşturulan model 

bir mikro bir ulaştırma modeli değil, makro-ekonomik bir modeldir. Bu alanda yapılan 

çalışmaların büyük bir bölümü gibi bu tez çalışmasının da yatırım stoku fiziksel olarak 

değil parasal olarak dikkate alınmaktadır. Fiziki verilere dayanan çalışmaların parasal 

verilere dayananlardan daha anlamlı sonuç vermeleri beklenebilir. Mevcut yatırım 

stokunun kalitesi ve düzeyi de kritik bir meseledir; yatırım düzeyinin seviyesi ve kalitesi 

arttıkça ilave yatırımların marjinal getirisi azalacaktır.  

Kamu sektörünün etkinliği de yatırımlardan beklenen verimlilik artışının 

yakalanabilmesinde rol oynamaktadır. Örneğin, ulaştırma altyapısı geliştirilirken talep 

yönetim politikalarının da etkin kullanılması verimlilik artışında etkili olacaktır. Ekonomi 

bir sistemler bütünüdür ve ekonomik politikalar en zayıf halkası kadar başarılı 

olabilecektir. 

Sonuç olarak, her politika birçok noktada yapılacak seçimlerden oluşmakta ve 

ekonominin dengesi içerisinde karar verilirken net etkinin dikkate alınması 
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gerekmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada oluşturulan modelin ve gerçekleştirilen 

hesaplanabilir genel denge analizinin karar vericiler için faydalı bir yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. 
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EKLER 

 

EK 1: ÇALIŞMADA ESAS ALINAN 10 SEKTÖRLÜ YAPININ 

OLUŞTURULMASI 

ÜRÜN KODU 

(CPA 2008) ÜRÜN TANIMI (CPA 2008) SEKTÖR 

A01 Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler 

Tarım 
A02 Orman ürünleri ve ilgili hizmetler 

A03 
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; 

balıkçılık için destekleyici hizmetler 

B Madencilik ve Taşocakçılığı Madencilik 

C10-C12 Gıda, içecekler ve tütün ürünleri 
Tüketici İmalatı 

C13-C15 Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler 

C16 

Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri 

(mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden 

(saz, saman vb.) ürünler 

Ara Malı İmalatı 

C17 Kâğıt ve kağıt ürünleri 

C18 Basım ve kayıt hizmetleri 

C19 Kok ve rafine petrol ürünleri 

C20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 

C21 Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları 

C22 Kauçuk ve plastik ürünler 

C23 Diğer metalik olmayan mineral ürünleri 

C24 Ana metaller 

C25 
Fabrikasyon metal ürünler, makine ve 

ekipmanlar hariç 
 

 

Sermaye Malı İmalatı  

 

 

 

 

C26 Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler 

C27 Elektrikli teçhizat 

C28 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 

ekipmanlar 

C29 
Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı 

treyler (yarı römork) 
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C30 Diğer ulaşım araçları Sermaye Malı İmalatı 

C31_C32 Mobilya ve diğer mamul eşyalar 

C33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

D35 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Enerji 

F İnşaatlar ve inşaat işleri İnşaat 

H49 
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 

hizmetleri 

Ulaştırma 

H50 Su yolu taşımacılığı hizmetleri 

H51 Hava yolu taşımacılığı hizmetleri 

H52 Depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için 

H53 Posta ve kurye hizmetleri 

E36 Doğal su; suyun arıtılması ve temini hizmetleri 
 

 

 

 

 

 

 

Özel Hizmetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E37-E39 

Kanalizasyon hizmetleri, kanalizasyon çamuru; 

atığın toplanması, işlenmesi ve bertarafı; 

maddelerin geri kazanımı; iyileştirme hizmetleri 

ve diğer atık yönetimi hizmetleri 

G45 
Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara 

taşıtlarının ve motosikletlerin onarım hizmetleri 

G46 
Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve 

motosikletler hariç 

G47 
Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve 

motosikletler hariç) 

I Konaklama ve yiyecek hizmetleri 

J58 Yayıncılık hizmetleri 

J59_J60 

Sinema filmi, video ve televizyon programı 

yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik 

yayımlama; programcılık ve yayıncılık 

hizmetleri 

J61 Telekomünikasyon hizmetleri 

J62_J63 
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili 

hizmetler; bilgi hizmetleri 

K64 Finansal hizmetler 

K65 
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları hizmetleri, 

zorunlu sosyal güvenlik hariç 

K66 
Finansal hizmetler ile sigorta hizmetlerine 

yardımcı hizmetler 
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L68B Gayrimenkul hizmetleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Hizmetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L68A Kendi konutunda ikamet edenler için izafi kira 

M69_M70 
Hukuk ve muhasebe hizmetleri; idare merkezi 

hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri 

M71 
Mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test 

ve analiz hizmetleri 

M72 Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri 

M73 Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri 

M74_M75 
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler; 

veterinerlik hizmetleri 

N77 Kiralama ve leasing hizmetleri 

N78 İstihdam hizmetleri 

N79 
Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer 

rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 

N80-N82 

Güvenlik ve soruşturma hizmetleri; bina ve çevre 

düzenleme (peyzaj) hizmetleri; büro yönetimi, 

büro destek ve diğer iş destek hizmetleri 

P85 Eğitim hizmetleri 

Q86 İnsan sağlığı hizmetleri 

Q87_Q88 
Yatılı bakım hizmetleri; barınacak yer 

sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 

R90-R92 

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence 

hizmetleri; kütüphane, arşiv, müze ve diğer 

kültürel hizmetler; kumar ve müşterek bahis 

hizmetleri 

R93 Spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri 

S94 
Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen 

hizmetler 

S95 
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının 

onarımına ilişkin hizmetler 

S96 Diğer kişisel hizmetler 

T 
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane 

halklarının hizmetleri 

O84 
Kamu yönetimi ve savunma hizmetleri; zorunlu 

sosyal güvenlik hizmetleri 
Kamu Hizmetleri 
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EK 2: 2012 YILI TOPLULAŞTIRILMIŞ GİRDİ-ÇIKTI TABLOSU 

 
Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

SEKTÖRLER Tarım Madencilik

Tüketici 

İmalatı

Ara Malı 

İmalatı

Sermaye Malı 

İmalatı Enerji İnşaat Ulaştırma

Özel 

Hizmetler

Kamu 

Hizmetleri Ara Toplam Özel Tüketim Kamu Tüketimi

Sabit Sermaye 

Birikimi

Mal ve Hizmet 

İhracatı

Toplam Nihai 

Kullanım Toplam Talep

Tarım 29.438.081,53 133.290,69 62.637.459,61 2.431.384,68 47.363,73 218,12 114.144,97 15.682,87 5.506.637,34 0,00 100.324.263,54 67.987.298,36 0,00 14.979.581,02 9.487.133,67 92.454.013,05 192.778.276,59

Madencilik 452.063,40 1.946.321,60 1.928.213,68 52.772.646,89 558.434,82 28.156.571,97 4.902.443,12 419.525,94 3.599.247,62 0,00 94.735.469,04 5.906.914,82 0,00 2.958.423,08 5.265.261,83 14.130.599,73 108.866.068,77

Tüketici

 İmalatı 6.476.603,04 143.123,66 79.560.020,78 1.712.373,13 3.068.325,89 25.327,77 263.433,94 460.603,65 26.310.057,65 0,00 118.019.869,51 164.894.388,41 0,00 -1.851.518,57 72.162.367,48 235.205.237,32 353.225.106,83

Ara Malı 

İmalatı 13.760.915,65 3.212.561,53 23.160.901,45 96.356.767,09 66.508.830,94 756.653,23 70.024.413,48 33.151.572,87 47.933.079,33 0,00 354.865.695,57 30.535.961,72 9.100.933,27 3.472.652,91 93.646.269,07 136.755.816,97 491.621.512,54

Sermaye Malı 

İmalatı 814.904,82 1.035.094,22 3.542.368,10 4.130.090,76 52.550.013,47 539.386,89 21.878.446,61 3.515.648,49 24.441.231,99 0,00 112.447.185,35 59.047.925,50 72.045,52 121.993.083,86 89.007.217,34 270.120.272,22 382.567.457,57

Enerji 902.509,14 979.824,91 4.938.937,30 9.937.703,29 2.417.260,35 60.459.561,31 428.257,72 759.052,14 17.546.641,56 0,00 98.369.747,72 23.579.099,69 0,00 0,00 342.073,65 23.921.173,34 122.290.921,06

İnşaat 364.064,31 93.241,30 542.137,83 685.442,12 629.733,86 409.542,44 47.242.345,70 445.099,01 16.331.910,13 0,00 66.743.516,70 1.973.241,51 5.381,81 227.265.052,89 2.469.165,00 231.712.841,21 298.456.357,91

Ulaştırma 2.657.744,22 1.974.488,17 11.096.745,11 13.409.775,37 9.352.103,95 541.558,06 6.088.677,24 58.160.751,87 35.375.713,49 0,00 138.657.557,48 97.804.699,38 567.327,58 6.315.987,47 34.609.192,10 139.297.206,53 277.954.764,01

Özel 

Hizmetler 7.033.502,79 2.985.379,05 33.483.835,02 53.262.184,60 30.755.534,25 4.739.323,45 29.596.918,76 29.278.508,00 215.549.564,89 0,00 406.684.750,81 491.390.308,75 144.772.848,01 50.412.212,66 15.645.815,22 702.221.184,64 1.108.905.935,45

Kamu 

Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.420.657,36 0,00 0,00 68.420.657,36 68.420.657,36

Ara Toplam 61.900.388,90 12.503.325,13 220.890.618,88 234.698.367,93 165.887.601,26 95.628.143,24 180.539.081,54 126.206.444,84 392.594.084,00 0,00 1.490.848.055,72 943.119.838,14 222.939.193,55 425.545.475,32 322.634.495,36 1.914.239.002,37 3.405.087.058,09

Ürün 

Üzerindeki 

Net Vergiler

2.383.188,70 1.338.301,77 3.909.700,47 16.868.998,54 8.185.151,40 5.352.354,50 6.028.481,14 17.392.337,35 19.042.757,06 80.501.270,93

81.978.907,76 462.508,93 18.736.868,57 2.579.790,48 103.758.075,74 184.259.346,67

Amortisman 0,00 1.473,34 339,78 21.827,03 153,95 606,02 355,82 1.804,54 16.205.049,55 12.957.658,42 29.189.268,45

Çalışanlara 

Yapılan 

Ödemeler

3.194.348,61 5.281.813,66 33.069.310,08 24.854.394,83 29.768.637,97 3.486.053,38 28.437.936,28 23.584.604,77 231.437.669,97 55.462.998,94 438.577.768,49

İşletme Artığı 111.266.743,79 13.613.696,28 67.598.514,68 51.185.910,55 47.002.315,10 17.361.803,25 82.833.406,38 105.808.716,32 420.974.624,96 0,00 917.645.731,31

Toplam Katma 

Değer
114.461.092,40 18.896.983,28 100.668.164,54 76.062.132,41 76.771.107,02 20.848.462,65 111.271.698,48 129.395.125,63 668.617.344,48 68.420.657,36 1.385.412.768,25

Toplam Brüt 

Üretim
178.744.670,00 32.738.610,18 325.468.483,89 327.629.498,88 250.843.859,68 121.828.960,39 297.839.261,16 272.993.907,82 1.080.254.185,54 68.420.657,36 2.956.762.094,90

Mal ve Hizmet 

İthalatı
14.033.606,59 76.127.458,59 27.756.622,94 163.992.013,66 131.723.597,89 461.960,67 617.096,75 4.960.856,19 28.651.749,91 0,00 448.324.963,19

Toplam Arz 192.778.276,59 108.866.068,77 353.225.106,83 491.621.512,54 382.567.457,57 122.290.921,06 298.456.357,91 277.954.764,01 1.108.905.935,45 68.420.657,36 3.405.087.058,09
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EK 3: KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ (2012-2019) 
  

                  

(Bin TL) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 2019 (2) 

                  

1.VERGİLER 274.804.420 322.004.019 348.822.840 403.534.716 449.881.032 528.989.922 619.645.596 744.140.799 

A.VASITASIZ 84.666.855 90.888.807 105.144.868 117.851.254 134.780.467 161.735.089 202.853.432 245.512.810 

B.VASITALI 190.137.564 231.115.212 243.677.972 285.683.462 315.100.565 367.254.834 416.792.164 498.627.990 

2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 29.861.035 26.425.138 32.377.197 41.564.739 44.344.965 45.820.562 68.197.574 70.591.697 

3.FAKTÖR GELİRLERİ 51.243.375 56.331.006 55.763.032 67.437.449 92.245.693 90.828.086 89.083.089 111.230.281 

4.FONLAR -22.685.394 -20.740.696 -21.193.803 -14.377.939 -28.679.198 -28.269.878 -37.163.618 -57.335.191 

5.CARİ TRANSFERLER -128.138.741 -145.514.297 -152.360.526 -175.658.967 -200.652.307 -240.938.022 -298.375.885 -375.781.292 

I.KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 205.084.694 238.505.170 263.408.740 322.499.999 357.140.185 396.430.670 441.386.756 492.846.295 

II. CARİ GİDERLER -163.840.315 -185.163.376 -208.937.548 -237.107.197 -286.262.441 -323.209.219 -395.090.040 -463.241.206 

III. KAMU TASARRUFU 41.244.378 53.341.793 54.471.192 85.392.802 70.877.744 73.221.450 46.296.716 29.605.089 

IV. YATIRIMLAR -62.413.659 -77.476.386 -76.506.359 -97.417.555 -106.386.229 -132.277.938 -158.011.421 -121.157.705 

A.SABİT SERMAYE -60.108.265 -78.165.355 -80.433.110 -95.271.236 -105.822.623 -134.462.739 -163.642.845 -122.971.787 

B.STOK DEĞİŞMESİ -2.305.394 688.969 3.926.751 -2.146.319 -563.607 2.184.800 5.631.425 1.814.082 

V.TASARRUF-YATIRIM FARKI -21.169.280 -24.134.592 -22.035.167 -12.024.753 -35.508.485 -59.056.488 -111.714.705 -91.552.616 

VI. SERMAYE TRANSFERLERİ 7.447.162 17.555.430 12.647.436 12.011.699 8.284.789 5.974.021 16.212.892 28.148.118 

1.SERVET VERGİLERİ 9.832.377 10.733.074 12.285.085 14.136.645 17.230.861 18.213.134 25.659.376 31.638.157 

2.DİĞER TRANSFERLER 557.195 2.505.013 3.236.705 -1.390.513 -2.943.145 -8.450.909 -7.204.633 -4.075.980 

3.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI -2.942.410 4.317.343 -2.874.354 -734.433 -6.002.927 -3.788.205 -2.241.852 585.941 

VII. KASA-BANKA/BORÇLANMA 13.722.119 6.579.163 9.387.731 13.054 27.223.696 53.082.467 95.501.813 63.404.498 

1.KASA-BANKA DEGİŞİMİ -8.746.196 3.002.438 2.572.872 -10.294.417 6.574.148 19.663.793 18.930.301 4.112.131 

2.DIŞ BORÇLANMA(NET) 5.241.259 9.103.640 6.512.417 -4.747.951 4.930.832 16.495.387 -6.116.011 6.706.287 

-DIŞ BORÇ ÖDEMESİ -15.093.015 -9.654.102 -18.461.037 -16.015.544 -24.550.433 -28.952.141 -35.022.668 -40.926.806 

-DIŞ BORÇ KULLANIMI 20.334.273 18.757.742 24.973.454 11.267.592 29.481.265 45.447.527 28.906.657 47.633.093 

3.İÇ BORÇ/ALACAK(NET) 17.383.539 -4.960.439 1.731.225 15.725.547 16.211.538 20.009.084 88.324.809 55.610.494 

4.STOK DEĞİŞİM FONU -156.483 -566.477 -1.428.784 -670.125 -492.822 -3.085.797 -5.637.286 -3.024.414 

VIII. FİNANSMAN GEREĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 

BORÇLANMA GEREĞİ (NET) 13.878.601 7.145.640 10.816.515 683.179 27.716.518 56.168.264 101.139.099 66.428.912 

(1) Geçici (2) Program Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
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 EK 4: 2012 YILI VERGİ MATRİSİ 

 
 

 
  
 Kaynak:   2012 Yılı Girdi-Çıktı Vergi Matrisi kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.  
  

 

SEKTÖRLER Tarım Madencilik

Tüketici 

İmalatı

Ara Malı 

İmalatı

Sermaye Malı 

İmalatı Enerji İnşaat Ulaştırma

Özel 

Hizmetler

Kamu 

Hizmetleri Ara Toplam Özel Tüketim

Kamu 

Tüketimi

Sabit Sermaye 

Birikimi

Mal ve Hizmet 

İhracatı

Toplam Nihai 

Kullanım Toplam Talep

Tarım -1.236.742,45 1.316,30 -631.427,25 39.183,46 -149,99 8,51 2.020,79 -167,89 -60.438,04 0,00 -1.886.396,57 -1.221.077,54 0,00 -231.899,00 -198.060,77 -1.651.037,31 -3.537.433,88

Madencilik 7.496,51 81.645,71 242.358,72 6.404.176,04 53.827,79 3.956.646,99 119.981,61 28.437,25 358.214,78 0,00 11.252.785,39 851.573,77 0,00 352.435,40 53.937,11 1.257.946,27 12.510.731,66

Tüketici 

İmalatı 58.441,60 5.581,12 2.137.488,45 61.853,03 88.664,39 11.768,61 20.659,90 17.157,84 2.338.700,86 0,00 4.740.315,81 30.821.782,20 0,00 657.556,23 35.300,61 31.514.639,05 36.254.954,85

Ara Malı 

İmalatı 3.295.161,25 978.483,62 1.671.805,35 7.746.027,34 4.030.662,59 249.320,63 4.784.714,84 16.037.430,01 8.902.628,95 0,00 47.696.234,58 12.391.742,04 306.401,30 763.700,23 2.344.009,09 15.805.852,66 63.502.087,24

Sermaye Malı 

İmalatı 30.711,87 25.423,35 121.008,84 145.663,86 3.539.651,96 43.441,09 717.912,45 140.609,55 1.359.921,31 0,00 6.124.344,27 12.407.058,74 2.637,45 11.566.098,83 342.785,62 24.318.580,65 30.442.924,92

Enerji 13.369,56 10.924,50 60.807,65 124.954,77 34.935,63 748.812,28 8.390,65 10.118,89 254.928,77 0,00 1.267.242,70 1.716.448,82 0,00 0,00 0,00 1.716.448,82 2.983.691,52

İnşaat 1.184,12 304,17 1.712,80 2.340,38 2.147,23 1.640,97 152.725,90 1.652,96 58.249,01 0,00 221.957,54 53.062,09 21,16 5.480.733,21 0,00 5.533.816,46 5.755.774,01

Ulaştırma 5.970,01 6.755,00 17.036,96 26.640,59 13.106,96 888,01 5.646,59 221.859,71 111.549,27 0,00 409.453,10 3.423.313,59 0,00 0,00 0,00 3.423.313,59 3.832.766,70

Özel Hizmetler 82.820,74 55.712,65 495.949,48 2.190.661,87 543.120,57 328.635,60 489.032,85 651.661,83 5.837.738,52 0,00 10.675.334,11 21.535.004,04 153.449,02 148.243,67 1.818,82 21.838.515,55 32.513.849,66

Kamu 

Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 2.258.413,20 1.166.146,41 4.116.741,00 16.741.501,34 8.305.967,12 5.341.162,69 6.301.085,57 17.108.760,15 19.161.493,45 0,00 80.501.270,94 81.978.907,76 462.508,93 18.736.868,57 2.579.790,48 103.758.075,74 184.259.346,68
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 ÖZET 

KAMU ULAŞTIRMA ALTYAPI YATIRIM HARCAMALARININ VE 

ALTERNATİF FİNANSMAN ŞEKİLLERİNİN EKONOMİK ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE İÇİN BİR HESAPLANABİLİR GENEL 

DENGE ANALİZİ UYGULAMASI 

Volkan Recai ÇETİN, Doktora Tezi, Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı, 

Danışman: Doç.Dr. Serdal Bahçe, 2019, 204 sayfa. 

 

Bu tezde, Türkiye’de kısa ve orta vadeli politika kararlarının alınmasında yol 

gösterici olması beklenen, hem geçmiş kararların karşı olgusal bir analizi hem de ileriye 

dönük simülasyonların yapılabilmesine imkân veren bir model ve analitik laboratuvar 

oluşturulması ile kamu yatırımları içerisinden en fazla payı alan ulaştırma yatırımlarının 

farklı politikalar çerçevesinde ve farklı finansman şekillerinde makroekonomik 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, öncelikle ulaştırma yatırımlarının ekonomik büyümeye ve 

verimliliğe etki mekanizmaları kavramsal olarak açıklanmış, kamu yatırımlarının ve 

özellikle kamu ulaştırma yatırımlarının ekonomik büyümeye olan katkısını araştıran 

çalışmalardan oluşan geniş bir literatür taramasına yer verilmiş ve daha sonra dünyada ve 

Türkiye’de ulaştırma altyapısı ve politikalarının mevcut durumu, eğilimleri ve bu 

alandaki beklentiler tartışılmıştır. 

Son bölümde ise öncelikle Türkiye için en güncel olan 2012 yılına ait Girdi-Çıktı 

Tablosundan yola çıkılarak oluşturulan 10 sektörlü Girdi-Çıktı Tablosu ile Türkiye’deki 

sektörel bağlantı yapıları incelenmiş ve üretim ve gelir çarpanı analizleri 

gerçekleştirilmiştir.  Daha sonra Hesaplanabilir Genel Denge (HGD) Analizi yöntemi 

kullanılarak, kamu ulaştırma yatırımlarının vergi gelirleri, dış borçlanma, kamu-özel 

işbirliği gibi farklı finansman yöntemleriyle gerçekleştirildiği ilki baz senaryo olmak 



194 

 

üzere 7 alternatif senaryo dahilinde, bu yatırımların sektörel, makroekonomik ve finansal 

göstergeler üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Analiz sonuçları; ulaştırma yatırımlarındaki artışın toplam üretimi, katma değeri, 

büyümeyi ve istihdamı uyardığını, bununla birlikte, ilave yatırımların finansman şeklinin 

büyüme ve istihdamın uyarılmasında, bu etkinin devamlılığında, hatta orta ve uzun 

vadede bu uyarının yönünde belirleyici olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hesaplanabilir Genel Denge Analizi, Girdi-Çıktı Tablosu, Üretim 

Çarpanı Analizi, Gelir Çarpanı Analizi, Kamu Yatırımları, Ulaştırma Yatırımları, Altyapı 

Finansmanı, Ulaştırma Sektörü, Büyüme, Verimlilik, İstihdam, Katma Değer, 

Makroekonomik Kırılganlık, Politika Analizi 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC IMPACT OF PUBLIC TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE INVESTMENT EXPENDITURES AND ALTERNATIVE 

FINANCE METHODS: A COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM 

ANALYSIS APPLICATION FOR TURKEY 

Volkan Recai ÇETİN, Doctoral Thesis, Department of Public Finance (Public 

Economics) Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Serdal Bahçe, 2019, 204 pages. 

 

With this thesis, the economic impact of public transport infrastructure 

investments that take the largest share from public funds is aimed to be analysed from 

different expenditure policy and finance method perspectives. For this purpose, a model 

and analytical laboratory that will provide guidance for the short and medium term 

decisions and enable counter-factual analysis of past decisions and forward-looking 

simulations is established. 

In this context, firstly, the impact mechanisms of transport investments on 

economic growth and productivity are explained theoretically; a wide literature review 

consisting of studies related to public investments and especially public transport 

investments’ contribution to economic growth is included; current situation, trends and 

expectations for transport infrastructure and sector policies in Turkey and in the world 

are discussed in detail.  

In the last section, using the most recent 2012 Input-Output Table for Turkey, ten-

sector consolidated Input-Output Table is established, sectoral linkages are analysed, 

production and income multiplier analyses are performed. Using computable general 

equilibrium analysis, the impact of public transport infrastructure investments on sectoral, 

macroeconomic and financial indicators are investigated from different finance methods 

perspectives such as tax revenue, foreign borrowing, and public private partnerships 

including seven scenarios. 
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Analysis results show that, the increase in transport investments stimulates total 

production, value added, economic growth and employment. However, the finance 

method for the additional investments is very critical and decisive for the stimulation of 

economic growth and employment, for the continuity of the impact and even for the 

direction of this stimulation in the medium and long term.   

Key Words: Computable General Equilibrium Analysis, Input-Output Tables, 

Production Multiplier Analysis, Income Multiplier Analysis, Public Investments, 

Infrastructure Finance, Transport Sector, Growth, Productivity, Employment, Value 

Added, Macroeconomic fragility, Policy Analysis 

 

 

 

 

 


