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ÖZET: Bu çalışma, 1980 sonrası dönemde dışa açık gelişme politikaları uygulayan ve dünya ile daha 
bütünleşmiş hale gelen Türkiye ekonomisinde, büyümenin kaynaklarını ayrıştırmaktadır. Bu ayrıştırma, 1980-
2005 yılları için ekonomi genelinde, 1980-2004 yılları için tarım, madencilik, imalat sanayi, enerji ve altyapı-
hizmetler olmak üzere beş ana sektör düzeyinde ve 1980-2000 yılları itibariyle de imalat sanayinin yirmi alt 
sektörü bazında yapılmaktadır. Buna göre, Türkiye ekonomisinde ve ana sektörler itibariyle, büyümenin en 
önemli kaynağının sermaye birikimi olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. İmalat sanayinin alt sektörlerinde 
ise sermaye birikiminin yanında materyal girdi kullanımının da büyük katkı verdiği gözlenmiştir. Dönemler 
itibariyle aşırı değişkenlik gösteren çoklu faktör üretkenliği (ÇFÜ) ise önemli bir büyüme kaynağı olmasına 
karşın, katkısı sınırlı kalmıştır. Ancak, toplam ekonomide, 2000 yılından itibaren ÇFÜ’nin büyümenin önemli 
kaynağı haline geldiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Çalışmada, sermaye birikiminin katkısı 
küçümsenmemekle beraber, büyümenin sürdürülebilmesi için üretkenliği arttıracak önlemlerin önemi 
vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Büyüme Muhasebesi, Üretkenlik Muhasebesi, Sermaye 
Derinleşmesi, Çoklu Faktör Üretkenliği 

 
Sources of Economic Growth in the Turkish Economy: Factor Accumulation and Productivity (1980-2004) 

 
ABSTRACT: This study decomposes the sources of growth in the Turkish economy after 1980, where an 

outward oriented development policy has been implemented and the economy becomes more integrated with the 
world economy. The growth decomposition is carried out, at the whole economy level for the period of 1980-
2005, for five sub sectors of the economy namely, agriculture, mining, manufacturing, energy and services for 
the period of 1980-2004 and for the twenty sub sector of the manufacturing industry between 1980-2000. The 
growth accounting results indicate that, for the economy as a whole and for the main sectors the most important 
source of growth seems to be capital accumulation. Moreover, in the sub sectors of the manufacturing industries, 
in addition to the capital accumulation the material inputs also have major contribution to growth of the industry. 
However, the multi-factor productivity (MFP) growth exhibited significant volatility overtime and provide minor 
contribution. Moreover, the findings indicate that after the year 2000, MFP seems to be the most important 
source of GDP growth in the Turkish economy. In this study, even though, the importance of capital 
accumulation is not ignored, the measures which are necessary for sustaining growth rates have been 
emphasized. 

Keywords: Economic Growth, Growth Accounting, Productivity Accounting, Capital Deepening, 
Multifactor Productivity.   

         
GİRİŞ 
Türkiye ekonomisi 1980 sonrası dönemde, daha 

önce yirmi yıldır uyguladığı ithal ikamesine dayalı 
planlı sanayileşme modelini terk ederek, istikrar ve 
yapısal uyum programı uygulamıştır. Programın 
öncelikli hedefleri arasında, enflasyonun kontrol altına 
alınması, destek ve döviz kuru ayarlamalarıyla 
ihracatın arttırılması, ithalatın serbestleştirilmesi ve 
mali liberalleşme sayılabilir. Uzun dönemde ise 
sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve kamunun 
ekonomideki ağırlığının azaltılması amaçlanmıştır. 
Devletin doğrudan sanayi yatırımı yapmaması ve 
sanayi yatırımlarının piyasa koşullarında çalışan özel 
sektöre bırakılması ise programın doğal bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, ticaretin 
önündeki engellerin azaltılması, bölgesel ticaret 
bütünleşmeleri ve sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi biçiminde kendini gösteren 

küreselleşme eğilimi de bu dönemde giderek ağırlığını 
hissettirmektedir.  

Teknolojik değişim ve küreselleşme eğilimlerine 
paralel olarak, Türkiye ekonomisi  
1980 sonrası dönemde yapılan reformlar sonucu, 
dünya ekonomisiyle daha bütünleşmiş hale gelmiştir. 
Bu eğilimler bazı fırsatlar yaratırken, çok yoğun bir 
rekabet ortamını da beraberinde getirmiştir. 
Uluslararası rekabetle karşı karşıya kalan yerli 
sanayinin hantallıktan kurtulup daha verimli hale 
gelmesi ve rekabet gücü kazanması beklenmiştir. 
Rekabetin yoğun olduğu dışa açık bir piyasa 
ortamında refah düzeyini arttırmak ancak ve ancak 
üretkenlik artışlarıyla sağlanabilir. Başka bir ifade ile 
kişi başına geliri arttırmak için her alanda üretkenliğin 
arttırılması zorunludur. Tarım, madencilik, enerji ve 
hizmet sektörlerinde üretkenliğin arttırılması ise güçlü 
bir imalat sanayi yapısı ile mümkündür.  
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Bunun temel nedeni imalat sanayinin, tarım, 
madencilik, enerji ve hizmet sektörlerinden daha 
yüksek emek üretkenliğine sahip olmasının yanında, 
“[…] yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve diğer 
sektörlere yayılmasında anahtar rol oynamasıdır. Bu 
nedenle tarım ve hizmet sektörlerinde emek 
üretkenliğinin artmasına dolaysız etkide bulunur. 
Örneğin tarım sektöründe üretkenliğin artmasını 
sağlayan tarım makineleri, ilaç ve gübre gibi ürünler 
ile, hizmet kesiminde üretkenliğin artmasını sağlayan 
haberleşme ve ulaşım araçları ve bilişim teknolojileri 
imalat sanayileri tarafından geliştirilmekte ve 
üretilmektedir (Taymaz ve Suiçmez, 2005:29).”  

Bu çalışmada, 1980 sonrası dönemde uygulanan 
yapısal reform programlarına, 1980-2004 döneminde 
sektörlerin verdiği tepkiler, üretkenlik ve faktör 
birikimi boyutuyla irdelenmeye çalışılmıştır. Bu 
reformların üretkenlik üzerinde somut etkilerinin 
olması doğaldır. Bu etkilerin ortaya konması gelecekte 
büyümenin korunması ve sürdürülmesi açısından son 
derece önemlidir. Bu çerçevede dışa dönük gelişme 
sürecinin yaşandığı 1980 sonrası dönemde, 
büyümenin kaynaklarına ilişkin gerçekleri ortaya 
koymak ve ekonominin büyüme kapasitesini 
değerlendirmek çalışmanın temel amacını 
oluşturmuştur. 

Çalışmanın bu giriş bölümünden sonraki kısmı 
şöyle planlanmıştır. İkinci Bölümde üretkenlik 
kavramı ve üretkenlik büyüme hızının önemi ve bu 
konudaki literatür üzerinde durulmuştur. Üçüncü 
Bölümde izlenen yöntem ve kullanılan veriler 
özetlenmiştir. Dördüncü Bölümde ampirik bulgular 
özetlenmekte ve son bölümde sonuç yer almaktadır. 

 
ÜRETKENLİK VE ÜRETKENLİK ARTIŞ 

HIZININ ÖNEMİ 
En genel anlamıyla üretkenlik, ekonominin 

girdileri çıktılara dönüştürme yeteneği biçiminde 
tanımlanmaktadır. Tanımı gereği üretkenlik göreli bir 
kavramdır, zaman içinde veya farklı üretim birimleri 
arasında karşılaştırma yapmayı gerektirir. İşgücü 
üretkenliği genellikle çalışılan işçi saati başına düşen 
reel katma değer olarak ölçülür. Sermaye üretkenliği 
ise sermaye birimi başına düşen reel katma değer 
olarak ölçülmektedir. Bunlara kısmi üretkenlik 
ölçütleri adı verilmektedir. Bu ölçütler diğer 
faktörlerdeki değişimlere çok hassastır. Örneğin, 
sermaye yerine emeğin ikame edilmesi, emek 
üretkenliği endeksine artış olarak yansıyacaktır. Bu 
gibi nedenlerden dolayı iktisatçılar, çıktıyı tüm 
girdilere oranlayan ve toplam faktör verimliliği (TFV) 
adı verilen ölçütü geliştirmiştir. Toplam faktör 
verimliliği, bu şekilde ifade edildiğinde, tüm girdilerin 
artışıyla açıklanamayan reel çıktı büyümesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Mawson ve diğerleri, 2003:2-
3).           

TFV üretim sürecinde kullanılan tüm girdileri 
dikkate alması nedeniyle diğer kısmi üretkenlik (emek 
ve sermaye üretkenliği) ölçütlerine tercih 

edilmektedir. Ancak, bazı iktisatçılara göre bu tip bir 
sınıflandırma her zaman doğru olmayabilir. 
Dolayısıyla, kullanılacak emek üretkenliği ölçütü 
amaca bağlı olarak değişecektir. Örneğin, emek 
üretkenliği daha çok potansiyel tüketimin, dolayısıyla 
refah düzeyinin bir göstergesi olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bir ülkede nüfus ile işgücü arasındaki 
oran sabit ise kişi başına gelirin artış hızı emek 
üretkenliği artış hızına eşit olacaktır. Kişi başına 
gelirin, refahın önemli bir göstergesi olduğu 
kuşkusuzdur. Diğer yandan, toplam faktör üretkenliği 
daha çok üretim sürecinde etkinliğin bir ölçütü, bir 
anlamda üretim kapasitesindeki artışın bir göstergesi 
olarak algılanmaktadır. Başka bir ifade ile tüketim 
yerine sermaye birikimi öne çıkıyorsa TFV daha 
uygun bir ölçüt olacaktır (Balakrishnan, 2004). Bu 
nedenle çalışmada, hem toplam faktör verimliliği hem 
de emek üretkenliği ölçütlerinden yararlanılmıştır.  

Emek üretkenliği kolayca hesaplanabilen ve 
gelişmiş ülkelerin çoğunda, GSYİH, GSMH gibi 
düzenli olarak yayımlanan bir ölçüttür. Toplam faktör 
verimliliği (TFV) ise daha çok iktisatçılar tarafından 
ortaya atılan, artık (tortu) olarak hesaplanan daha 
soyut bir ölçüttür. Üretkenlik ölçütlerine önem 
verilmesinin nedeni ekonomiye ilişkin önemli bilgiler 
sağlamalarıdır. Bunu açmak için, hasıla büyüme hızı 
veya kişi başına hasıla büyüme hızı ile üretkenlik 
ölçütleri arasındaki bağlantıların incelenmesi iyi bir 
başlangıç noktası oluşturmaktadır. Hasılanın 
büyümesi tanımı gereği emek miktarı ve emek 
üretkenliğinde meydana gelen büyümenin toplamıdır. 
Dolayısıyla, yüksek bir büyüme oranı ancak yüksek 
üretkenlik büyüme hızları ile mümkün olmaktadır 
(Stiroh ve Steindel, 2001: 17-19).                   

Ekonomik konularla ilgili güncel tartışmalarda, 
enflasyon, işsizlik, yaşam standartları, yoksulluk ve 
rekabet gücü gibi konular öne çıkarken, iktisatçıların 
yukarıda sıralanan bu kavramlar yerine daha soyut 
olan üretkenlik üzerinde durmalarının temel nedeni 
üretkenliğin, bu değişkenlerin tamamını 
etkileyebilmesi gerçeğidir. Üretkenlik artışlarının 
yüksek olduğu dönemlerde enflasyon daha kolay 
kontrol altına alınabilir, ücretler dolayısıyla refah 
düzeyi daha hızlı arttırılabilir ve rekabet gücü 
yükseltilebilir. Kısaca, yüksek yaşam standartlarına 
ulaşabilmek ve bunu korumak ancak üretkenlik 
artışlarıyla mümkündür. 

İktisatçıların üretkenlik kavramıyla 
ilgilenmelerinin diğer bir nedeni, ücretlerle işgücü 
üretkenliği arasındaki uzun dönemli ilişkiye 
dayandırılabilir. Uzun dönemde reel ücretlerin, emek 
üretkenliğinden daha hızlı büyümesi mümkün 
değildir. Bunun yanı sıra, reel ücretlerin uzun süre 
işgücü üretkenliğinin altında büyümesi ise ekonomide 
kâr oranlarının yükseldiğini ifade eder. Bu sürecin 
uzun süre devam etmesi beklenemez. Ancak, ücret ve 
işgücü üretkenliği aynı oranda büyürse, kâr oranları 
istikrar kazanır. Günümüz ekonomilerinde bireylerin 
önemli bir kesimi ücret geliri elde ettiğine göre, 
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toplumun refahının ne ölçüde artacağı ücretlere ve 
dolayısıyla işgücü üretkenliğine bağlı olacaktır 
(Jorgenson ve Stiroh, 1999).  

Bunlara ek olarak, çalışılan işçi saati büyüme 
hızına, işgücü üretkenliği büyüme hızı eklendiğinde, 
ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesine ilişkin 
bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Buna çoğu kez “trend 
büyüme hızı” adı verilmektedir. Örneğin emek 
üretkenliği %2 büyürken, işgücü %1 artıyorsa 
ekonominin trend büyüme hızı %3 olacak demektir. 
Aslında bu trend büyüme oranı ekonominin uzun 
dönem büyüme hızının sınırını vermektedir. Başka bir 
deyişle, enflasyon oranını hızlandırmayan bir doğal 
işsizlik oranının (NAIRU) olduğu denge durumudur. 
Sonuç olarak, üretkenliğe ilişkin rakamlar özellikle 
para ve maliye politikaları açısından bilinmesi zorunlu 
bilgilerdir. Para ve maliye politikalarının ana işlevi 
ekonominin üretim kapasitesi ile üretilen mal ve 
hizmetlere olan talep arasında istikrarlı bir denge 
kurmaktır. Bu dengenin kurulamaması durumunda 
ekonomi durgunluğa veya enflasyon ortamına 
sürüklenecektir (Blinder, 1997).  

Son yirmi yılda büyümenin kaynakları gelişmiş 
ülkeler ile yeni sanayileşen Uzak-Doğu Ülkeleri için 
yoğun araştırma konusu olurken, Türkiye ekonomisine 
ilişkin büyüme muhasebesi ve üretkenlik çalışmaları 
sınırlı kalmıştır. Türkiye için yapılan bazı çalışmaların 
bulgularına kısaca değinecek olursak bunlardan bir 
tanesi, Aydoğuş (1993)’un, Türkiye imalat sanayiinde 
büyümenin kaynaklarını araştırılması üzerine yaptığı 
çalışmadır. Bu çalışmaya göre, 1970-1988 dönemi için 
Türkiye imalat sanayi % 8,1’lik büyüme gösterirken, 
faktörler arasındaki en önemli artış % 9’luk materyal 
girdi kullanımında gerçekleştiği sonucuna ulaşmıştır. 
Aynı dönemde, işgücü % 4, sermaye % 5,3 büyürken, 
toplam faktör verimliliği artışı  % 0,7 gibi çok düşük 
bir oranda kalmıştır. 1970-1988 yılları arasında, imalat 
sanayinde, tüketim malı üreten sektörlerin toplam 
faktör verimliliği, ara mal ve yatırım malı üreten 
sektörlere göre daha düşük kaldığı da vurgulanmıştır. 

Saygılı, Cihan ve Yurtoğlu (2005), Türkiye’de 
1980 yılından itibaren uygulanan dışa açık 
politikaların sermaye birikiminin göreli oranını 
azaltması nedeniyle ekonomik büyüme hızında da 
yavaşlamaya yol açtığı sonucuna ulaşmıştır. 1972-
2003 dönemi içinde, işgücü verimliliğinde bir artış 
sağlanamadığı, sermaye verimliliğinde gerileme ve 
toplam faktör verimliliğinde ise sınırlı bir artış 
yaşandığı belirtilmiştir. Verimlilik göstergelerinin, 
tarım ve hizmetler sektöründe düşük performans 
sergilerken, imalat sanayi başta olmak üzere sanayi 
sektöründe iyi bir performans sergiledikleri ifade 
edilmiştir.  

İsmihan ve Özcan (2006), 1960-2004 dönemine 
yönelik fiziksel ve beşeri sermaye birikimi ile toplam 
faktör verimliliğinin büyümeye katkılarını 
incelemiştir. Büyüme muhasebesine ilişkin olarak 
yaptıkları ayrıştırmada beşeri sermayenin katkılarını 
da dikkate almışlardır. 1960-2004 dönemi bir bütün 

olarak ele alındığında çalışan başına büyümeye en 
önemli katkının çalışan başına sermayeden (sermaye 
derinleşmesi) geldiği, ikinci önemli katkının toplam 
faktör verimliliğinden geldiği ve beşeri sermayenin 
katkısının sınırlı kaldığı yönünde bulgular elde 
edilmiştir.  

Türkiye imalat sanayinin performansı ve yapısal 
değişim sürecini inceleyen Kılıçaslan ve Taymaz 
(2006), 1965-99 dönemi için, imalat sanayi katma 
değerindeki en yüksek büyüme oranlarının 
uzmanlaşmış ve bilime dayalı sektörlerde 
gerçekleştiğini, emek yoğun ve ölçek yoğun 
sektörlerin ise en düşük büyüme performanslarına 
sahip sektörler olduğunu belirtmişlerdir. 1965-79 
dönemi için, (imalat sanayi alt sektörleri için 
OECD’nin tanımlamaları kullanılarak) üretimde daha 
ileri teknoloji ve beceri gerektiren uzmanlaşmış ve 
bilime dayalı sektörlerin üretim, istihdam ve 
üretkenliklerinde ilerlemelerin kaydedildiği ve 
üretkenliği düşük sektörlerin toplam imalat sanayi 
içindeki payları azalırken, üretkenliği yüksek 
sektörlerin paylarının arttığı, yani yapısal değişimin 
toplam imalat sanayi emek üretkenliğine ilave katkılar 
sağladığını saptamışlardır. 1980 sonrası dönemde ise, 
yüksek teknolojiye dayanan üretkenlik artışı ve 
uzmanlaşmış ve bilime dayalı sektörlerin paylarında 
önemli bir artış olmazken, emek yoğun sektörlerde 
üretim ve istihdam payı artmış ve yapısal değişimin 
üretkenliği azaltıcı yönde etkiler yarattığı sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Tuncer ve Özuğurlu (2004), 1980 sonrası dönem 
için sektörel bazda, işgücü, sermaye, materyal girdi ve 
çoklu faktör üretkenliğinin büyümeye verdikleri 
katkıları araştırmıştır. Buna göre, 1982-2000 
döneminde hizmetler sektörü dışında kalan tarım, 
madencilik, imalat sanayi ve enerji sektörlerindeki 
büyümeye işgücünün katkısı sınırlı kalmıştır. 
Hizmetler sektöründe, özelliği gereği işgücünün ve 
sermayenin katkısı yüksek iken üretkenliğin katkısı 
beklendiği gibi düşük bulunmuştur. Tarım madencilik 
ve enerji sektörlerinde üretkenliğin katkısı yüksek 
bulunurken, bu sektörlerin toplam hasıla içindeki 
payları düşük olduğu için, ekonomi genelindeki 
toplam üretkenliğe katkıları da düşük kalmıştır. Doğal 
olarak ekonomi geneli, toplam üretkenliğe en önemli 
katkıyı imalat sanayi sektörü sağlamaktadır. Ancak 
imalat sanayinde, büyümeye en önemli katkı sermaye 
birikiminden (% 69,6) gelirken üretkenlik artışlarının 
katkısı (% 24,6) ise sınırlı kalmıştır. İmalat sanayinin 
alt sektörleri bazında bakıldığında ise, sadece birkaç 
alt sektörün üretkenliğinin katkısı % 20’lere 
yaklaşmıştır.  

Özetle Türkiye ekonomisini veya Türkiye imalat 
sanayini konu alan çalışmalar, büyümenin korunması 
ve sürdürülebilmesi için üretkenlik artışlarının önemi 
üzerinde dururken, ampirik bulgular büyümeye en 
önemli katkının faktör birikiminden geldiğini 
göstermektedir.  
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VERİ SETİ VE YÖNTEM 
Veri sınırlamaları ekonominin tüm alt sektörlerinin 

analizine olanak vermemektedir. Bu nedenle büyüme 
muhasebesi yöntemine uygun olarak çalışma, tarım, 
madencilik, imalat sanayii, enerji ve altyapı-hizmetler 
sektörleri üzerine odaklanmıştır.1 Türkiye geneli için 
yapılan değerlendirmede, tarım, madencilik, enerji ve 
hizmetler sektörüne ilişkin alt sektörlere inilmeksizin, 
ana sektörler itibariyle üretkenlik analizi yapılırken; 
imalat sanayi için, yirmi alt sektöre ilişkin gelişmeler 
verilmektedir. Bu çerçevede, ana-sektörlerin 
üretkenliğinin analizinde kullanılan veriler DPT 
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler veri tabanından 
alınmıştır. İmalat sanayi verileri ise, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün (DİE) 1980-2000 dönemi için, ISIC 
(Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, revize 2) üç 
haneli alt sektör verileri kullanılmıştır. Fiyat 
hareketlerinden arındırmak için 1987 bazlı GSYİH 
gizil deflatörleri ile yine 1987 bazlı sektörel TEFE 
endeksleri kullanılmıştır. Toplam ve sektörel sermaye 
stoklarının hesaplanmasında geliştirilmiş Harberger 
yaklaşımı izlenmiştir.2 

Üretkenlik hesaplamalarına yönelik ampirik 
ölçümlerde farklı yöntemler izlenebilmektedir. Genel 
olarak kullanılan yaklaşımlar parametrik ve 
parametrik olmayan yöntemler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Her iki yaklaşımda temel hareket 
noktası üretim fonksiyonudur. Parametrik yaklaşımda 
üretim fonksiyonunun özellikleri kullanılarak 
üretkenlik tahminleri ekonometrik yöntemlerle 
yapılmaktadır. Parametrik olmayan yaklaşımda ise 
yine üretim fonksiyonu baz alınarak büyüme 
muhasebesi çerçevesinde üretkenlik hesaplanmaya 
çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak mesafe fonksiyonu 
(distance function) ve endeks sayıları yöntemini 
kullanan çalışmaların sayısı da artmaktadır (Tuncer ve 
Özuğurlu, 2004:13). 

Büyüme muhasebesi kolay uygulanabilen, az veri 
gerektiren ve parametrik yöntemlerde karşılaşılan bazı 
sorunlardan kaçınmaya olanak veren bir yöntemdir. 
Parametrik yöntemde regresyon yoluyla fonksiyonun 
parametreleri kolayca tahmin edilebilmektedir. Ancak, 
tahmin edilen parametreler bazı durumlarda üretim 
teorisi ile tutarlı olmayan değerler alabilmektedir. 
Tahmin edilen katsayı sayısı arttıkça serbestlik 
derecesi sorun olabilmekte, değişkenler arasında çoklu 
bağlantı olması nedeniyle katsayılar yanlı olabilmekte 
ve bazı durumlarda doğrusal olmayan yöntemlere 
başvurma zorunluluğu doğabilmektedir.3   

                                                 
1 Tarım, madencilik, imalat ve enerji sektörleri dışında kalan; inşaat, 
ulaştırma-haberleşme, ticaret, eğitim, sağlık gibi diğer sektörler 
“altyapı ve hizmetler” biçiminde tek bir sektör olarak 
toplulaştırılmıştır. 
2 Harberger yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Nehru ve 
Dhareshwar (1993), Tuncer ve Özuğurlu (2004,:72-75; Ek) ve 
Tuncer (2001:127-130). 
3 Yine de, büyüme muhasebesi ve parametrik yaklaşımı birbirinin almaşığı 

olmaktan çok tamamlayıcısı olarak ele almak ve kullanmak daha  anlamlıdır. 

Bu çalışmada büyüme muhasebesine dayalı, 
Solow’un geliştirdiği ve Jorgenson’un önemli katkılar 
sağladığı yöntem kullanılmaktadır. Türkiye 
ekonomisinin geneli için, tarım, madencilik, imalat, 
enerji ve hizmetler ana sektörlerine ilişkin üretkenlik 
hesaplamaları sadece emek ve sermaye girdileri ile 
gayri safi hasılaları kullanılarak yapılmıştır. 
Geleneksel olarak, çıktıdaki büyümenin üç kaynaktan 
beslendiği kabul edilmektedir. Bunlar, işgücü artışları 
ve işgücünün niteliğindeki artışlar; sermaye 
stokundaki artış ve çoklu faktör üretkenliğidir4. 
Kullanılan bu ayrıştırma yöntemi büyümenin 
kaynaklarına ilişkin önemli aydınlatıcı bilgiler 
sağlamaktadır. Bu analizlerde tortu olarak elde edilen 
çoklu faktör üretkenliği, teknolojik iyileşmeler olarak 
yorumlanmakta, ancak bu yorum yapılırken dikkatli 
olunması gerekmektedir.5 

Üretim fonksiyonu, temel olarak toplam çıktı 
miktarı ile girdiler arasındaki teknik ilişkiyi ifade eder. 
Bir endüstrinin üretim fonksiyonu, reel katma değeri 
(Yit); işgücü (Lit), sermaye (Kit) ve teknoloji düzeyi 
arasındaki teknik ilişkileri gösterir. Hicks nötr bir 
teknoloji varsayımı altında bu ilişkiler aşağıdaki 
üretim fonksiyonu çerçevesinde ifade edilebilir.   

 

    ( , )Y A F K Lit it i it it= ni ,...1=  
D.1 

 
Burada sermaye ve emek girdilerinin kendileri alt 

birimlerden oluşan bir toplamdır. Rekabetçi mal ve 
faktör piyasası ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımları 
altında, büyüme muhasebesi bize aşağıdaki denklemi 
verecektir.  
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Burada, tKv , ve tLv ,  sırasıyla sermaye ve 

işgücünün nominal çıktı içindeki ortalama paylarını 
vermektedir. Bu denklem (D.2) düzenlenecek olursa, 
Çoklu Faktör Üretkenliği (ÇFÜ) tortu olarak şöyle 
hesaplanmaktadır:  
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Denklemin sol tarafı üretkenliğin büyüme hızını, 

sağ taraftaki birinci terim reel çıktının büyüme hızını, 
diğer terimler sırasıyla sermaye ve işgücünün 

                                                 
4 İşgücünün niteliğine ilişkin düzenli veri olmaması nedeniyle bu 
çalışmada dikkate alınmamıştır.  
5 Çoklu faktör üretkenliği ancak artık (tortu) biçiminde 
hesaplanabildiğinden, içinde teknoloji, etkinlik, ölçek kapasite 
kullanımı, yaparak öğrenme ve ölçüm hatalarının etkilerini de 
içerecektir. Daha fazla ayrıntı için Bkz. OECD (2001).   



KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 3(2)-2006                                                 KSU Journal of Social Sciences 3(2)-2006 

 

55

üretimdeki paylarıyla ağırlıklandırılmış büyüme 
hızlarını vermektedir. Burada, Jorgenson ve Stiroh 
(1999) takip edilerek, üretim faktörü olarak sadece 
emek ve sermaye kullanıldığı için (tüm girdiler 
kullanılmadığı için) Toplam Faktör Verimliliği (TFV) 
yerine “Çoklu Faktör Üretkenliği (ÇFÜ)” kavramının 
kullanılması tercih edilmiştir.  

Büyümenin kaynaklarını gösteren muhasebe 
denklemini alternatif ve bazı durumlarda daha 
kullanışlı bir biçimde yazarak ekonomi genelindeki 
analizlerimizi yapmayı tercih etmekteyiz. Denklem 
D.4 emek üretkenliği ile sermayenin derinleşmesi ve 
çoklu faktör üretkenliği arasında bağ kurmaktadır.  

 
(,ln ln ln ln

ln
it it K t it

it

Y L v K L
A

∆ −∆ = ∆ −∆

+∆
 

D.
4 

 
Burada, tKv ,  sermayenin nominal çıktı içindeki 

ortalama payını vermektedir. Bu denkleme göre, 
herhangi bir i sektörünün çalışan başına çıktının 
büyümesinin kaynağı, çalışan başına sermaye artışları 
(sermaye derinleşmesi) ile çoklu faktör verimliliğidir.  
Genellikle ekonomideki bireylerin refahı önemli 
olduğu için bu yapının (D.4) daha kullanışlı olduğu 
kabul edilmektedir.    

 
İmalat Sanayinde Büyümenin Kaynakları 
Ekonominin geneli için yapılan büyüme 

muhasebesi çalışmalarında olduğu gibi imalat sanayii 
için yapılan sektörel analizde de hareket noktası 
üretim fonksiyonudur. Her bir sektör için girdilerle, 
çıktılar arasındaki teknik ilişki üretim fonksiyonu 
çerçevesinde ifade edilir. Ancak, üretilen hasılanın bir 
ölçütü olarak katma değer yerine gayri safi çıktı, ve 
üretim faktörü olarak, sermaye, işgücüne ek olarak 
üretimde kullanılan hammadde, ara-mal ve enerji gibi 
girdileri de dikkate almak daha uygundur.     

 
( )itititiitit MLKFAY ,,= . 

D.5 
 
Burada Yit i sektörünün t dönemindeki gayri safi 

çıktısını,  Kit , Lit ve Mit sırasıyla i sektörünün t 
döneminde kullandığı sermaye, işgücü hizmetleri ile 
girdi miktarını (hammaddeler, ara-malları ve enerji) 
ifade etmektedir. Denklem büyüme oranları biçiminde 
düzenlendiğinde.  
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elde edilir. Burada, jtv  j faktörünün i sektöründeki 
ortalama payını vermektedir. Rekabetçi mal ve faktör 
piyasaları ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımları 

altında, bu ortalama payların toplamı bir 
1,,, =++ tMtLtK vvv  olacaktır. Bu denklemde yer 

alan ∆lnAit terimi söz konusu kısıtlar altında faktör 
birikimi ile açıklanamayan ortalama üretkenlik 
büyümesini gösterecektir. Ekonominin geneli için 
hesaplanan toplam faktör verimliliğine paralel bir 
kavramdır, büyüme muhasebesi çerçevesinde denklem 
düzenlenecek olursa Çoklu Faktör Üretkenliği (ÇFÜ),  
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biçiminde ifade edilebilir.   

Ekonomi genelindeki toplam üretkenlik endeksleri 
ile sektör bazında hesaplanan üretkenlik endeksleri 
arasındaki kavramsal farklılıklardan dolayı sektörel 
üretkenlik ile toplam üretkenlik arasında tutarlı bir 
bağlantı kuran ve Domar (1961) tarafından geliştirilen 
yöntemden yararlanılmaktadır. Bu yöntemde ekonomi 
genelindeki toplam faktör verimliliği endeksine, tüm 
sektörlerin üretkenlik büyüme hızlarının ağırlıklı 
toplamı alınarak ulaşılmaktadır. 
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Domar (1961) ağırlık olarak (wi) i sektörünün 

nominal gayri safi çıktısının, toplam katma değere 
oranının ( PVYPw iii = ) kullanılmasını önermiştir 
ve yazında bu yöntem tercih edilmektedir (Jorgenson 
ve Stiroh, 2000:162).  

 
Üretkenlik Muhasebesi 
Ölçülen üretkenlik genellikle içinde çok sayıda 

etkiyi barındırmaktadır. Çoğu zaman toplam 
üretkenliği alt etkilere ayrıştırmak yararlı olmaktadır. 
Çünkü ekonomide meydana gelen yapısal değişim ve 
üretkenlik artışlarıyla bu yapısal değişimin etkileşimi 
ekonominin toplam üretkenliğini etkilemektedir. 
Nordhaus (2002a, 2002b) bu olguyu “üretkenlik 
muhasebesi” olarak nitelendirmiştir. Ölçümlenen 
üretkenliği büyüme muhasebesi fikrine benzer 
biçimde ayrıştırma yoluna gitmiştir. Hesaplanan 
üretkenlik (emek veya çoklu faktör üretkenliği) üç 
parçaya ayrıştırılmaktadır. Birincisine, “pür üretkenlik 
etkisi” adı verilmektedir. Bu etki sektörlerin nominal 
katma değer içindeki payının aynı kalması durumunda 
üretkenliğin ne olacağını göstermektedir. Ekonomi 
geneli üretkenlik tek tek sektörlerin üretkenliğinin 
ağırlıklı toplamından oluşmaktadır. “Pür üretkenlik 
etkisinin” ölçümünde ağırlık olarak baz yılındaki 
(başlangıç yılı, 1980) sektörün nominal katma değer 
içindeki payı kullanılmış olmaktadır. İkinci etkiye 
Baumol etkisi adı verilmekte, yine sektör 
üretkenliklerinin ağırlıklı ortalaması olarak 
ölçülmektedir. Burada ağırlık olarak, zaman içinde her 
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bir sektörün nominal çıktı içindeki payının değişimi 
kullanılmaktadır. Üçüncü etkiye Dennison etkisi adı 
verilmektedir. Burada ağırlık olarak Sektörün çıktı ve 
girdi paylarının zaman içindeki değişimi 
kullanılmaktadır.   

 
AMPİRİK BULGULAR 
Türkiye ekonomisi 1980 sonrası dönemde önemli 

bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Dünya piyasalarıyla 
daha bütünleşmiş, kamunun ekonomideki ağırlığı 
azalmış ve piyasanın ağırlığı artmıştır. Bu süreçten 
ortaya çıkacak sonuçlar birkaç cümle ile şöyle ifade 
edilebilir. Uluslararası rekabete katılımla birlikte, daha 
önce korunan ve iç talebe yönelik üretim yapan, 
üretkenliği düşük sanayi kesiminin üretkenliği artacak 
ve rekabet edebilir hale gelecektir. Bu tezin dayandığı 
temel varsayım, rekabetten uzak sanayi kesimi 
uluslararası rekabet ortamına çekildikçe, dış ticaret 
koruması sonucu bozuk olan nisbi fiyatların 

yönlendirmesiyle alınan yanlış üretim ve yatırım 
kararlarından sanayi kesiminin sıyrılması ve doğru 
kararlar almaya doğru yönelmesidir. Başka bir ifade 
ile, rekabet ortamında kaynakların karşılaştırmalı 
üstünlüklere göre yeniden dağılması sonucu, üretimin 
optimal ölçekte yapıldığı, çok sayıda firmadan oluşan 
tam rekabete daha yakın bir yapı oluşacak, büyüme ve 
üretkenlik hızlanacaktır (Doğruel ve Doğruel, 
2003:14).   

Bu beklentilerin ne ölçüde yerine geldiğini görebilmek 
amacıyla, çalışan başına GSYİH büyümesine sermaye 
derinleşmesi ve çoklu faktör üretkenliğinin 1980-2005 
döneminde verdiği katkılar ile sektörlerin ülke genelindeki 
büyüme sürecine katkıları değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 
Türkiye ekonomisinde çalışan başına GSYİH büyümesinin 
kaynakları Denklem 4 çerçevesinde sermaye derinleşmesi 
ve çoklu faktör üretkenliğinin katkıları biçiminde 
ayrıştırılmış ve Grafik 1’de 1980-2005 ve alt dönemleri için 
verilmiştir. 

  
Grafik 1: Çalışan Başına GSYİH Büyümesinin Kaynakları (1980-2005) 
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Grafik 2: Sektörel GSYİH Büyümesine, İşgücü, Sermaye ve Çoklu Faktör Üretkenliğinin Ortalama Yıllık 
Katkısı (1980-2004) 
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1980-1989 döneminde çalışan başına GSYİH yıllık 

ortalama yüzde 2,8 oranında büyüme göstermiştir. Bu 
büyümeye en önemli katkıyı % 1,8 ile çoklu faktör 
üretkenliği sağlarken, sermaye derinleşmesi % 1 
oranında katkı sağlamıştır. Bu dönem ihracat 
önderliğinde gelişme stratejisinin başlangıç yıllarıdır. 
Daha önceki dönemde çeşitli darboğazlardan 
kaynaklanan bazı tıkanıklıkların aşıldığı, mevcut 
kapasitelerin daha iyi kullanıldığı ve uluslararası 
piyasalarla bütünleşme yönünde atılan adımların 
sonucu olarak kaynakların yeniden dağıldığı bir süreç 
yaşanmıştır. Bu da çoklu faktör üretkenliğine olumlu 
yansımaları olan bir süreçtir. Ayrıca, aynı dönemde 
devlet daha çok özel sektörün üretkenliği üzerinde 
olumlu etkiler yaratan altyapı yatırımlarına 
yönelmiştir. Bunun da çoklu faktör üretkenliği 
üzerinde olumlu etkiler yarattığı söylenebilir.  

1990-1999 Döneminde çalışan başına GSYİH’nın 
büyüme hızı önceki döneme göre düşmüş ve yıllık 
ortalama yüzde 1,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu 
büyümeye en önemli katkı çalışan başına sermaye 
birikiminden (% 2) gelirken, çoklu faktör 
üretkenliğinin katkısı negatif (% -0,2) olmuştur.6 
2000-2005 Döneminde çalışan başına GSYİH büyüme 
hızı önceki dönemlere kıyasla yükselmiş ve yıllık 
ortalama büyüme yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
hızlı büyümeye en önemli katkı yüzde 3,1 ile çoklu 
faktör üretkenliğinden gelmiştir. Çalışan başına 
sermayenin katkısı yüzde 1,6 olarak görülmektedir.  

                                                 
6 Bu dönemde büyüme hızı düşmüştür, bu düşüşün temel nedeni 
çoklu faktör üretkenliğindeki düşmedir. ÇFÜ’deki bu düşüşe, 
politik ve makro-ekonomik istikrarsızlık ile bu dönemde altyapı 
harcamalarının kısılmak zorunda kalınması bir neden olarak 
gösterilmektedir (Bkz. İsmihan ve Özcan, 2006). 

Ancak 1980-2005 dönemi için, çalışan başına 
üretimdeki büyümenin en önemli kaynağı sermaye 
birikimidir. Özetle 1980-2005 döneminde çalışan 
başına GSYİH’deki büyüme, büyük ölçüde sermaye 
derinleşmesi ile elde edilmiştir. Ancak 2000’li yıllarda 
çoklu faktör üretkenliğinin büyümeye katkısı rekor 
denilebilecek bir seviyeye yükselmiştir. Dolayısıyla 
bu dönem için tartışmalar, bu büyümenin kalıcı olup 
olmayacağı çerçevesinde sürdürülmektedir. Büyüme 
ve üretkenliğe ilişkin yazında, büyüme göreli olarak 
üretkenlik atışlarından kaynaklanıyorsa, bunun kalıcı 
(sürdürülebilir) olacağı, faktör birikiminden 
sağlanıyorsa da bunun sürdürülemeyeceğine yönelik 
yaygın kanaat mevcuttur. 7 

2000’li yıllarda büyümenin en önemli kaynağının 
üretkenlik artışları olduğu görülmektedir. Bu döneme 
ilişkin bulgular diğer çalışmalarla da tutarlıdır (Bkz. 
İsmihan ve Özcan, 2006). Ancak, söz konusu 
dönemdeki büyümenin sürdürülebilirliği konusunda 
kesin bir yargıya varmak için söz konusu dönem 
oldukça kısadır (2000-2005). Bu amaçla ekonominin 
ana sektörlerinde büyümenin kaynaklarını ayrıştırma 
yoluna gidilmiştir. Bunun için tarım, madencilik, 
imalat sanayi, enerji ve “alt-yapı hizmetler” olmak 
üzere beş ana sektörde büyümenin kaynakları 
ayrıştırılmıştır. 

Türkiye ekonomisinde, işgücü, sermaye ve çoklu 
faktör üretkenliğinin sektör bazında çıktı büyümesine 
katkıları 1980-2004 dönemi için Grafik 2 ve Tablo 
1’de verilmiştir. Tarım sektörü bu dönemde oldukça 
düşük bir büyüme (% 0,95) performansı sergilemiştir. 
Ancak tarım sektöründe büyümenin en önemli 
                                                 
7 Bkz. Krugman (1994), Collins ve Bosworth (1996) ve Young 
(1995). 
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kaynağının üretkenlik artışları olduğu görülmektedir. 
Tarım sektöründe işgücü negatif katkı yapmıştır. 
Tarım sektöründe çalışanların önemli bir kısmının 
ücretsiz aile işçisi olduğu, başka bir deyişle sektörde 
gizli işsizlik olduğu düşünüldüğünde işgücünün 
katkısının negatif olması beklenen bir sonuçtur. 1980-
2004 döneminde, tarım sektöründe sermaye 
birikiminin katkısı da pozitif olmakla birlikte oldukça 
sınırlı kalmıştır. Tarım sektöründe toplam hasıladaki 
yıllık ortalama %0,95’lik büyümenin yaklaşık 
%1,12’si üretkenlik artışlarından, % 0,17’si sermaye 
artışlarından kaynaklanırken, işgücü negatif (%–0,34) 
katkı yapmıştır.  

Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 1980-2004 
döneminde işgücü gereksinimi önemli ölçüde azalmış, 
sektör yıllık ortalama % 1,35 oranında büyüme 
göstermiştir. Bu büyümenin en önemli kaynağının 
üretkenlikte meydana gelen artışlar olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu dönemde çoklu faktör üretkenliği 

% 2,66 ile en büyük katkıyı sağlamıştır. Sermaye 
birikiminin katkısı % 1,18 iken işgücünün katkısı % –
1,05 olarak gerçekleşmiştir. Madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe de tarıma benzer bir durum 
gözlenmektedir. Bu sektörde istihdam miktarının 2004 
yılına gelindiğinde, 1980 yılındaki istihdamın yaklaşık 
yarısı kadar olduğu görülmektedir. Bu sektörün 
büyümesine en büyük katkıyı çoklu faktör üretkenliği 
yapmıştır. 

Büyümenin lokomotifi kabul edilen imalat sanayi 
sektörü bu dönemde ortalama yıllık % 5,44 oranında 
büyümüş. Bu büyümenin % 2,3’ü sermaye 
birikiminden, sadece % 0,33’ü işgücü artışlarından ve 
%2,81’i üretkenlik artışlarından kaynaklanmıştır. Aynı 
dönemde en hızlı büyüyen sektör, ortalama yıllık % 
6,81 ile enerji sektörü olmuştur. Enerji sektöründeki 
bu hızlı büyümeye, işgücü %  1,52, sermaye % 3,25 
ve üretkenlik % 2,04 katkı vermiştir.  

 
 
Tablo 1: Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları (1980-2004)  
 

Çıktıdaki Büyümenin Kaynakları (1980-2004 yıllık 
ortalama) 

 
Sektör 

Çıktı 
Büyümesi 

İşgücünün 
Katkısı 

Sermayenin 
Katkısı 

Üretkenliğin 
Katkısı 

Tarım   0,95(% 100) -0,34 (% -6,2) 0,17 (% 18,1) 1,12 (%118,1) 
Madencilik ve Taşocakçılığı 1,35(% 100) -1,05 (% -7,9) 1,18 (% 86,8) 2,66 (%196,7) 
İmalat Sanayi 5,44(% 100) 0,33 (% 6,1) 2,30 (% 42,3) 2,81 (%51,7) 
Enerji (Elektrik, Gaz, Su)   6,81(% 100) 1,52 (% 22,3) 3,25 (% 47,8) 2,04 (%29,9) 
Altyapı ve Hizmetler 4,64(% 100) 1,10 (% 23,8) 2,88 (% 62,1) 0,65 (%14,1) 

 
 

        Grafik 3: Ekonominin Çoklu Faktör Üretkenliğine Sektörlerin Katkısı (1980-2004) 
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Tarım, madencilik, imalat ve enerji sektörleri 
dışında kalan; inşaat, ulaştırma-haberleşme, ticaret, 
eğitim, sağlık gibi diğer sektörler “altyapı ve 
hizmetler” biçiminde tek bir sektör olarak 
toplulaştırılmıştır. Buna göre “altyapı-hizmetler” 
sektöründe yaklaşık yıllık ortalama % 4,64 civarında 
bir büyüme gerçekleşmiş, bu büyümenin en önemli 
kaynağı sektörün özelliği gereği sermaye ve 
işgücündeki büyümedir. Üretkenlik artışları % 0,65 ile 
düşük düzeyde bir katkı yapmıştır. 

1980-2004 döneminde Türkiye ekonomisinin 
çoklu faktör üretkenliğine her bir ana sektörün 
sağladığı katkı Grafik 3’de verilmiştir. Ekonomi 
genelindeki üretkenliğe sektörlerin katkısı iki bileşene 
bağlıdır. Birincisi, her bir sektörün tüm sektörlerin 
toplam hasılası içindeki payı, ikincisi ise her bir 
sektörün üretkenliğidir. Hizmetler sektörünün göreli 
payı büyük olmasına rağmen, bu sektörde üretkenlik 
düşük olduğu için katkı % 23 olarak gerçekleşmiştir. 
Diğer önemli katkıyı tarım sektörünün sağladığı 
görülmektedir. Bu durum, tarımda son yıllarda daha 
verimli tohum, sulama ve gübreleme tekniklerinin 
kullanılmasına bağlanabilir. Diğer bir deyişle, ülke 

genelinde yirmi beş yıllık dönemde tarımın hasıla 
içindeki payı % 10 civarına  gerilemesine rağmen, 
TFV artışları en önemli katkıyı sağlamış ancak 
sektörün büyüme performansı diğer sektörlere kıyasla 
düşük kalmıştır. Bununla birlikte, tarımda yaratılan 
katma değerin GSYİH içindeki payı gerilerken, tarım 
istihdamının toplam istihdam içindeki payı yüksek 
kalmaya devam etmiştir. Bu gerçeği emeğin 
büyümeye katkısının yirmi beş yıllık dönemde yıllık 
ortalama olarak negatif değer (Grafik 2) almasından 
da görmek mümkündür. Enerji sektörü bu dönemde en 
hızlı büyüyen sektör olmasına rağmen yaratılan 
toplam çıktı içindeki payı düşük olduğu için 
ekonominin toplam üretkenliğine katkısı düşük 
kalmıştır (% 5). 

Ekonominin toplam üretkenliğine en önemli katkı 
beklendiği gibi imalat sektöründen (% 52) 
gelmektedir. Daha önce  ifade edildiği gibi imalat 
sanayinde üretkenliğin artması diğer sektörlerin 
üretkenliği üzerinde olumlu etkiler yaratacağı için ve 
büyümenin sürdürülebilirliği açısından; imalat 
sanayinde büyümenin kaynaklarını ayrıştırma yoluna 
gitmekteyiz.  

  
 
Tablo 2: Türkiye İmalat Sanayi Alt-Sektörlerinde Büyümenin Kaynakları  

 
 
 

 
 
 
 

Çıktıdaki Büyümenin Kaynakları (1980-2000 yıllık ortalama)  
Sektörler Çıktı 

Büyümesi 
İşgücünün 
Katkısı 

Girdilerin 
Katkısı 

Sermayenin 
Katkısı 

Çoklu Faktör 
Üretkenliğinin 
Katkısı 

20. Gıda 5,72(%100) 0,12(%2,07) 4,06(%70,96) 1,19(%20,75) 0,36(%6,23)
21. İçki 7,65(%100) 0,07(%0,96) 4,94(%64,62) -0,43(%-5,60) 3,06(%40,02)
22. Tütün 8,68(%100) 0,11(%1,29) 5,22(%60,17) 9,05(%104,2) -5,70(%-65,68)
23. Dokuma 7,95(%100) 0,28(%3,47) 5,54(%69,71) 0,76(%9,60) 1,37(%17,22)
24. Kundura 11,36(%100) 0,68(%5,97) 7,99(%70,33) 4,19(%36,87) -1,50(%-13,17)
25. Ağaç 9,12(%100) 0,06(%0,65) 6,20(%67,96) 2,54(%27,91) 0,32(%3,48)
26. Mobilya 14,66(%100) 0,70(%4,79) 8,67(%59,16) 4,62(%31,51) 0,66(%4,53)
27. Kağıt 10,28(%100) 0,31(%2,99) 6,95(%67,63) 3,76(%36,63) -0,75(%-7,26)
28. Matbaacılık 4,58(%100) 0,22(%4,81) 2,88(%62,79) 3,63(%79,22) -2,15(%-46,82)
29. Kürk ve deri 9,52(%100) 0,13(%1,36) 6,86(%72,05) 3,78(%39,69) -1,25(%-13,10)
30. Kauçuk 9,24(%100) 0,24(%2,61) 5,68(%61,47) 3,75(%40,55) -0,43(%-4,63)
31. Kimya 7,25(%100) 0,12(%1,68) 4,02(%55,51) 2,96(%40,79) 0,15(%2,03)
32. Petrol ve kömür 6,70(%100) 0,13(%2,01) 3,39(%50,60) 2,36(%35,26) 0,81(%12,14)
33. Metalden gayri 7,25(%100) 0,18(%2,46) 3,29(%45,34) 4,16(%57,39) -0,38(%-5,18)
34. Metal 10,74(%100) 0,09(%0,80) 8,14(%75,79) 1,64(15,27) 0,88(%8,15)
35. Madeni eşya 11,32(%100) 0,24(%2,26) 6,79(%59,95) 4,24(%37,43) 0,04(%0,36)
36. Makine-Teçhizat 12,10(%100) 0,26(%1,09) 7,58(%62,68) 2,60(%21,53) 1,78(%14,70)
37. Elektrik makineleri 13,92(%100) 0,30(%2,18) 8,52(%61,21) 3,01(%21,63) 2,09(%14,98)
38. Taşıt araçları 14,33(%100) 0,36(%2,51) 9,53(%66,50) 4,07(%28,42) 0,37(%2,56)
39. Muhtelif (diğer) 13,19(%100) 0,59(%4,51) 7,89(%59,85) 5,13(%38,90) -0,43(%-3,26)
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Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde büyümenin 

kaynakları, ISIC revize 2 sınıflamasına göre 
ayrıştırılmıştır. Tablo 2’de 1980-2000 döneminde 
imalat sanayinin yirmi alt sektöründe, çıktı büyüme 
hızı ve bu büyüme hızına işgücü, sermaye, girdiler ve 
TFV artışlarının verdiği katkılar özetlenmiştir. İmalat 
sanayi verilerinin 2001 Yılına kadar gelmesi ve 2001 
Yılının kriz yılı olması nedeniyle 1980-2000 dönemi 
analiz edilmektedir. Genel olarak baktığımızda 
büyümeye işgücünün katkısı tüm sektörlerde sınırlı 
kalmıştır. Büyümeye en büyük katkı sektörler arasında 
küçük farklılıklar olmasına rağmen girdi (ara-girdi 
enerji vs.) artışlarından ve sermaye birikiminden 
gelmektedir. Çoklu faktör üretkenliğinin katkısı çok 

düşük kalmıştır. İmalat sanayinin yirmi alt sektörünün 
sekizinde (tütün, kundura, kağıt, matbaacılık, kürk ve 
deri, kauçuk, metal dışı sanayi ve diğer) çoklu faktör 
üretkenliğinin büyümeye katkısı negatif olmuştur. 
Aynı sektörlerde büyümenin en önemli kaynağı girdi 
artışlarıdır. Sermaye birikimi ise diğer önemli katkı 
sağlayan bir faktör olmuştur. 1980-2000 döneminde 
çoklu faktör üretkenliği pozitif olan sektörlerde de içki 
imalatı hariç çoklu faktör üretkenliğinin katkısı hiçbir 
sektörde yüzde yirmiyi aşmamıştır. Dönemi 1980’li 
yıllar ve 1990’lı yıllar olarak ikiye ayırdığımızda, 
1980’li yıllarda çoklu faktör üretkenliğinin katkısı 
daha yüksek olmakla birlikte genel görünümde önemli 
bir değişiklik yoktur. 

Grafik 4: Emek Üretkenliğinin Alt-Etkilere Ayrıştırılması 
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Tablo 3: İmalat Sanayinde Emek Üretkenliğinin Alt-Etkilere Ayrıştırılması   
 1981-1988 1989-1993 1995-2000 1981-2000 

 Büyüme  Katkı Büyüme Katkı Büyüme Katkı Büyüme  Katkı 

Pür Üretkenlik 
Etkisi 

5.96 70.0 14.70 97.0 -0.31 -30.0 6.28 79.5

Baumol Etkisi 2.96 34.8 1.04 6.9 1.42 136.9 1.97 24.9

Dennison Etkisi -0.41 -4.8 -0.59 -3.9 -0.07 -6.9 -0.35 -4.4

Toplam Üretkenlik 8.52 100 15.16 100 1.04 100 7.90 100

 
Yukarıda ifade edildiği gibi, üretkenlik içinde çok 

sayıda etkiyi barındırmaktadır. Ekonomide meydana 
gelen üretkenlik artışı, yapısal değişim ve bu 
üretkenlik artışlarıyla yapısal değişimin karşılıklı 
etkileşimi sonucu imalat sanayinin veya ekonominin 
toplam üretkenliği üzerinde etkili olabilmektedir. 
Emek üretkenliği genellikle refah düzeyini yansıtan 
bir üretkenlik ölçütü olarak kabul edilmektedir. 
Nordhaus (2002a, 2002b) emek üretkenliğinin tam 
olarak refahın iyi bir göstergesi olabilmesi için alt 
etkilere ayrıştırılarak refahla ilgili parçalarının analiz 
edilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu yaklaşıma 
dayanarak emek üretkenliğini pür üretkenlik etkisi, 
Baumol etkisi ve Dennison etkisi olmak üzere üç 

parçaya ayrıştırmaktayız. Bu üretkenlik muhasebesi 
yöntemiyle Türkiye imalat sanayi için elde edilen 
bulgular Grafik 4 ve Tablo 3’te verilmiştir.  

Üretkenlik muhasebesine göre yapılan 
ayrıştırmada, toplam emek üretkenliğine en önemli 
katkı pür üretkenlik etkisinden gelmektedir. Pür 
üretkenlik etkisi baz yılındaki (1980 yılı) toplam 
nominal katma değer içindeki sektör paylarıyla 
ağırlıklandırılmış sektör emek üretkenliği artışlarının 
toplamından oluşmaktadır. Kısaca, imalat sanayi alt 
sektörleri 1980 yılındaki göreli paylarını korumuş 
olsalardı hesaplanan emek üretkenliğini 
göstermektedir. 1981-2000 döneminde toplam emek 
üretkenliği ortalama yıllık yüzde 7,9 oranında 
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büyümüştür. Bu büyümeye en önemli katkıyı 6,28 ile 
pür üretkenlik etkisi vermiştir. Baumol etkisi oldukça 
sınırlı kalmıştır (% 1,97). William Baumol’e göre; 
üretkenliği ekonominin ortalama üretkenlik 
değerinden düşük olan sektörler, ortalamanın üzerinde 
maliyet artışları ve toplam harcama paylarında artışla 
karşılaşırlar. Bu durum ortalamanın üzerinde fiyat 
artışlarına, üreticiler üzerinde mali baskıya ve 
ekonomi genelindeki üretkenlikte düşüşe yol açar 
(Bkz. Nordhaus, 2002a). Baumol etkisi 1981-2000 
döneminde sağladığı üretkenlik katkısı (% 1,97) yüzde 
25 civarındadır. Bunun anlamı, sektörel 
kompozisyondaki değişimlerin üretkenliğe etkisinin 
kayda değer büyüklükte olmasıdır. 

Adını Edward Dennison’dan alan üçüncü etkiye 
göre, sektörlerin üretkenlik düzeyleri aynı kalsa bile 
işgücünün, üretkenliği düşük sektörlerden üretkenliği 
yüksek olan sektörlere doğru kayması ekonomideki 
toplam üretkenliği arttıracaktır. Dennison bu etkinin 
toplam üretkenliğin önemli bir parçası olduğuna işaret 
ederek, işgücünün sektörler arasında kaymasının 
toplam üretkenliğe etkisini önemli bulmaktadır. Grafik 
4 ve Tablo 3’teki değerlere bakıldığında bu etki 
dönem boyunca negatif ve oldukça küçük kalmıştır. 
Bu durum, Türkiye imalat sanayinde işgücünün 
üretkenliği düşük sektörlerden üretkenliği yüksek olan 
sektörlere doğru kaymasının (yapısal değişim) 
üretkenliğe herhangi bir katkı sağlamadığı anlamına 
gelmektedir. 

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
Bu çalışma Türkiye ekonomisinde, toplam, ana 

sektörler ve imalat sanayinin alt sektörleri itibariyle 
büyümenin kaynaklarını 1980 sonrası dönem için 
ayrıştırmıştır. Çalışmadan çıkarılacak ilk sonuç, 
büyüme ve üretkenliğin tek bir toplamsal ölçüyle ifade 
edilemeyecek kadar karmaşık bir süreç olmasıdır. 
Büyüme sürecini anlayabilmek için ekonominin ana 
sektörlerine ve imalat sanayinin alt sektörlerine inerek, 
bu sektörler için de büyümenin kaynakları 
ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Büyümenin 
sürdürülebilirliği konusunda, geçmiş dönemde 
sağlanan büyümenin göreli olarak kaynağı önemlidir. 
Büyüme göreli olarak üretkenlik artışlarına 
dayanıyorsa bu sektördeki büyümenin 
sürdürülebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca, kaynak 
dağıtımının piyasaya bırakıldığı dışa açık bir 
ekonomide, iktisadi sektörlerin geçmişte gösterdiği 
performans bir anlamda o sektörde ekonominin 
(açıklanmış) karşılaştırmalı üstünlüğünü yansıttığı 
kabul edilmektedir. 

Gerek ekonomi genelinde gerekse ana sektörler ve 
imalat sanayinin alt sektörleri bazında 1980 sonrası 
dönemde büyümenin en önemli kaynağının sermaye 
derinleşmesi olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. 
Bu sonuç Türkiye ekonomisini konu alan diğer 
çalışmalarla da tutarlıdır. Ancak faktör birikiminin 
büyümeye katkısı sınırlı kalacaktır. Bu durum 
büyümenin sürdürülebilirliğine ilişkin şüpheleri 

arttırmaktadır. 1980 sonrası dönemde uygulanan 
politikaların önemli bir beklentisi ekonomide yapısal 
dönüşümün yaşanması, diğer bir deyişle ekonomide 
kaynakların üretkenliği düşük sektörlerden üretkenliği 
yüksek sektörlere doğru yönelmesi ve üretkenliğin bu 
yolla artmasıdır. Ancak çalışmamızda elde ettiğimiz 
bulgular beklenen bu yapısal değişimin de yeterince 
üretkenliğe yansımadığını göstermektedir. 

Vurgulanması gereken bir diğer nokta GSYİH’nin 
% 10’unu üreten ancak istihdamın % 29,5’ini sağlayan 
ve gizli işsizliği barındıran tarım sektörünün yer aldığı 
Türkiye ekonomisinde, en hızlı büyüyen sektörlerde 
dahi emek gereksiniminin artmaması, boyutları 
giderek büyüyen işsizlik sorununu beraberinde 
getirmesidir.  

Bulgular, 2000 Yılı sonrası dönemde oldukça hızlı 
bir büyüme süreci yaşandığını göstermektedir. Bu 
hızlı büyümeye en büyük katkının üretkenlik 
artışlarından geldiği yönünde toplamsal bazda 
bulgular elde edilmiştir. Ancak, imalat sanayi ve 
imalat sanayinin alt sektörlerine ilişkin olarak veriler 
2001 yılında kaldığı için bu konuda net bir yargıya 
varılamamaktadır. İmalat sanayi alt sektörlerine ilişkin 
verilerin mevcut olduğu 1980-2000 döneminde (2001 
yılı kriz yılı olduğu için kullanılmamıştır) imalat 
sanayinde büyümenin temel kaynakları kullanılan 
girdilerde artışlar ile sermaye birikimi olarak 
görünmektedir. Ancak, sermaye birikiminin önemli 
bir nedeni teknolojik değişmeler olabilir. Teknolojik 
ilerlemelerin uyardığı sermaye birikiminin etkilerinin  
analizi bu çalışmada yer verilemeyen ancak ilerde 
araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır. 
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