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Özet
Bu ça l ışmanın a macı; Türkiye ekonomisinde hizmet s ektörü i çerisinde yer alan havayolu taşımacılığının ekonomi üzerindeki
etki lerini girdi-çıktı yöntemiyle a naliz etmektir. Türkiye ekonomisinde ki l i t s ektörl er çoğunl ukl a s a na yi s ektörl eri nden
ol uştuğu i çin hizmet sektörlerinde ya şanacak büyümenin ekonomi üzerindeki ya yılma etkileri sanayi sektörüne göre s ınırl ı
ka l maktadır. Ancak günümüzde bazı hizmet sektörlerinin Türkiye ekonomisinin gelişmesinde kilit işlevler üstlenebil eceği ne
da i r bulgulara da ra stlanmıştır. Türkiye’deki hava taşımacılığı hizmetleri s ektörünün 2002 ve 2012 yıl l a rına a i t geri ve i l eri
ba ğlantı etkileri ve endeksler, Leontief ters matris a racılığıyla elde edilmiştir. Bu s ektörün 2002 ve 2012 yıl ı i çi n ki l i t s ektör
ol mamasına ra ğmen gi rdi sağladığı sektörleri etkileme gücüne sahip ve ülke ekonomisi için katma değer ya ra ta n bi r s ektör
ol duğu sonucuna ulaşılmıştır. Girdi çıktı analiziyle hava yolu ta şımacılığının verimliliği yüksek sektörler i çerisinde yer al a n ve
Türki ye'de di na mi k ve hızl ı gel i şen endüs tri l erden bi ri ol duğu orta ya konul muştur.
Anahtar Kelimeler: Ha va yol u ta şıma cıl ığı, Gi rdi -çıktı yöntemi , İl eri ba ğl a ntı ve geri b a ğl a ntı ka ts a yıs ı.
Evaluation of Airway Transportation in Turkish Economy with Input-Output Analysis
Abstract
The a im of this s tudy i s to analysis the effects of airline s ector l ocated i n s ervice sectors on Turkish economy with the i nputoutput method. Although the key s ectors i n Turkey's economy are mostly composed of i ndustry s ectors, the growth i n the
s ervi ce sector has a limited spreading effect on the economy. Nowadays, a number of findi ngs ha ve revea l ed tha t s ome
s ervi ce sectors could play a key function in the development of Turkey’s economy. Backward and forwa rd l i nka ge effects
a nd i ndexes of air freight services s ector i n 2002 a nd 2012 i n Turkey were obtained through the Leonti ef i nvers e ma tri x.
Al though it is not a key s ector for 2002 a nd 2012, i t was concluded that it has the power to i nfluence the sectors to which i t
provi des input a nd i t is a sector cre ating an added va lue for the country’s economy. Therefore, the contri buti on of "a i r
tra ns portation" to the servi ce sector i n recent years i s s i gni fi ca nt. Accordi ng to i nput-output a na l ys i s res ul ts , the a i r
tra ns port sector is among the i ndustries having high productivity a nd has been one of the most dynamic a nd fa s t growi ng
one i n Turkey.
Key Words: Ai rwa y tra nsport sector, Input-output method, Backward a nd forward linkage coefficient.

GİRİŞ
Dünya ekonomisinde meydana gelen çeşitli alanlardaki değişim ve gelişim ülke ekonomilerinin de
gelişiminde ve değişiminde önemli rol oynamaktadır. Sanayileşme ve dolayısıyla sanayi sektörü alt
sektörlerinin gelişimi ülkeler açısından lokomotif görev üstelenirken diğer sektörlerin gelişimi de
önem arz etmektedir. Sanayi sektöründe gelişme bakımından önemli olan imalat sanayi üretiminin
yerini, bilgi toplumlarında hizmet üretimi almıştır. İmalat sanayi ve hizmetler sektörü arasındaki güçlü
üretim ilişkileri ve birlikte gelişim süreci, üretimin artan ölçüde hizmet içermesi, ekonomik gelişme
sürecinde hizmetler sektörünün stratejik önemini arttırmaktadır. Bu nedenle de hizmetler
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sektörünün analizine yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır (Ayaş, 2016: 90). 20.yy’nin ikinci yarısı
boyunca, hizmet sektörünün ekonomideki yeri göze çarpan bir ilerleme göstermiştir (Woodroof,
1995: 15). Havayolu taşımacılığı dolayısıyla ulaştırma sektöründe yaşanan gelişmeler, genel olarak
hizmet sektöründeki gelişmelerin bir uzantısı olarak değerlendirilebilmektedir. Son yıllarda Türkiye’de
hizmet sektörü reel sektörden daha hızlı büyümektedir. Sanayi toplumlarında fiziki mal üretimi
ekonomik refahın göstergesi durumunda iken, günümüzde hizmetler sektörü daha fazla ön plana
çıkmaktadır(Kurtulmuş, 1996: 21). Son yıllarda da küreselleşmenin etkisiyle havayolu ulaşımında
önemli gelişmeler yaşanmaktadır ve bu sektör kısa sürede çok hızlı teknolojik ve yapısal değişiklikler
gösteren bir sektör haline gelmektedir. Hizmetler sektörü açısından ele alınan çalışmalarda hava yolu
taşımacılığının ekonomi üzerinde verimliliği önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi
açısından önem arz eden ve her geçen gün gelişme sürecinde olan “havayolu taşımacılığının”
ekonomi açısından sektörel analizi gerçekleştirilmektedir. Bu analizde ekonomideki yapısal değiş imi
açıklamaya yönelik yaklaşımlardan girdi-çıktı modeli önemli bir rol almıştır. Girdi-çıktı modeli gerek
endüstriler arası yapı, gerekse bu yapı ve model dışı kalan ekonomik mekani zma unsurlarının
ilişkilerini (bağıntılarını ) açıklamadaki başarısı ile geniş bir uygulama alanı bulmaktadır (Karkacıer
2001: 1). Yapısal analizde girdi–çıktı modellerinin incelenen ekonomiye uygulanması ve ekonomiyi
meydana getiren bütün kısımların birbiri ile olan ilişki ve bağlantıları incelenmektedir (Korum 1963:
119). Girdi-çıktı analizi, bir sektörde üretimde bulunulurken diğer sektörlerden ne kadar girdi temin
edildiğini ve bu temin edilen girdiler ile de yapılan toplam üretim miktarını ifade ederken; ürettiği
çıktının ne kadarının diğer sektörler için girdi olarak kull anıldığını girdi çıktı katsayıları aracılığıyla
göstermektedir. Bunun sonucunda oluşan toplam tüketim miktarını analiz etme mantığına
dayanmaktadır. Bu yönüyle sektörün yarattığı ekonomiyi diğer sektörleri hesaba katarak
değerlendirme imkânı vermektedir (Unur, 2004: 131). Bu çalışmada Türkiye’de hizmetler sektörü
içerisinde yer alan havayolu taşımacılığının talep ve üretim bakımından ekonomik etkileri, girdi çıktı
modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler TUİK ’ten temin edilmiştir. TUİK’ te
girdi çıktı tabloları en son olarak 2012 dönemi için temin edilebilir olduğundan, araştırma dönemi
olarak bu periyod seçilmiştir.
Türkiye’de Hava Yolu Taşımacılığı Sektörünün Mevcut Genel Durumu
“Hava taşımacılığı insanların, yükün (kargonun) ve postanın yer ve zaman faydası sağlayacak şekilde,
bir hava aracı ile havadan yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile insanların ve/veya
yükün bir havaaracı ile yer değiştirmesi faaliyeti hava taşımacılığı hizmeti sayesinde mümkün olur.
Sadece kar amacı güdülerek yapılan uçuşlar değil, aynı zamanda kişisel amaçlar doğrultusunda
yapılan uçuşlar da bu tanım kapsamına girmektedir. Yapılış amacı her ne olursa olsun insan, yük ya da
postanın bir havaaracı ile yer değiştirmesi hava taşımacılığıdır (Gerede, 2002: 9)”. Hava yolu
taşımacılığı sektörü günümüzde diğer taşıma türlerine göre çok daha fazla ilgi görmektedir. Sektör,
hava yolu taşımacılığının gerçek anlamda başladığı ilk yıllarından bugüne sürekli bir değişim süreci
içerisinde bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasında artan bloklaşma ve soğuk
savaş sosyoekonomik farklılıkları daha belirgin bir hâle getirmiştir. Ülkeler arasında meydana gelen
ekonomik ve politik farklılıklar ile bu ülkeler arasındaki ilişkiler tüm dünyadaki sektörleri etkilediği gibi
havayolu sektörünü de etkilemiştir (MEB, 2011: 3).
Türkiye’de havayolu taşımacılığını etkileyen en önemli gelişmelerden biri 1983 yılında gerçekleşen
ekonomik liberalleşme sürecidir. Bu süreç sonucunda dünyada önemli bölümü kamuya ait olan
havayolu taşımacılığı sektörü de serbestleşerek sektöre girişler kolaylaşmıştır. 2003 yılından itibaren
ise Türkiye’de sektörün serbestleşmesiyle Türk havayolu taşımacılığı sektörü de hızlı bir gelişme
göstermiştir. Yapılan yasal düzenlemelerle yeni firmaların giriş yapması sağlanarak, sektörde faaliyet
gösteren şirket sayısı hızla artış göstermiştir (Kaya, 2016: 4). Sivil Havacılık Genel müdürlüğü (2016)
verilerine göre hava araçları; uçak, hava taksi, genel havacılık, balon, zirai mücade le ve İş Jeti olarak
adlandırılmaktadır. Aşağıdaki Tablo 1’de 2003-2016 yıllarına ait hava araçları sektörel büyüklükleri
gösterilmiştir.
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Tablo 1: Hava Araçları Sektörel Büyüklükleri
Hava
Genel
Taksi Havacılık

Yıllar

Kargo
Uçak
Koltuk
Kapasitesi
Sayısı Kapasitesi
(KG)

2003 162
27599
302737
131
2004 202
34403
471734
129
2005 240
39903
649562
157
2006 259
42335
873539
192
2007 250
40185
962539
243
2008 270
43524
1093096
245
2009 297
47972
1121108
251
2010 349
56638
1118933
253
2011 346
55662
1136866
259
2012 370
65208
1264513
267
2013 385
66639
1639130
214
2014 422
76297
1349875
212
2015 489
90259
1759600
219
2016 540
100365
1821600
231
Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2017).

Balon

Zirai
Mücadele

Hava Aracı Sayıları

162
173
181
189
192
196
213
226
241
243
283
322
336
347

34
36
36
43
44
57
67
97
108
167
203
213
241
237

137
130
123
127
78
63
60
59
69
60
58
62
62
62

Uçak
sayısı
ve Hava
Aracı
Toplam
Sayısı
626
670
737
810
807
831
888
984
1023
1107
1143
1231
1341
1417

İş
Jeti

32
30
38
40
50
55
68
74
75
98
106
111
114
114

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporları (2016)’na göre; 2003 yılından bugüne uygulanan
politikalar sonucunda, havayolu şirketlerimizin uçak sayısı %233, koltuk kapasitesi %264, kargo
kapasitesi %502 artmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında uçulan nokta sayısı 341’e ulaşmıştır. 2015 yılı
sonunda ülkemizde faaliyet gösteren sivil havacılık işletmeleri bünyesinde, 489 adet uçak, 219 adet
hava taksi, 241 adet balon, 336 adet genel havacılık işletmelerinde kullanılan ve 62 adet zirai ilaçlama
işletmelerinde kullanılan toplam 1.347 hava aracı bulunuyorken, 2016 yılı sonunda 540 adet uçak,
231 adet hava taksi, 237 adet balon, 347 adet genel havacılık işletmelerinde kullanılan ve 62 adet
zirai ilaçlama işletmelerinde kullanılan toplam 1.417 hava aracı bulunmaktadır.
Tablo 2: Havacılık Sektöründe İstihdam ve Ciro
Yıllar
Personel Sayısı
Ciro Miktarı
2003
65.000
2.2 Milyar $
2014
187.459
26.6 Milyar$
2015
191.716
23.4 Milyar $
2016
191.709
20Milyar$
Kaynak: www.shgm.gov.tr (20.12.2017) http://www.udhb.gov.tr (20.12.2017)
Havacılık sektörünün ekonomi içerisindeki önemini gösteren göstergelerden biri havacılık sektöründe
istihdam ve yaratılan cirodur. Ülkemizde 2003 yılından itibaren yapılan yasal düzenlemeler
sonrasında, sektörde faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin artmasıyla birlikte hızla büyüyen
havacılık sektörü, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak bi let fiyatları düzenlemeleri
sonucunda gelişmeye devam etmektedir. 2003 yılında sektörde yaklaşık 65.000 çalışan istihdam
edilirken, bu sayı 2015 yılında 191.716’ya ulaşmıştır. 2003 yılında 2,2 milyar dolar olan sektör cirosu,
2015 yılında 23,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 yılında ise; 191.709 istihdam ve 20 milyar dolar
sektör cirosu ile ekonomiye katkı sağlamaya devam etmektedir.
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Türkiye, 2003 yılından itibaren yolcu sayıları ve uçak trafiğindeki artışla, modern havaalanlarıyla, iç ve
dış hat uçuş noktalarındaki gelişme ile birlikte, bakım, eğitim kuruluşlarıyla, yer hizmetleri
sektöründeki ilerlemeyle kısacası sivil havacılığın tüm dallarında dünya ölçeğinde başarılara imza atan
bir ülke haline gelmiştir. Sektördeki büyümeye paralel olarak havacılık alty apısı ve havacılık
teknolojilerinde önemli ilerleme kaydedilerek, uçak bakım, yedek parça imalatı ve modifikasyon gibi
alanlarda da çok önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz hava aracı tasarımı ve üretimi
yapabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizde sivil havacılık sektöründe, kargo veya yük taşımacılığı
yapan 13 havayolu şirketi bulunmaktadır. Havayolu şirketlerinin 2015 yılında 489 olan uçak sayısı,
2016 yılında %10 artışla 540’a yükselmiştir. Bu uçakların 515’i yolcu, 25’i kargo uçağıdır. Hav ayolu
filomuzun toplam koltuk kapasitesi 100.365, kargo uçaklarının toplam yük kapasitesi ise 1.821.600
kg’dır.
Ülkemiz dünya hava ulaşım sektöründe ise önemli bir yere sahiptir. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü) 2015 verilerine göre; ülkemiz dünyada RPK (Revenue Passenger Kilometer) yani kilometre
bazında yolcu geliri açısından ele alındığında ve RTK (Revenue Ton Kilometres) yani kilometre bazında
ton geliri açısından ele aldığımızda 10. sırada yer alırken FTK ( Ton Kilometer) yani kilometre baz ında
yük ton geliri sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Atatürk havalimanı dünyada en büyük 25
havalimanı arasında yer alırken; yolcu sayısında dünyada 11. sırada, Avrupa’da 3. sırada, uçak
trafiğinde dünyada 12. sırada, Avrupa’da 5. Sırada yer almaktadır (ICAO,2015).
Sivil havacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinin yanı sıra sektörün ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik atılan adımlar ve ulusal sivil havacılık mevzuatının uluslararası standartlara
uyumlaştırılması konusunda çalışmalar 2017 yılında da en etkin şekilde sürdürülmüştür. Havacılıkta
yaşanan gelişmelerin ticaret hacmi, ülke ekonomisi, turizm ve lojistik sektörlerine yaptığı katkılar göz
önüne alındığında, sivil havacılıkta atılan adımların sadece kendi içinde değerlendirilmemesi gerektiği
ve ülkemizin gelişimi açısından da stratejik öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir.
Literatür Taraması
Ekonomik gelişme ve kalkınma açısından hizmetler sektörü önem arz etmesine rağmen bu konudaki
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Girdi-çıktı analizi hem tek bir sektörün analizini hem de sektörler
arasındaki ilişkileri incelemede uygulanabilen bir yöntemdir. Literatürde hizmetler sektörünü girdi
çıktı yaklaşımı ile analiz eden çalışmalar ise son derece az iken; hizmetler sektörünün genel analizi bu
sektör içinde yer alan “havayolu taşımacılığı” hakkında bulunan bulgular daha kısıtlı olmaktadır.
Çakır vd. (2005) yapmış olduğu çalışmasında hizmetler sektörünü ele alarak, hizmet sektörünün diğer
sektörlerle olan ileri geri bağlantılarını incelemiştir. Geri bağlantısı en yüksek ikinci sektör olarak
hizmetler sektörü olarak gözlemlemiştir. Dolayısıyla hizmetler sektörü ekonominin diğer sektörlerini
harekete geçirerek, diğer sektörlerin de üretim düzeylerini arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Hizmet
sektörünün gelecekte kilit sektör yani lokomatif sektör olacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu
sektöre yapılacak bir yatırımın diğer sektörleri canlandırarak, diğer sektörlerinde girdi alış verişlerini
de güçlendirerek ekonomide bir kaldıraç etkisi yaratabileceğini gözlemlemiştir.
Göktolga ve Özkan (2011) çalışmasında; 1998-2002 döneminde denizyolu, karayolu, havayolu ve
destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetlerini ele alan çalışmasında; 1998 yılı için toplam ileri ve geri
bağlantısı en yüksek ikinci sıradaki kilit sektör havayolu taşımacılığı sektörü olduğu gözlen miştir. 2002
yılında ise 4. Sıradaki kilit sektörün hava yolu taşımacılığı olarak tespit edilmiştir. 1998 ve 2002
dönemindeki bu dalgalanmanın nedeni olarak Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin ekonomi
üzerindeki etkisi gösterilmiştir.
Özcanlı (2011) çalışmasında; 2002 yılı için ulaştırma sektörlerinin birbirleriyle ve ekonomideki diğer
sektörlerle ilişkisini girdi–çıktı analizi yöntemiyle gerçekleştirmiştir. Hava yolu ulaştırma hizmeti
sektörünün nihai talebindeki bir birimlik artışın toplam ekonomide 1. 929 birimlik artışa neden
olduğunu göstermiştir. Bu durum havayolu ulaştırma hizmeti sektörünün geriye bağlantı etkisinin
yüksek olmasından kaynaklandığını tespit etmiştir.
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Chang & diğerleri (2014), Güney Afrika için yaptıkları çalışmada liman sektörünün e konomideki
rolünü girdi-çıktı analizi yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmada liman sektörlerinin Güney Afrika
örneğinden yola çıkılarak ekonomiyi nasıl etkilediğine ilişkin ileri ve geri bağlantı etkileri, fiyat değişim
etkileri ve istihdam etkileri ortaya konmuştur. Liman sektörünün geri bağlantı etkisi düşük olmasına
rağmen yüksek bağlantı etkisi yüksek bulunmuştur.
Lee ve Yoo (2014), yaptıkları çalışmada Kore ekonomisi için 2000-2010 yılları arası dönemi kapsayan 4
taşımacılık modunun (hava, kara, deniz ve demir yolları taşımacılığı)ekonomik etkilerini girdi-çıktı
analizi yöntemiyle analiz etmişlerdir. Sektörlerin sektörel fiyat etkileri, arz kıtlığı etkileri (supply
shortage effects) ileri ve geri bağlantı etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmada karayolu ve demiryolu
sektörleri arz kıtlığı etkisi diğer taşımacılık sistemlerindekilerden daha yüksek bulunmuştur.
Alises ve Vassallo (2016), ulaşım sektörünün ekonomi üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla
İspanya ve İngiltere ülkeleri için 2009-2011 yılları arası dönemi kapsayan girdi çıktı analizi ile hizmet
odaklı ekonomilerde (service-oriented economies) ulaştırma hizmetine daha az ihtiyaç duyulduğu
sonucunu ortaya koymaktadır.
FAA kurumunun (2016) hazırlamış olduğu raporda 2007 yılına ait girdi -çıktı tablosu ve 2013 bölgesel
ekonomik hesaplar kullanılarak sivil havacılık sektörünün Amerikan Havacılık endüstrisine yaptığı
katkı ortaya konulmuştur. Çalışmada Amerikan havacılık sektörünün Amerika’nın ekonomik
büyümesine en çok katkıda bulunan sektörlerden birisi olduğu ortaya konulmuştur.
Ayaş (2016) Türkiye ekonomisinde 1995-2011 döneminde hizmetler sektörü açısından girdi çıktı
yöntemi analizi uygulamıştır. Bu analizin sonucunda; 1995-2011 döneminde, ekonominin üretim
gücünü en fazla etkileyen hizmet sektörlerinin; ticaret, finans ve taşımacılık sektörleri olduğunu tespit
etmiştir.
Uğurlu & Tunçer (2016) çalışmasında; sanayi ve hizmet sektörünün büyüme ve istihdama etkilerini
girdi-çıktı yöntemiyle analiz etmiştir. Çalışmanın sonucunda hizmet sektörlerinde yaşanacak
büyümenin ekonomi üzerindeki yayılma etkilerinin sınırlı olduğunu gözlemlemesine rağmen; hava
yolu taşımacılığı sektörünün verimlilik içerisinde önem arzettiğini tespit etmiştir. Aynı zamanda
yüksek verimlilik sağlarken; istihdama katkısının ise önemli ölçüde olmadığını gözlemlemiştir.
Veriler ve Yöntem
Endüstriler arası mal ve hizmet akımı çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olmaktadır. Ulusal
ekonomi hakkında planlamalarda bulunmak için, ekonominin yapısını tanımak ve endüstriler
arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu ilişkilerin belirlenmesinde ise çeşitli
modellerle analizler yapmak gerekir. Girdi-Çıktı analizi de matematiksel ve istatistiksel analizler
yardımıyla endüstriler arası ilişkileri inceleyen bir modeldir. Girdi Çıktı Analizi; bir ekonomik sistemin
belirli yapısal özelliklerini tanımlayan verilerin toplamını ve sistemin belirli bir zaman aralığı
içerisindeki belirli bir davranışını etkileyici ve açıklayıcı analitik bir teknik olarak tanımlanabil mektedir
(Todaro, 1987: 17; Özdil vd.; 2011: 355).
Leontief tarafından ilk olarak oluşturulan bu analiz; bir mala olan toplam nihai talebin
karşılanabilmesi için ekonomide bulunan endüstrilerin her birinin ne kadar üretim yapması gerektiğini
ortaya koymaktadır. Leontief girdi çıktı tablosu tanımında; bir ülke ekonomisinin belirli bir süre
örneğin bir yıl içerisindeki mal ve hizmet akışlarını gösteren bir tablo olarak ifade etmektedir. Girdi çıktı analizi karşılıklı etkileşimin olduğu ve farklı ekonomik sektörlerin çıktı ve girdi olarak birbirlerine
bağlı olduklarını ifade etmektedir. Leontief aynı zamanda belirli bir çıktı sağlayabilmek için, hangi
miktarda üretim faktörlerinin girdi olarak kullanılması gerektiği sorusunu da yanıtlamaya çalışmıştır
(Leontief,1966: 134). Bir endüstri üretim gerçekleştirebilmek için diğer endüstrilerin çıktısına girdi
olarak ihtiyaç duyarken; bir endüstrinin çıktısı ise diğer endüstriler için girdi sağlamaktadır. Bu durum
endüstriler arasındaki karşılıklı bağımlılığını ifade etmektedir. Bu nedenle girdi-çıktı analizi üretim
planlamalarında ve ekonominin yapısının analizinde önem arz etmektedir (Chaing, 2005: 128; Canlı &
Kaya, 2012: 4).
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Girdi Çıktı analizi yaklaşımı temelde, her biri ayrı üretim fonksiyonuna sahip n sayıda üre tici sektör ve
nihai talebi ele almaktadır. Belirli bir mal sadece bir sektör tarafından üretilmektedir. Sektörlerin
çıktıları birbirleri ile ikame edilememektedir. Ekonomide uzun dönemde denge durumu için geçerli
bir analizdir (Korum, 1963: 10).
Girdi-Çıktı tablosu yalnızca üretim faaliyetlerini ele alırken, tüketim faaliyetlerini bir sonuç olarak
görmektedir. Bir ülkenin sektörel planlanmasının yapılmasında temel tahmin yöntemi olarak
değerlendirilen girdi- çıktı tablosunun sütunları girdileri, satırları ise çıktıları ifade etmektedir.
Satırların ve sütunların toplamı birbirine eşit olmaktadır. Bir sektörün toplam üretim ve ara tüketimi
arasındaki fark ise katma değer olarak tanımlanabilmektedir. Satırların nihai taleple toplamı
sütunların katma değerle toplamına eşit olmaktadır. Bu durum girdi-çıktı tablosundaki genel dengeyi
ifade etmektedir (Kepenek, 1977: 70).
Girdi-Çıktı modeli, Wassily Leontief tarafından 1936 yılında yayınlanan “Quantitative Input- Output
Relations in the Economic System of The United States” adlı makalede biçimsel olarak ilk defa ortaya
konulmuştur (Aydoğuş, 1999: 4). Girdi çıktı tabloları sektörler arasındaki etkileşimi ve bağlantıları
gösteren satır ve sütunlardan oluşmaktadır.
Xi= i.sektörün üretim miktarını, X ij=her bir j sektörünün 1 birim çıktı üretebilmesi için, i sektöründen
temin etmesi gereken ara mal birim miktarı, Yi=i. sektörün üretiminin toplam yurtiçi nihai kullanım
miktarıdır. Arz ve talep denge denklemi
Xi=ΣjXij+Yio (i=1,……………N)

(j=1,……..,N)

(1)

şeklindedir ve arz-talep eşitliğini göstermektedir.
Sektörler arası işlemleri gösteren matrisin i.satır ve j. sütununda yer alan değerin(X ij), j sektörünün
toplam çıktısına bölümü şeklinde ifade edilen girdi katsayıları, aij=Xij/Xj şeklinde formüle edilmektedir.
Buradan yola çıkarak X ij= aijXj şeklinde ifade edildiğinde ve
Xi=ΣjXij+Yio (i=1,……………N) (j=1,……..,N)

(2)

denkleminde yerine konulduğunda
Xi=Σj aijXj +Yio (i=1,……………N)

(j=1,……..,N)

(3)

denklemi elde edilir(Taşçı,2013:4-5). 3 nolu denklem, matris notasyonuyla ifade edilirse
X=AX+Yo

(4)

şeklinde ifade edilebilmektedir. Burada X=üretim sütun vektörünü, A=girdi katsayıları
matrisini(teknoloji matrisi), Yo=dışsal nihai talep vektörünü göstermektedir (Aydoğuş,1999: 37). 4
nolu denklemi, 5 nolu denklem şeklinde ifade etmek mümkündür,
(I-A)X=Yo

(5)

-1

5 nolu denklemin her iki tarafı da (I-A) ile çarpılırsa
X=(I-A)-1 Yo

(6)

denklemi elde edilir. Bu denklem denge çıktı çözüm denklemidir. (I-A) -1 ise Leontief ters matristir
(Taşçı, 2013: 4-5). Leontief ters matrisinde j sektörünün besleme katsayısını sütun elemanları toplamı
verir; bir sektörde meydana gelen bir birimlik nihai talep artışı nedeniyle oluşan toplam üretim artışı,
o sektörün toplam besleme etkisidir. Leontief ters matrisinin satır toplamı ise i. sektörünün uyarlama
katsayısıdır. Tüm sektörlerde meydana gelen bir birim nihai talep artışının belli bir sektörün
üretiminde oluşturduğu artışını göstermektedir (Rasmussen, 1956; Schultz, 1977).
Aşağıda bir sektörün ileri ve geri bağlantı oranlarının formülleri yer almaktadır. İleri bağlantı oranı
(Bı), bir sektörün diğer sektörlere sağladığı malların toplamının, o sektörün toplamına oranıdır. Geri
bağlantı oranı (Bg) ise, bir sektörün diğer sektörlerden temin ettiği mallar toplamının, toplam
üretimine oranıdır.
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Toplam ileri ve geri bağlantı oranları, aşağıdaki formüller ile hesaplanmaktadır;

Bir sektörde meydana gelen bir birim nihai talep artışının toplam üretimde yol açtığı artış toplam geri
bağlantı oranı iken, tüm ekonomide meydana gelen bir birim nihai talep artışının belli bir sektörün
üretimi üzerinde yol açacağı artış toplam ileri bağlantı oranıdır (Yıldız & Akduğan, 2014: 8).
Girdi-çıktı matrisi aracılığıyla marjinal istihdam katsayıları ve sektörel istihdam çoğaltanı
hesaplanabilmektedir. Marjinal istihdam katsayıları matrisi, Leontief ters matrisi ile emek yoğunluğu
köşegen matrisi çarpılarak elde edilir ve matrisin i. satır ve j. sütunundaki yer alan katsayı, j
sektöründe meydana gelen bir birim artışın i. sektörünün istihdamında ne kadar artışa yol açtığını
göstermektedir. Sektörel istihdam çoğaltanları ise marjinal istihdam katsayıları matrisinin sütun
toplamına eşittir. Nihai talebin istihdam etkisi sektör düzeyinde tespit edilmektedir (Aydoğuş, 1999:
50-51).
Türkiye’de Hava Taşımacılığı Sektörünün Girdi Çıktı Analizi Değerlendirilmesi
Girdi–çıktı analizi yöntemiyle diğer tüm sektörlerin ekonomi içerisindeki etkileri incele nebildiği gibi
son yıllarda önem arz eden hava taşımacılığının da etkilerini araştırmak mümkün olabilmektedir. TUİK
sektörler arası girdi- çıktı istatistiklerinin oluşturulmasında baz aldığı sektör yapıları ve gruplarını
belirlerken “Hava yolu taşımacılığı” adında bir yapı oluşturmaktadır. Bu yöntem diğer yöntemlere
kıyasla daha esnektir. Bu yöntemde araştırmacılar, araştırmada kullanacakları modeli amaçları
doğrultusunda oluşturabilmektedirler (Fletcher, 1989: 516).
Türkiye’deki hava taşımacılığı hizmetleri sektörünün 2002 ve 2012 yıllarına ait geri ve ileri bağlantı
etkileri ve endeksler, Leontief ters matris aracılığıyla elde edilmiştir. Endüstriyel bağınlaşmayı
gösteren değerler Tablo 3 da yer almaktadır.
Türkiye’deki hava taşımacılığı hizmetleri sektörünün 2012 yılındaki doğrudan ileri bağlantı katsayısı
0,13’tür. Hava taşımacılığı hizmetleri sektöründe meydana gelen bir birimlik artış, diğer endüstri
kollarında 0,13 birimlik artış meydana getirir. 2002 yılına ait doğrudan ileri bağlantı katsayısı ise 0.19
olarak bulunmuştur. Türkiye’de 2012 yılında hava taşımacılığı hizmetleri sektöründe meydana gelen
bir birimlik artışın diğer endüstri kollarında meydana getirdiği artış 2002 yılıyla kıyaslandığında
artmıştır.
Doğrudan geri bağlantı katsayısı, havacılık sektörünün bir birimlik mal üretimini gerçekleştirebilmek
için diğer sektörlerden temin ettiği girdi oranını göstermektedir. 2002 yılında 0,61 olan doğrudan geri
bağlantı katsayısı, 2012 yılında 0,58 olarak gerçekleşmiştir. Tabloda 2002 ve 2012 yılında hava
taşımacılığı hizmetleri sektörünün en çok girdi temin ettiği 10 sektör yer almaktadır.
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Tablo 3: İleri ve Geri Bağlantı Etkileri, Endeks Değerleri
Endüstriyel Bağımlaşma
Yapısı

2002

2012

Doğrudan İleri Bağlantı

0,13

0,19

Doğrudan Geri Bağlantı

0,61

0,58

Dolaylı İleri Bağlantı

1.08

0.60

Dolaylı Geri Bağlantı

1,45

1,37

Toplam İleri Bağlantı

1,21

0,80

Toplam Geri Bağlantı

2,06

1,96

İleri Doğru Bağlantı Endeksi

0,68

0,74

Geri Doğru Bağlantı Endeksi

1,16

1,16

Toplam ileri bağlantı etkisi, Leontief ters matrisinin hava taşımacılığı hizmetleri sektörüne ait satırı
toplanarak bulunmaktadır ve tüm sektörlere olan nihai talepteki birer birim değişme olduğunda hava
taşımacılığı hizmetleri sektörünün üretiminde ne kadar bir değişme olacağını göstermektedir. Hava
taşımacılığı hizmetleri sektörünün toplam ileri bağlantı katsayısı 2002 yılında 1,21 iken, 2012 yılında
0,80 olarak bulunmuştur. 2002 yılında hava taşımacılığı hizmetleri sektörü, bir birim üretim
yapabilmek için 1,21 birim kendisinden ve diğer sektörlerden almıştır. 2012 yılında hava taşımacılığı
hizmetleri sektörü, bir birim üretim yapabilmek için 0,8 birim kendisinden ve diğer sektörlerden
almıştır. 2012 yılında 2002 yılına nazaran bir birim üretim yapabilme k için kendisinden ve diğer
sektörlerden daha fazla az girdi sağlamıştır.
Toplam geri bağlantı etkisi, Leontief ters matrisinin hava taşımacılık hizmetleri sektörüne ait sütunu
toplanarak bulunmaktadır ve hava taşımacılığı hizmetleri sektörüne olan nihai talepte bir birim
değişme olduğunda diğer sektörlerin üretiminde ne kadar değişme olacağını göstermektedir. 2002
yılında hava taşımacılığı hizmetleri sektörünün toplam geri bağlantı katsayısı 2,06 olarak bulunurken,
2012 yılında 1,96 olarak hesaplanmıştır.
Doğrudan geri(ileri) bağlantı katsayıları ve dolaylı geri(ileri) bağlantı katsayıları toplamı toplam
geri(ileri) bağlantı katsayılarını vermektedir. Dolayısıyla toplam geri(ileri) bağlantı katsayıları ve
doğrudan geri(ileri) bağlantı katsayıları arasındaki fark dolaylı geri(ileri) bağlantı katsayılarını
vermektedir. 2002 yılında 1,45 olan dolaylı geri bağlantı katsayısı, 2012 yılında 1,37 olarak
gerçekleşmiştir. 2002 yılında 1.08 olan dolaylı ileri bağlantı katsayısı, 2012 yılında 0,60 olarak
gerçekleşmiştir.
Ekonomideki geri ve ileri bağlantı etkileri yüksek olan sektörler kilit sektörler olarak
nitelendirilmektedir. Kilit sektörlerin tespitinde ileri ve geri doğru bağlantı endeksleri
kullanılmaktadır. Bu endekslerin 1’den büyük olması, bir sektörün diğe r sektörlerle bağlantı yapısının
yüksek olduğunu, 1’den küçük olması ise bağlantı yapısının düşük olduğunu gösterir. Kilit sektörler
olarak tanımlanan ve ekonomiyi etkileme gücü, diğer sektörlerle etkileşimi yüksek olan sektörlerin
ileri ve geri bağlantı endeksleri 1’den büyüktür (Aydoğuş, 1999). Bu anlamda hava taşımacılığı
hizmetleri sektörünün 2002 yılında ileri doğru bağlantı endeksi 0,68 iken, geri doğru bağlantı endeksi
1,16 olarak gerçekleşirken; 2012 yılında ileri doğru bağlantı endeksi 0,74 iken, geri doğru bağlantı
endeksi 1,16 olarak gerçekleşmiştir. Bu anlamda hava taşımacılığı hizmetleri sektörünün 2002 ve
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2012 yılı için kilit sektör olmasa bile girdi sağladığı sektörleri etkileme gücüne sahiptir ve ülke
ekonomisi için katma değer yaratan bir sektördür.
Dolayısıyla ekonomide havacılık sektörünün istihdama katkısı da önem arzetmektedir. Bir sektöre ait
marjinal istihdam katsayısı, o sektöre olan bir birimlik nihai talep artışı sonucunda bu talep artışını
karşılayabilmesi için ne kadar istihdamını artırması gerektiğini gösteren bir katsayıdır. Bunun için
marjinal istihdam katsayıları matrisinin havacılık sektörleri taşımacılığı hizmetlerine ait satır
değerlerine bakılmaktadır. Tablo 4’te havacılık sektörüne ait marjinal istihdam katsayısı ve sektöre l
istihdam çoğaltanı 2002 dönemi için gösterilirken; Tablo 5’te havacılık sektörüne ait marjinal istihdam
katsayısı ve sektörel istihdam çoğaltanı 2012 dönemi için gösterilmiştir.
Tablo 4: Marjinal İstihdam Katsayısı ve Sektörel İstihdam Çoğaltanı(2002)
Sektör
Hava Taşımacılığı Hizmetleri

Kamu Yönetimi ve Savunma, zorunlu sosyal
güvenlik

Başka Yerde Sınıflandırılmamış üye olunan
kuruluşların faaliyetleri

Posta ve telekomünikasyon
Eğlence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili
faaliyetler

Marjinal
İstihdam
Katsayısı
0.08

0,01

0,003

0,0019

0,0017

Sektör

Eğitim Hizmetleri
Başka Yerde
Sınıflandırılmamış
üye olunan
kuruluşların
faaliyetleri
Kamu Yönetimi
ve Savunma,
zorunlu sosyal
güvenlik
Sağlık İşleri ve
sosyal hizmetler
Eğlence,
dinlenme, kültür
ve sporla ilgili
faaliyetler

Sektörel
İstihdam
Çoğaltanı
0,92

0,916

0,914

0,56

0,46

Tablo 4’e göre; hava taşımacılığı hizmetleri sektörüne olan nihai talepteki 1 birimlik artış sonucunda
bu sektörün 2002 yılında istihdamını 0,08 birim artırması gerektiğini gösterirken; marjinal istihdam
katsayısı en yüksek olan sektörler ise; hava taşımacılık hizmetleri sektörü, kamu yönetimi ve
savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü, başka yerde sınıflandırılmamış üye olunan kuruluşların
faaliyetleri sektörü, posta ve telekomünikasyon sektörleri, eğlence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili
faaliyetler sektörleri olarak gösterilmektedir.
Sektörel istihdam çoğaltanı katsayısına göre; nihai talebin istihdam etkisinin en yüksek olduğu
sektörler sırasıyla eğitim hizmetleri sektörü, başka yerde sınıflandırılmamış üye olunan kuruluşların
faaliyetleri sektörü, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörleri, sağlık işleri ve
sosyal hizmetler sektörü, eğlence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili faaliyetler sektörleri olarak
gösterilmektedir. Hava taşımacılığı hizmetleri sektörünün sektörel istihdam çoğaltan katsayısı ise 0,16
olarak bulunmuştur.
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Tablo 5:Marjinal İstihdam Katsayısı ve Sektörel İstihdam Çoğaltanı(2012)
Sektör

Hava Taşımacılığı
Hizmetleri
Posta ve kurye hizmetleri
Üye olunan kuruluşlar
tarafından verilen
hizmetler sektörü
Seyahat acentası, tur
operatörü, diğer
rezervasyon hizmetleri ve
ilgili hizmetler
Kamu yönetimi ve
savunma hizmetleri,
zorunlu sosyal güvenlik
hizmetleri sektörleridir

Marjinal
İstihdam
Katsayısı
0,14
0,0064

Sektör

Kamu Yönetimi ve savunma hizmetleri,
zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri
Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen
hizmetler

Sektörel
İstihdam
Çoğaltanı
0,97
0,87

0,0044

Eğitim Hizmetleri

0,81

0,0036

İnsan Sağlığı Hizmetleri

0,74

0,0030

Güvenlik ve soruşturma hizmetleri, bina
ve çevre düzenleme(peyzaj) hizmetleri,
büro yönetimi, büro destek ve diğer iş
destek hizmetleri

0,61

Tablo 5’te hava taşımacılığı hizmetleri sektörüne olan nihai talepteki 1 birimlik artış sonucunda bu
sektörün 2012 yılında istihdamını 0,14 birim artırması gerekmektedir. Marjinal istihdam katsayısı en
yüksek olan sektörler ise; hava taşımacılığı hizmetleri sektörü, posta ve kurye hizmetleri sektörü, üye
olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler sektörü, seyahat acentası, tur operatörü, diğer
rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler sektörü, kamu yönetimi ve savunma hizmetleri, zorunlu
sosyal güvenlik hizmetleri sektörleri olarak gösterilmiştir. Sektörel istihdam çoğaltanına göre; nihai
talebin istihdam etkisinin en yüksek olduğu sektörler sırasıyla kamu yönetimi ve savunma hizmetleri,
zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri sektörü, üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
sektörü, eğitim hizmetleri sektörü, insan sağlığı hizmetleri sektörü, ve güvenlik ve soruşturma
hizmetleri, bina ve çevre düzenleme(peyzaj) hizmetleri, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek
hizmetleri sektörleri olarak gösterilmiştir. Hava taşımacılığı hizmetleri sektörünün sektörel istihdam
çoğaltan katsayısı 0,27 olarak bulunmuştur.
SONUÇ
Gelişen dünya ekonomisine paralel olarak taşımacılık faaliyetleri önem kazanmaktadır. Bu noktada
havayolu taşımacılığı da bölgesel sınırlarının neredeyse olmaması, dünyanın en güvenilir ve en hızlı
taşımacılık modu olması dolayısıyla diğer taşımacılık modlarına göre değer ve önemini arttırmıştır.
Bunun sonucunda uzak yerlere yolculuklar çok kısa sürelerde gerçekleşmekte ve kültürel paylaşımlar
artmakta, insanların birbirleriyle etkileşimi ve ticari açıdan da havayolu taşımacılığı önemli avantajlar
sağlamaktadır.
Türkiye’de Havayolu taşımacılığı ile ilgili gerekli düzenlemeler gerçekleştirilerek yurtiçi ulaşımda
karşılaşılacak güçlükler azalacak, atıl durumdaki havaalanlarını kullanma imkanı olacak, turizmin
gelişmesi sağlanacak, zamandan tasarruf edilecek, yeni iş alanları doğacak ve Türkiye’nin tarihsel ve
kültürel birliğinin olduğu bölgelerle ekonomik ve ticari ilişkileri gelişebil ecektir. Bu nedenle havayolu
taşımacılığı sektörüne ait ekonomik analizler önem arz etmektedir. Girdi -çıktı analizi yöntemi de
havayolu taşımacılığı sektörünün ekonomik etkilerini ortaya koyan yöntemlerden biri olmaktadır.
Analizde 2002 ve 2012 yıllarına ait girdi-çıktı tablolarından yola çıkılarak elde edilen katsayı ve
endeksler karşılaştırılmış ve doğrudan ileri bağlantı etkisinin, ileri doğru bağlantı endeksinin, marjinal
istihdam ve sektörel çoğaltan katsayılarının arttığını, doğrudan geri bağlantı, dolaylı geri-ileri bağlantı
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ve toplam ileri-geri bağlantı etkilerinin azaldığı saptanmıştır. Ekonomide 2002 ve 2012 yıllarına ait
girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapılan analiz sonucunda hava yolları taşımacılık sektörünün kilit
sektör olmasa bile girdi sağladığı sektörleri etkileme gücüne sahip ve ülke ekonomisine değer yaratan
bir sektör olduğu sonucuna ulaşılmış ve havacılık sektörünün istihdama katkısının da önem arz ettiği
gözlenmiştir.
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