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Abstract 

The importance of total factor productivity for an economy is presented by 
many theoretical and applied studies. This study aims to analyze Turkish 
economy by means of total factor productivity. In this context, by calculating 
the total factor productivity levels of main sectors of Turkish economy, a 
sectorial comparison is tried to be realized. “Manufacturing sector has the 
maximum total factor productivity level in Turkish economy” is the 
hypothesis of this study. After the explanations of theoretical framework, 
total factor productivity levels of the related sectors were estimated and so 
the opportunity for the comparison has emerged. As a result, according to 
the average total factor productivity levels, manufacturing become the first 
sector and energy become the last one in Turkish economy. 
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Özet 

Toplam faktör verimliliğinin bir ülke ekonomisi için ne denli önemli bir 
kavram olduğu hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar ile ortaya 
konulmuştur. Bu çalışma da Türkiye ekonomisini toplam faktör verimliliği 
kavramı temelinde incelemektedir. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde 
faaliyette bulunan ana sektörlerin toplam faktör verimliliği değerleri 
hesaplanarak sektörel karşılaştırma yapmak amaçlamaktadır. Çalışmanın 
hipotezi “Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği en yüksek olan 
sektör imalat sektörüdür” şeklindedir. Teorik altyapının ortaya konulmasını 
takiben, ilgili sektörlerin toplam faktör verimlilikleri hesaplanmış ve böylece 
söz konusu karşılaştırmayı yapma imkânı elde edilmiştir. Sonuç itibariyle, 
Türkiye ekonomisinde yıllık ortalama toplam faktör verimliliği en yüksek 
olan sektörün imalat sektörü, en düşük olan sektörün ise enerji sektörü 
olduğu tespit edilmiştir. 
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1. Giriş 

Toplam faktör verimliliğinin (TFV) bir ülke ekonomisi için ne denli önemli bir 
kavram olduğu hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar ile ortaya konulmuştur. 
Böylesi çalışmalar genel itibariyle TFV artışının ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini araştırmaya odaklanmıştır. Bunu, TFV artışının ekonomik büyüme 
üzerinden diğer makroekonomik göstergeleri ve diğer kısmi faktör verimliliği 
ölçütlerini etkileme gücü takip etmektedir. Bu şekilde iktisadi yapıyı etkileme ve 
belirleme niteliklerine sahip olan TFV göstergeleri, sektörler ve ülkeler arası 
yapılan kıyaslamalar için de uygun zeminler hazırlamaktadır. Özellikle ülkelerin 
gelişmişlik seviyeleri ile TFV değerleri arasında hem teorik hem de uygulamalı 
olarak ortaya konan iki yönlü nedensellik; TFV artışı ile sadece ekonomik 
büyümenin değil aynı zamanda kalkınma ve refah artışının da doğrudan ilişkili 
olduğunu dikkatlere sunmaktadır. 

Bir ekonomideki toplam çıktı fizikî ve beşerî sermayenin doğru yönlü bir 
fonksiyonudur. Bunlara teknolojik ve kurumsal değişimleri eklediğimiz zaman 
toplam faktör verimliliği de işin içine girmiş olur. Abramovitz 1956 yılında yaptığı 
“Resource and Output Trends in the United States since 1870” isimli çalışmasında, 
ilgili yıllar arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin kişi başına düşen hasılasındaki 
artışın sadece %10’nun üretim faktörlerindeki artışla, geri kalan %90’ın ise toplam 
faktör verimliliğindeki artışla açıklanabildiğini belirtmektedir. Benzer şekilde 
Solow 1957 yılında yaptığı “Technical Change and the Aggregate Production 
Function” isimli çalışmasında, 1900-1949 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde çalışılan saat başına düşen hasıladaki artışın sadece %12’sinin fizikî 
sermaye birikimiyle, geri kalan %88’in ise toplam faktör verimliliğindeki artışla 
açıklanabildiğini belirtmektedir. Bunları takip eden çalışmalarda toplam faktör 
verimliliği artışının etkisi düşmekle birlikte azımsanamayacak oranlarda 
seyretmeye devam etmiştir. Çalışmaların geneli itibariyle toplam faktör verimliliği 
artışının etkisi gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere kıyasla daha fazladır (Baier, 
Gerald & Tamura, 2006). 

Ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını açıklayan emek verimliliği, doğal kaynaklar, 
işçi başına düşen sermaye miktarı, tasarruf oranı gibi göstergelerin en önemlisi 
toplam faktör verimliliğidir. Çünkü toplam faktör verimliliğinin emek verimliliğini 
hem doğrudan belirleme hem de işçi başına düşen sermaye miktarı üzerinden 
dolaylı bir şekilde etkileme gücü vardır. Ülkeler arasındaki toplam faktör 
verimliliği farklılıklarını ise yeni teknolojilere karşı adaptasyon yeteneği ile mevcut 
teknolojilerin etkin kullanımı belirlemektedir. Eğer fakir ülkeler bu konularda 
zengin ülkeleri yakalamayı başarabilirlerse toplam faktör verimlilikleri ve yaşam 
standartları artacaktır. Böylece ülkeler arasındaki devasa gelir farklılıkları tarihe 
karışacaktır (Prescott, 1998). 

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde faaliyette bulunan ana sektörlerin toplam faktör 
verimliliği değerlerini hesaplayarak sektörel karşılaştırma yapmayı 
amaçlamaktadır. Çalışmanın hipotezi “Türkiye ekonomisinde toplam faktör 
verimliliği en yüksek olan sektör imalat sektörüdür” şeklindedir. Bu amaçla; 
hesaplamalarda kullanılacak olan yöntem ve veri setinin ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmasını takiben, Türkiye ekonomisinde faaliyette bulunan ana sektörlerin 
ilgili dönemdeki verileri kullanılarak toplam faktör verimlilikleri hesaplanmış ve 
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böylece hipotezin test edilmesine imkân sağlayacak olan karşılaştırma 
yapılabilmiştir. 

2. Toplam Faktör Verimliliği Hesaplama Yöntemleri 

İktisat ve ekonometri literatüründe, toplam faktör verimliliğinin nasıl 
hesaplanacağına dair çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında en çok 
rağbet görenler büyüme muhasebesi ve Malmquist TFV Endeksi yaklaşımları 
olmuştur. Parametrik bir yöntem olan büyüme muhasebesi yaklaşımında toplam 
faktör verimliliği; üretim sonucunda elde edilen çıktının, üretim esnasında 
kullanılan girdiler tarafından açıklanamayan kısmı olarak tanımlanır. Bu 
tanımlama, girdilerin tamamının üretimde nasıl bir verimlilik düzeyinde 
kullanıldığını açıklamaya çalışan Solow kalıntısı kavramı ile örtüşmektedir. 
Üretimde kullanılan girdiler sabitken, Toplam Faktör Verimliliğindeki bir artış ile 
üretim neticesinde daha fazla çıktı elde etmek mümkün hale gelir. Bu çerçevede 
TFV; işgücü ve sermaye verimlilikleri gibi kısmi faktör verimliliklerinden farklı 
olarak, üretim neticesinde elde edilen çıktının, üretim sırasında kullanılan 
girdilerin tümüne oranlanması ile hesaplanır. Büyüme muhasebesi yaklaşımında 
söz konusu bu hesaplamayı yapabilmek amacıyla; Solow’un geliştirdiği, emek ve 
sermaye faktörlerinden türetilen ve (1) numaralı eşitlikte gösterilen Cobb-Douglas 
tipi üretim fonksiyonundan yola çıkılmaktadır (Miller & Upadhyay, 2002). 

Y = A Kα Lβ           (1) 

A = Y / Kα Lβ           (2) 

(1) ve (2) numaralı eşitliklerde Y toplam çıktıyı, K üretimde kullanılan sabit 
sermaye stokunu, L üretimde kullanılan işgücü miktarını, α sermayenin marjinal 
etkinliğini ve β emeğin marjinal etkinliğini ifade ederken; A bilgi ve teknoloji 
düzeyi olarak da adlandırılan toplam faktör verimliliği seviyesini göstermektedir. 
Toplam faktör verimliliği hesaplamasında kolaylık sağlaması bakımından üretim 
fonksiyonunun doğal logaritması alınır (Syverson, 2011). 

lnY = lnA +  lnK +  lnL        (3) 

lnA = lnY   lnK   lnL        (4) 

(3) ve (4) numaralı eşitliklerde A yerine TFV yazıldığında, üretim fonksiyonundan 
yola çıkılarak Toplam Faktör Verimliliği hesaplamasına nasıl ulaşıldığı 5 numaralı 
eşitlikte görülebilmektedir. 

lnTFV = lnY   lnK   lnL        (5) 

Solow’un üretim fonksiyonunda ölçeğe göre sabit getiri varsayımı geçerli olduğu 
için (5) numaralı eşitlikte  yerine (1 ) yazılabilir ve böylece (6) numaralı eşitlik 
elde edilebilir (Comin, 2010). 
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lnTFV = lnY   lnK  (1 ) lnL       (6) 

lnTFV = lnY   lnK  lnL +  lnL       (7) 

lnTFV = (lnY  lnL)   (lnK  lnL)       (8) 

lnTFV = ln(Y/L)   ln(K/L)       (9) 

lnTFV = lny   lnk         (10) 

(6) numaralı eşitlik ile başlayan ve (10) numaralı eşitlik ile nihayete eren 
dönüşümler sayesinde; ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında, y ile gösterilen 
kişi başına düşen çıktı ve k ile gösterilen kişi başına düşen sabit sermaye stoku 
verileri kullanılarak toplam faktör verimliliği hesabının büyüme muhasebesi 
yaklaşımı ile nasıl yapılacağı gösterilmiştir (Fajnzylber & Lederman, 1999). 

Toplam faktör verimliliği hesaplamasını yapmak, üretim neticesinde elde edilen 
çıktının üretim esnasında kullanılan girdilerin tümüne oranlanması şeklinde 
olduğu için kısmi faktör verimliliği hesaplamalarına kıyasla elbette zordur. 
Büyüme muhasebesi yaklaşımında kullanılan Solow’un üretim fonksiyonunda ve 
büyüme modelinde teknolojik gelişmenin modele dışsal olarak dâhil olması ve 
sabit bir katsayı şeklinde tanımlanması söz konusu zorluğu gidermede önemli bir 
etkiye sahiptir. Bu yüzden toplam faktör verimliliği denildiği zaman alelade bir 
verimlilik ölçütünden ziyade; içerisinde yönetim kabiliyeti, eğitim, örgütsel beceri, 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri, teknik ilerleme ve teknolojinin yayılımı gibi 
mikro ve makro faktörleri barındıran bir endeksi anlamak gerekir. Bu minvalde, 
Solow’un teknolojik gelişmeyi içerisinde eğitim, araştırma – geliştirme ve yönetim 
becerisi gibi faktörleri barındıran bir kalıntı kategorisinde değerlendirmesi 
oldukça önemlidir (Felipe, 1999). 

Parametrik olmayan bir yöntem olan Malmquist TFV Endeksi yaklaşımında toplam 
faktör verimliliği hesaplaması, teknik etkinlikteki değişim ile teknolojik değişim 
değerlerinin çarpılması şeklinde yapılır. Değişimler üzerinden hesaplanan bu 
değerler TFV seviyelerini değil, TFV seviyelerindeki zamana göre değişimleri ifade 
eder. Malmquist tarafından geliştirilen uzaklık fonksiyonları marifetiyle yapılan 
hesaplamalarda; üretim sınırının hangi oranda yakalanabildiği teknik etkinlikteki 
değişmeyle gösterilirken, üretim olanakları eğrisinin sağa kayması ise teknolojik 
gelişme olarak belirtilir (Raphael, 2013). 

Malmquist TFV Endeksi yaklaşımı ile ilgili hesaplamalar uzaklık fonksiyonlarının 
ekonometrik olarak tahmin edilmesi şeklinde yapılır. Bu tahminlerin yapılmasında 
ise Veri Zarflama Analizi doğrusal programlama yöntemleri kullanılır. Ölçeğe göre 
sabit getiri varsayımı altında yapılan hesaplamalar neticesinde; teknik etkinlik, 
teknolojik gelişme ve TFV değişim değerleri için 1 rakamının etrafında sonuçlar 
elde edilir. 1’in altında çıkan sonuçlar bu değerlerde azalma olduğunu, 1’in 
üzerinde çıkan sonuçlar ise artış olduğunu gösterir. Ayrıca, Malmquist TFV Endeksi 
yaklaşımında teknik etkinlik, saf etkinlik ve ölçek etkinliği şeklinde ikiye ayrılarak 
da hesaplanabilir. Böylece TFV değişimi ve teknolojik gelişmenin yanı sıra, teknik 
etkinlikteki değişimin kaynağını tespit etmek de mümkün hale gelir (Coelli & Rao, 
2005). 
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3. Sektörel Karşılaştırma 

Bu bölüm Türkiye Ekonomisini sektörel olarak toplam faktör verimliliği açısından 
incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu bu incelemenin kapsamı, Türkiye 
Ekonomisinde faaliyette bulunan ana sektörlerin toplam faktör verimliliklerinin 
hesaplanması ve karşılaştırılması şeklinde olacaktır. Hipotez ise, “Türkiye 
ekonomisinde toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektör imalat sektörüdür” 
şeklindedir. Çalışmada toplam faktör verimliliği bakımından karşılaştırılacak olan 
sektörlerin belirlenmesinde; sektörlerin toplam GSYİH ve toplam istihdam içindeki 
paylarının yanı sıra, TFV hesaplamaları için gerekli olan verilerin ulaşılabilirliği de 
etkili olmuştur. Bu şekilde belirlenen sektörler Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, 
İnşaat, Ulaştırma, Hizmetler ve Sanayi sektörleridir. 

Tablo 1. Sektörlerin GSYİH ve Toplam İstihdam İçindeki Payları (Yaklaşık olarak, Yüzde) 
Sektörler GSYİH İçindeki Payı Toplam İstihdam İçindeki Payı 
Tarım 10 21 
Madencilik 1 1 
İmalat 24 20 
Enerji 2.2 1.04 
İnşaat 6 8 
Ulaştırma 12 5 
Hizmetler 64 56 
Sanayi 27 22 

3.1. Yöntem ve Veri Seti 

Büyüme muhasebesi yaklaşımı altında ulaşılan 10 numaralı eşitlik, bu çalışmanın 
uygulama kısmındaki hesaplamalara kaynaklık edecektir. Söz konusu eşitlikte 
toplam faktör verimliliği hesaplaması kişi başına düşen çıktı ve kişi başına düşen 
sabit sermaye stoku verileri üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple uygulamanın ilk 
adımı, sektörlerin toplam faktör verimliliklerini hesaplamaya imkân sağlayacak 
verilerin toplanması olacaktır. 

Sektörlere ait kişi başına düşen sabit sermaye stoku verilerini elde edebilmek için 
yine sektörlere ait toplam sabit sermaye stoku ve toplam istihdam verilerine 
ulaşmak gerekmektedir. Aynı şekilde sektörlere ait kişi başına düşen çıktı 
verilerini elde edebilmek için de yine sektörlere ait toplam çıktı yani Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve toplam istihdam verilerine ulaşmak gerekmektedir. Bu 
verilerin toplanması ve yorumlanmasından oluşan ilk adımı takiben, toplam faktör 
verimliliği hesabı için gerekli olan ve 10 numaralı eşitlik üzerinden yapılan 
ekonometrik analiz uygulamanın ikinci adımı olacaktır. Üçüncü ve nihai adım ise, 
sektörlerin toplam faktör verimliliklerinin karşılaştırılması suretiyle “Türkiye 
ekonomisinde toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektör imalat sektörüdür” 
hipotezinin test edilmesi olacaktır. 

Bu çalışmada kullanılan sektörler itibariyle istihdam verileri Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri tabanı ile Saygılı ve diğerlerine (2002) ait çalışmadan elde 
edilmiştir. Sabit sermaye stoku verisi ise ülkemizde resmi ve düzenli bir şekilde 
yayınlanmamaktadır. Toplam faktör verimliliği hesaplamaları için önemli bir engel 
konumunda bulunan bu durumu aşmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar 
arasında ön plana çıkanlardan biri Saygılı, Cihan ve Yurtoğlu’na (2002) ait olan 
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“Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Büyüme ve Verimlilik: 1972-2000” isimli 
Devlet Planlama Teşkilatı yayınıdır. Söz konusu bu çalışmada 1972-2000 yılları 
arasında ana sektörler itibariyle sabit sermaye stoku verileri 1990 yılı fiyatlarıyla 
tahmin edilmiştir. (Saygılı, Cihan & Yurtoğlu, 2002) 

Bu çalışmada kullanılan sektörler itibariyle sabit sermaye stoku verileri; Saygılı, 
Cihan ve Yurtoğlu’na (2002) ait yukarıda bahsi geçen yayında 1980 yılı için tahmin 
edilen sabit sermaye stoku verileri temel alınarak sürekli envanter yöntemine göre 
1998 yılı fiyatlarıyla tahmin edilmiştir. Bu tahminde; sektörler itibariyle 1981 
yılından başlayarak her yıl için bir önceki yılın sabit sermaye stokundan 
amortisman düşülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı veri 
tabanlarından elde edilen sabit sermaye yatırımları buna eklenmiştir. Bu 
çalışmada kullanılan sektörler itibariyle toplam çıktı yani Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH) verileri ise Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı veri tabanından elde 
edilmiştir. 

3.2. Sektörler İtibariyle Toplam Faktör Verimliliği Hesaplamaları ve 
Karşılaştırma 

Büyüme muhasebesi yaklaşımı altında açıklanan (10) numaralı eşitlik yardımıyla 
toplam faktör verimliliği hesaplaması yapabilmek için evvela GSYİH, sabit sermaye 
stoku ve istihdam verileri kullanılarak sermayenin marjinal etkinliğinin yine (10) 
numaralı eşitlikle ifade edilen regresyon modeli ile tahmin edilmesi 
gerekmektedir. Sektörler itibariyle bu tahmini yapabilmek amacıyla; sanayi 
sektörü için Panel Regresyon Modeli, diğer sektörler içinse En Küçük Kareler 
Yöntemi kullanılacaktır. Bu amaçla, öncelikle ekonometrik analizde sahte 
regresyon probleminin ortaya çıkmaması adına, kullanılacak olan verilerin 
durağanlığını sınayan birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir. STATA 
ekonometri programı marifetiyle yapılan, sektörler itibariyle Augmented Dickey 
Fuller Birim Kök Testi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Buna göre; regresyon 
modellerinde kullanılacak olan serilerin tümü %5 kritik değerinde mevcut 
düzeyde birim kök içermelerine rağmen, ilk farkların alınması durumunda bütün 
seriler durağan hale gelmektedir. Böylece, hesaplamalarda serilerin ilk farklarının 
kullanılması durumunda sahte regresyon tehlikesinin ortadan kalkacağı 
belirlenmiştir (Gujarati, 2010: 709-726). 

Tablo 2. Sektörler İtibariyle Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi Olasılık Değerleri  
 Düzeyde İlk Farklarda  
Sektörler lny Serisi lnk Serisi lny Serisi lnk Serisi 
Tarım 0.9488 0.9868 0.0000 0.0014 
Madencilik 0.5441 0.8291 0.0000 0.0000 
İmalat 0.5738 0.9958 0.0000 0.0009 
Enerji 0.4150 0.5241 0.0000 0.0000 
İnşaat 0.4730 0.6483 0.0000 0.0096 
Ulaştırma 0.9767 0.9842 0.0000 0.0000 
Hizmetler 0.9132 0.8390 0.0000 0.0019 
Sanayi 0.5338 0.9935 0.0000 0.0000 

Birim kök testlerini takiben, çalışmanın bu aşamasına kadar detaylı bir şekilde 
açıklanan sektör verileri kullanılarak STATA ekonometri programı yardımıyla 
tahmin edilen katsayıların karşılığı olan sektörler itibariyle sermayenin marjinal 
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etkinliği değerleri, F ve t istatistiklerinin olasılık değerleri ve belirginlik katsayısı 
(R2) değerleri Tablo 3’te görülmektedir. İlaveten, ölçeğe göre sabit getiri 
varsayımına göre hesaplanan sektörler itibariyle emeğin marjinal etkinliği 
değerleri de Tablo 3’te görülmektedir. F istatistiği olasılık değerlerine göre bütün 
modellerdeki bağımsız değişkenler bağımlı değişkenleri açıklamakta anlamlı ve t 
istatistiği olasılık değerlerine göre de bütün modellerde hesaplanan katsayılar 
bağımsız değişkenler üzerinde anlamlıdır. Belirginlik katsayısı değerlerine göre ise 
inşaat, hizmetler ve sanayi sektörleri hariç bütün modellerin bağımlı 
değişkenlerdeki değişkenliği yüksek oranlarda açıkladığı söylenebilir (Tatoğlu, 
2013). 

Tablo 3. Model Sonuçlarına Göre Sektörler İtibariyle Üretim Faktörlerinin Marjinal 
Etkinlikleri 

Sektörler 
Sermayenin  

Marjinal  
Etkinliği 

F İstatistiği  
Olasılık  
Değeri 

t İstatistiği  
Olasılık 
Değeri 

R2 
Emeğin  

Marjinal 
Etkinliği 

Tarım 0.946 0.0000 0.000 0.7491 0.054 
Madencilik 0.890 0.0000 0.000 0.8472 0.110 
İmalat 0.771 0.0000 0.002 0.7613 0.229 
Enerji 0.936 0.0000 0.000 0.8664 0.064 
İnşaat 0.455 0.0232 0.023 0.1508 0.545 
Ulaştırma 0.799 0.0000 0.000 0.4974 0.201 
Hizmetler 0.669 0.0001 0.000 0.3847 0.331 
Sanayi 0.721 0.0000 0.000 0.2845 0.222 

Sektörler itibariyle istihdam, sabit sermaye stoku ve GSYİH verileri ile üretim 
faktörlerinin marjinal etkinlikleri kullanılarak (10) numaralı eşitlik ile hesaplanan 
sektörler itibariyle toplam faktör verimliliği değerleri Tablo 4’te, ortalama toplam 
faktör verimliliği değerlerine göre sektörlerin sıralaması Tablo 5’te, yıllık değişim 
oranları Tablo 6’da, toplam faktör verimliliği artışına göre sektörlerin sıralaması 
ise Tablo 7’de görülmektedir. Tablolarda görüldüğü gibi regresyon modelinde 
belirginlik katsayısı düşük çıkan inşaat, hizmetler ve sanayi sektörlerine ait toplam 
faktör verimliliği değerleri hesaplanmamıştır. 

Tablo 4. Model Sonuçlarına Göre Sektörler İtibariyle Toplam Faktör Verimliliği 
Yıllar Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma 
1981 1.69 0.51 1.87 0.14 1.89 
1982 1.69 0.48 1.95 0.12 1.94 
1983 1.63 0.45 2.06 0.11 1.94 
1984 1.59 0.44 2.23 0.13 2.01 
1985 1.56 0.45 2.32 0.13 1.86 
1986 1.61 0.50 2.54 0.14 1.78 
1987 1.57 0.51 2.79 0.14 1.83 
1988 1.68 0.48 2.83 0.15 1.79 
1989 1.54 0.56 2.91 0.16 1.76 
1990 1.62 0.55 3.17 0.16 1.88 
1991 1.58 0.59 3.18 0.17 1.79 
1992 1.64 0.60 3.28 0.19 1.79 
1993 1.58 0.59 3.56 0.19 1.78 
1994 1.57 0.63 3.20 0.20 1.72 
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Yıllar Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma 
1995 1.56 0.62 3.58 0.23 1.76 
1996 1.57 0.64 3.66 0.25 1.77 
1997 1.47 0.69 3.91 0.25 1.77 
1998 1.49 0.71 4.07 0.25 1.70 
1999 1.38 0.66 3.76 0.24 1.66 
2000 1.44 0.69 3.87 0.25 1.70 
2001 1.32 0.63 3.57 0.23 1.60 
2002 1.43 0.60 3.55 0.23 1.80 
2003 1.40 0.59 3.68 0.24 1.93 
2004 1.39 0.57 3.79 0.26 2.04 
2005 1.44 0.58 3.69 0.29 2.12 
2006 1.40 0.58 3.62 0.31 2.16 
2007 1.26 0.59 3.51 0.31 2.19 
2008 1.28 0.60 3.27 0.32 2.12 
2009 1.30 0.55 3.00 0.30 1.91 
2010 1.28 0.54 3.22 0.29 2.03 
2011 1.29 0.50 3.28 0.31 2.11 
2012 1.27 0.46 3.17 0.31 2.04 
2013 1.26 0.41 3.12 0.31 2.00 
2014 1.21 0.39 3.09 0.32 1.99 

Ortalama 1.47 0.56 3.18 0.22 1.89 
 

Tablo 5. Toplam Faktör Verimliliğine Göre Sektörlerin Sıralaması 

Sıralama Sektör 
Yıllık Ortalama 

Toplam Faktör Verimliliği 
1 İmalat 3.18 
2 Ulaştırma 1.89 
3 Tarım 1.47 
4 Madencilik 0.56 
5 Enerji 0.22 

 
Tablo 6. Model Sonuçlarına Göre Sektörler İtibariyle Toplam Faktör Verimliliğindeki 

Değişme (Yüzde) 
Yıllar Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma 
1982 -0.06 -5.64 4.06 -15.04 2.77 
1983 -3.99 -7.69 5.75 -5.62 0.04 
1984 -2.23 -1.56 8.18 17.24 3.68 
1985 -1.95 2.96 4.32 -0.20 -7.65 
1986 3.31 10.05 9.61 5.24 -4.14 
1987 -2.20 1.77 9.66 -0.16 2.82 
1988 6.65 -4.70 1.31 4.60 -2.57 
1989 -8.39 16.61 3.08 7.05 -1.43 
1990 5.17 -2.15 8.62 4.48 6.75 
1991 -2.66 6.47 0.52 2.48 -4.97 
1992 3.97 2.10 2.98 10.28 0.30 
1993 -3.76 -2.39 8.57 4.96 -0.55 
1994 -0.51 8.19 -10.17 5.10 -3.72 
1995 -0.54 -2.66 11.97 10.66 2.43 
1996 0.81 3.60 2.36 10.87 0.84 
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Yıllar Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma 
1997 -6.40 7.93 6.76 -0.09 -0.28 
1998 0.92 3.62 4.13 -1.31 -3.91 
1999 -7.30 -7.34 -7.69 -3.50 -2.03 
2000 4.58 4.02 2.84 2.97 2.21 
2001 -8.39 -8.70 -7.68 -7.63 -5.60 
2002 8.63 -5.17 -0.54 -0.01 12.43 
2003 -2.49 -0.92 3.79 3.76 7.09 
2004 -0.33 -3.01 2.74 9.14 5.56 
2005 3.40 1.69 -2.62 13.44 4.09 
2006 -2.74 -1.34 -1.91 5.49 1.67 
2007 -10.05 1.75 -2.94 2.35 1.63 
2008 1.92 2.45 -6.90 0.61 -3.19 
2009 1.34 -8.38 -8.14 -6.24 -10.26 
2010 -1.26 -2.34 7.28 -1.74 6.60 
2011 0.14 -5.96 1.97 4.82 3.93 
2012 -0.99 -8.17 -3.52 1.15 -3.13 
2013 -0.77 -10.72 -1.46 -0.12 -1.96 
2014 -4.56 -5.90 -0.90 2.44 -0.73 

Ortalama -0.93 -0.65 1.70 2.65 0.26 
 

Tablo 7. Toplam Faktör Verimliliği Artışına Göre Sektörlerin Sıralaması 

Sıralama Sektör 
Yıllık Ortalama  

Toplam Faktör Verimliliği Artışı 
1 Enerji 2.65 
2 İmalat 1.70 
3 Ulaştırma 0.26 
4 Madencilik -0.65 
5 Tarım -0.93 

Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de görüldüğü üzere; Türkiye ekonomisinde 
yıllık ortalama toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektör 3.18 ile imalat 
sektörü, en düşük olan sektör ise 0.22 ile enerji sektörü olmuştur. Yıllık değişme 
oranlarına göre ise; 34 yıllık süreçte toplam faktör verimliliği en çok artan sektör 
yıllık ortalama %2.65 ile enerji sektörü, en çok düşen sektör ise yıllık ortalama 
%0.93 ile tarım sektörü olmuştur. 

4. Sonuç 

Bu çalışma, Türkiye ekonomisini teşkil eden ana sektörleri toplam faktör 
verimliliği bakımından karşılaştırmalı olarak analiz etmeye çalışmıştır. Bu 
kapsamda; Solow’un kullandığı Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonundan yola 
çıkarak toplam faktör verimliliği hesaplamalarının nasıl yapıldığı, söz konusu bu 
ölçütün ekonomik anlamlarını ve etkilerini de kapsayacak şekilde anlatılmıştır. 
Çalışmanın uygulama kısmında istihdam, sabit sermaye stoku ve GSYİH verileri 
derlenen sektörlerin toplam faktör verimliliği değerleri hesaplanmıştır. 
Hesaplanan verimlilik değerleri karşılaştırıldığında, Türkiye ekonomisinin dışa 
açılma sürecinde toplam faktör verimliliği ortalama olarak en yüksek olan 
sektörün imalat sektörü olduğu ve çalışmayı başlatan hipotezin geçerli olduğu 
tespit edilmiştir. İmalat sektörünü sırasıyla ulaştırma, tarım, madencilik ve enerji 
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sektörleri takip etmektedir. Yıllık ortalama değişme oranlarına göre ise sektörler; 
enerji, imalat, ulaştırma, madencilik ve tarım şeklinde sıralanmaktadır. 

Çalışmada elde edilen sonuçların, Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği 
ile ilgili sektörel sorunların tespiti ve iktisadi büyümeye yönelik politika önerileri 
sunma gibi iki yönü olduğu söylenebilir. Öyle ki, hem TFV düzeyi hem de TFV artışı 
bakımından sorunlu olan sektörlerin ayrı ayrı tespit edilmesi ile teknoloji 
düzeyinde artışa ve teknik ilerlemeye muhtaç olan iktisadi alanların belirlenmesi 
hususunda önemli bir katkı sunulmuştur. İlaveten, Türkiye ekonomisinin, iktisadi 
büyümenin en önemli kaynaklarından biri olan toplam faktör verimliliği seviyesi 
bakımından ileri olduğu alanların tespit edilmesi ile yapılacak yeni yatırımların 
büyümeye maksimum katkıyı sağlaması yolunda geliştirilecek politikalar için 
kayda değer bir altyapı sunulmuştur. Ana sektörlere ait makro iktisadi veriler 
kullanılarak yapılan bu çalışmada ulaşılan sonuçları, ilgili sektörlerde faaliyette 
bulunan firmalara ait mikro veriler kullanılarak yapılacak çalışmalar ile 
geliştirmek mümkündür. 
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