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TÜRK YE’DE ULA TIRMA H ZMETLER  ENDEKS

Muhte em KAYNAK*                 Merter MERT**

ÖZET 

 Ula trma sektörünün önemli bir bile eni ta maclk faaliyetleridir. Ta maclk
faaliyetleri ise türev talep niteli inde oldu undan ekonomik büyümeye ba l bir ekilde 
de i ir. Bu nedenle, ta maclk faaliyetlerinin ekonomik büyüme ile ili kisinin analiz 
edilmesi gereklidir. Ayrca, ula trma sektörüne yönelik politikalarn üretilebilmesi için 
ta maclk faaliyetlerindeki dalgalanmalarn i  çevrimleri ba lamnda analiz edilmesi 
gereklidir. Böylece, hem ta maclk faaliyetlerinin ekonomik büyüme ile ili kisi hem de 
ta maclk faaliyetlerinin i  çevrimleri açsndan incelenmesi yönünden bir gösterge olarak 
ula trma hizmetleri endeksinin hesaplanmas önemlidir.  

 Ula trma hizmetleri endeksi, toplam ula trma hizmetleri endeksi olarak 
hesapland nda yük ve yolcu ta macl  faaliyetlerinin toplula trlm  bir ekilde ifade 
edilmesini mümkün klan bir endekstir. Ayn endeks, yük (veya yolcu) ula trma hizmetleri 
endeksi olarak hesapland nda ise, yük (veya yolcu) ta macl nn toplula trlm  bir 
ekilde ifade edilmesini mümkün klan bir endeks haline gelir. Bu çal mada, önce, 

ula trma hizmetleri endeksi hesaplama yöntemi açklanm , sonra, bu yöntemle Türkiye 
için 1969-2004 dönemine ait toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri 
endeksi ve yolcu ula trma hizmetleri endeksi hesaplanm tr. Di er taraftan, çal mada, 
ula trma hizmetleri endeksinin i  çevrimleri açsndan bir de erlendirilmesi yaplmamakla 
birlikte, toplam, yük ve yolcu ula trma hizmetleri endekslerinin gayrisafi yurtiçi hasla 
endeksine göre artmsal esnekli i hesaplanm tr. Hesaplama sonucunda, gayrisafi yurtiçi 
haslada meydana gelen oransal bir art n, ta maclk faaliyetlerinde oransal olarak 
kendisinden daha fazla bir art a yol açt  saptanm tr.

Anahtar kelimeler: Ula trma, Yük ve yolcu ta macl , Ula trma hizmetleri endeksi. 

TRANSPORTATION SERVICES INDEX FOR TURKEY 

ABSTRACT 

 An important component of transportation sector is freight and passenger 
transportation services. Since transportation services are described as derived demand, 
they change in accordance with the economic growth. For this reason, the relationship 
between transportation services and economic growth should be analyzed. Furthermore, 
the fluctuations of transportation services must be analyzed in context with the business 
cycles in order to make policies devoted to transportation sector. Hence, calculating 
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transportation services index as an indicator is significant because of the relationship 
between transportation services and economic growth and the relationship between 
transportation services and business cycles.  

Transportation services index is an index that renders possible freight and 
passenger transportation services in an aggregate form if it is calculated as total 
transportation services index. Likewise, if it is calculated as freight (or passenger) 
transportation services index, it makes possible freight (or passenger) transportation 
services in an aggregate form. In this study, firstly, transportation services index 
calculation method is depicted, and then, using this method, total transportation services 
index, freight transportation services index and passenger transportation services are 
calculated for Turkey for the 1969-2004 period. On the other hand, in this study, there is 
no evaluation according to the business cycles, but the elasticity of transportation services 
indexes with respect to the gross domestic product are calculated incrementally. It is 
determined that a percentage increase in gross domestic product engender a percentage 
increase in transportation services more than itself.

Keywords: Transportation, Freight and passenger transportation, Transportation services 
index.

1. G R

Ula trma sektörü; ula trma yatrmlar, ta t sanayi ve ta maclk faaliyetlerinden 
olu ur. Ta maclk faaliyetlerine olan talep, türev talep olarak nitelendirilir (bkz. Kaynak, 
1987; Rodrigue, 2006). Bir ba ka deyi le, ta maclk faaliyetleri talebinin, ekonomik 
faaliyetlerin geli mesi ile birlikte artmas beklenir.

Ta maclk faaliyetlerinin ekonomik büyüme ile ili kisi “hareketlilik” kavram
ba lamnda kurulabilir. Hareketlilik ise insanlarn ve mallarn bir yerden di er bir yere 
ta nma skl  olarak tanmlanr1. Dolaysyla, ta maclk faaliyetleri hareketlili in temel 
göstergelerinden biridir.

Ta maclk faaliyetlerinin ekonomik büyüme ile ili kisinin incelenmesinin önemi 
konusunda hareketlilik kavram ile ili kili olarak en azndan 4 temel nedeni vardr.

Birincisi, ula trma yatrmlarnn ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin 
belirlenebilmesi için hareketlilikteki de i imin de hesaba katlmas gereklidir.

kincisi, ekonomik büyüme öngörüsüyle uyumlu ula trma planlamasnn
yaplabilmesi yönünden hareketlili in ve böylece ta maclk faaliyetlerinin de 
hesaplamalara dahil edilmesi zorunludur.  

1 “Hareketlilik” ve “hareketlilik endeksi” kavramlarnn tanm ve çe itli ülke hesaplamalar için bkz. Owen 
(1964) ve Kaynak ve Mert (2008).
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Üçüncüsü, ta maclk faaliyetlerinin artmas ile enerji talebi de artacaktr.
Dolaysyla, ekonomik büyüme politikasnn kritik dayanaklarndan birisi olan enerji 
politikas ile ta maclk faaliyetleri arasnda yakndan ili ki vardr. Ta maclk faaliyetleri 
bu bakmdan da önemlidir.  

Dördüncüsü, kaynaklarn etkin da tmnn sa lanmas açsndan ta maclk
faaliyetleri tayin edici bir i leve sahiptir.

Aslnda, yukarda sralanan nedenlerin ana ekseni i  çevrimleri konusudur. Bu 
ba lamda, ula trma sektörünün ve böylece ta maclk faaliyetlerinin ekonomik büyüme 
ile uyumlu bir ekilde stabilizasyonu ve regülasyonu için baz göstergelerden 
yararlanlmas gereklidir. Di er taraftan, e er bir bütün olarak ta maclk faaliyetlerinin 
çe itli açlardan ekonomik büyüme ile ili kisi incelenmek isteniyorsa, ta maclk
faaliyetlerini bir bütün olarak temsil eden göstergelerin üretilmesi gereklidir. Bir bütün 
olarak ta maclk faaliyetlerinin ekonomik büyüme ile ili kisinin incelenmesi için ise 
ta maclk faaliyetlerinin toplula trlm  bir ekilde ele alnmas gerekir ki bu da 
beraberinde bir toplula trma sorunu yaratr.

Yük ve yolcu ta macl  verileri farkl birimlere sahip oldu undan
toplula trlamaz. Bu durumda, birimlerden kurtulmak için belirli bir i lemler sürecinin 
uygulanmasna gereksinim vardr.

Ayrca, birimler ortadan kalksa bile elde edilen de erler yine toplula trlamaz; 
çünkü farkl ula trma alt sistemlerinin (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve 
boruhatt) ekonomi içindeki a rlklar ayn de ildir. Bu durumda, farkl ula trma alt 
sistemlerinin ekonomi içindeki a rl n yanstacak bir katsay ile a rlklandrma
yapldktan sonra toplula trma i lemi yaplmaldr.

Bu çal mada da, Türkiye’de 1969-20042 dönemi için farkl ula trma alt 
sistemlerince yaratlan katma de er verileri ile a rlklandrlm , yllk bazda, “toplam 
ula trma hizmetleri endeksi”, “yük ula trma hizmetleri endeksi” ve “yolcu ula trma 
hizmetleri endeksi” hesaplanm tr3.

Böylece, ta maclk faaliyetlerini toplam ta maclk, yük ta macl  ve yolcu 
ta macl  anlamnda toplula trlm  bir ekilde ele alabilme olana  do mu tur. Ancak, 
hemen belirtmek gerekir ki, çal mamzda bir i  çevrimi analizi yaplmamakta, yalnzca,
ula trma hizmetleri endeksi hesaplama yöntemi, Türkiye için hesaplama sonuçlar ve 

2 Bu dönemin seçilmesinin nedeni tüm ula trma alt sistemlerine ait birbiriyle tutarl ta maclk ve katma 
de er verilerinin bu tarihler için mevcut olmasdr.
3 Denizyolu ve boruhatt yük ta macl na ve denizyolu yolcu ta macl na ili kin verilerin yetersiz olmas
nedeniyle, ton-km cinsinden denizyolu ve boruhatt yük ta maclk faaliyetleri, ve yolcu-km cinsinden 
denizyolu yolcu ta maclk faaliyetleri ula trma hizmetleri endeksi hesaplamalarna dahil edilememi tir. Bu 
arada, “ula trma hizmetleri endeksi”nin, aralarnda kavramsal yönden farklar olsa da “hareketlilik endeksi” 
yerine de kullanlabilece ini belirtelim. Ayrntlar için bkz. Owen (1964) ve Kaynak ve Mert (2008).
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ula trma hizmetleri endekslerinin gayrisafi yurtiçi haslaya artmsal olarak hesaplanm
esnekli i sonuçlar yer almaktadr. 4

Ula trma hizmetleri endeksi, bir ülkenin ula trma sektörünün mevcut durumunu 
özetlemesinin yan sra ülkedeki genel ekonomik faaliyetlerin düzeyi açsndan da önemli 
bir göstergedir (Lahiri ve Yao, 2004a, 149). lgili literatürde ula trma hizmetleri endeksi 
aylk bazda ve uzun dönemler için hesaplanmakta ve böylece ula trma sektörünün 
geli imi ile ekonomik dalgalanmalar ve i  çevrimleri arasndaki ili kiler incelenmektedir  
(bkz. Lahiri ve Yao, 2004a; Lahiri ve Yao, 2004b). Dolaysyla, aylk bazda veya uzun 
dönemli ula trma hizmetleri endeksinin hesaplanmas, ekonominin konjonktürel 
geli iminin incelenmesi açsndan da çok önemlidir. Yapt mz çal mada, ula trma 
hizmetleri endeksi, yeterli veriye eri ilemedi inden, Türkiye için sadece yllk bazda 
hesaplanabilmi tir. Bu nedenle, yukarda da belirtti imiz gibi, ula trma sektörü ile i
çevrimleri arasndaki ili kiler incelenmemi tir.

Öte yandan, ula trma sektörü ile i  çevrimleri arasndaki ili kileri inceleyen baz
temel çal malara de inmenin yararl olaca n dü ünmekteyiz. Ula trma sektörünün i
çevrimi incelemelerindeki yeri oldukça eskidir. Örne in, J. H. Parmelee’nin “Stability of 
Railway Operations” ba lkl çal mas 1923 ylna aittir. 1923 tarihli bu çal masnda 
Parmelee, demiryolu faaliyetlerinin dönemsel, seküler ve döngüsel olmak üzere 3 farkl
ekilde dalgaland n belirtmi tir. Ayrca, Parmelee (1923)’e göre, dönemsel, seküler ve 

döngüsel dalgalanmalarda 4 temel unsur vardr: Bunlar, trafik hareketleri, gelirler, 
harcamalar ve istihdamdr. Parmelee (1923)’e göre, 4 temel unsurdan birisi olan trafik, 
demiryolu faaliyetleri için en güvenilir ve de i ime en duyarl unsurdur; çünkü ölçüm 
birimi sabittir. Böylece, Parmelee (1923), dönemsel, seküler ve döngüsel olmak üzere 3 
farkl dalgalanma türünü, trafik hareketleri, gelirler, harcamalar ve istihdam olmak üzere 4 
farkl unsur açsndan incelemi tir. Parmelee (1923), dönemsel dalgalanmay, demiryollar
tarafndan gerçekle tirilen trafik miktarndaki aylk farklla ma eklinde tanmlam tr.
Trafik hareketlerine ba l olarak gelirler, harcamalar ve istihdam da dalgalanr. Ayrca, 
harcamalar ve istihdam, demiryolu bakm çal malarnn oldu u dönemlerde 
farklla acaktr. Döngüsel dalgalanmalarda ise, genel i  çevrimleriyle yakndan ilgili olarak 
bu 4 unsurda zirveler ve dipler meydana gelir. Seküler dalgalanmada çe itli nedenlerle 
trafikte sürekli bir art  trendi vardr. Bunun nedeni, örne in, sanayinin geli mesi, nüfusun 
artmas, daha yüksek ya ama standartlarnn olu mas, nüfusun belirli merkezlerde 
toplanmas vb. ula trma hizmetlerine olan talebi artran unsurlar olabilir. Seküler 
dalgalanmada istihdam ise trafik ile ayn trende sahip olmakla birlikte, gelirler, harcamalar, 
ücretler ve fiyat düzeyi tarafndan da etkilenir. Böylece, demiryolu faaliyetlerinin 
demiryolu sanayisi ya da demiryolu hizmetini veren irketlerce kontrolü çok zordur. Di er 
imalat sanayilerinden farkl olarak, demiryolu sanayisi, i  çevrimi daralmaya girdi i

4 Ula trma hizmetleri endeksi hesaplamalarnda kullanlan katma de er verilerinin gayrisafi yurtiçi haslada 
da içerilmesi nedeniyle, artmsal esneklik hesaplamalarnda kullanlan gayrisafi yurtiçi hasla verilerinden, 
denizyolu hariç di er ula trma alt sistemlerinin yaratt  katma de erler çkartlm tr. Denizyolunun hariç 
tutulmasnn nedeni, 3 nolu dipnotta da belirtildi i gibi, denizyoluna ili kin yük ve yolcu ta macl 
verilerinin endeks hesaplamalarna dahil edilememesidir. Ayrca, TÜ K (2007)’den elde edilen bilgilerde, 
boruhatlarnn yaratt  katma de er verileri demiryolu ile birlikte verildi inden, boruhatlarnn katma de eri
gayrisafi yurtiçi hasla verilerinden çkartlamam tr.
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zaman, ürünlerini stoklayarak vb. yollarla faaliyetlerini stabilize edemez. Bu nedenle, 
ula trma sanayinde stabilizasyonu sa lamak için regülasyonlarn yaplmas gereklidir.

Dixon (1924), ula trma faaliyetlerinin ABD gibi geli mi  sanayi ülkelerinde, 
ülkenin tümüne yaylm  olan ve o ülkeyi “o ülke” yapan temel unsurlardan birisinin 
ula trma faaliyetleri oldu unu vurgulam tr. Dixon (1924), ula trma maliyetleri 
açsndan, farkl sektörlere ait ürünlerin fiyatlarndaki de i me ile ta maclk
faaliyetlerinin fiyatlarndaki de i me arasndaki ili kiye dikkat çekmi tir. Örne in, mal 
fiyatlarnda mevsimsel bir dalgalanma oldu unda ta maclk fiyatlarnda da regülasyon ile 
bir uyarlama yaplmas gerekebilir. Birer i letme olarak ta maclk faaliyetlerinde bulunan 
irketler açsndan ta maclk fiyatlarndaki bir regülasyon, örne in, demiryolu sanayinin 

kendisini de do rudan etkileyecektir. Yan sra, ula trma sanayisi ile ba lantl olan 
sektörler de söz konusu regülasyonlardan do rudan etkilenecektir. Dolaysyla, ta maclk
faaliyetleri ile i) ula trma maliyetleri nedeniyle di er sanayilerin fiyatlar ve üretimi ii) 
ula trma sanayi ve ayrca iii) ula trma sanayi ile ba lantl olan sektörler arasndaki
ili kilerin incelenmesi önemlidir.  

Moore (1961), i  faaliyetlerindeki de i melere ili kin olarak öncü ve saptayc
göstergeler olu turmu  ve bu amaçla, öncelikle, kullanaca  göstergelerin seçimi ve 
snflandrlmas sorunu üzerinde çal m tr. Moore (1961)’in i  faaliyetlerindeki 
de i melere ili kin olarak kullanmaya uygun buldu u 21 göstergeden birisi “vagon dolusu 
ta nan yük”5 serisidir. Burns ve Mitchell (1964, 371), bir i  çevrimi teorisinin 
olu turulabilmesi için farkl faaliyetlere ili kin çe itli serilerin davran larnn kyaslanmas
gerekti ini vurgulam tr. Elbette, söz konusu faaliyetler arasnda ula trma da çe itli
açlardan yer alm tr. Burns ve Mitchell (1964)’ün i  çevrimlerine ili kin olarak yaptklar
analizde kulland  7 seriden 4’ü unlardr: Demiryolu tahvil kazançlar, demiryolu hisse 
senedi fiyatlar, pik demir üretimi ve nakliye arabas sipari leri6.

Ula trma sektörü ile i  çevrimleri arasndaki ili kileri inceleyen daha bir çok 
önemli çal ma vardr7. Ancak,  söz konusu çal malara burada yer vermememizin nedeni, 
ele ald mz konunun bütünlü ünün kaybolmamas ve yer darl dr.

2. HESAPLAMA YÖNTEM  VE VER  KAYNAKLARI 

 Ula trma hizmetleri endeksi serisini hesaplamak için u i lemler süreci izlenmi tir 
[bkz. BTS (2007); Lahiri vd. (2003)8]: 

 Birinci admda miktar endeks serileri olu turulmu tur. Miktar endeksi 
olu turulurken öncelikle her bir t  dönemine ait miktar de eri ( tq ) temel yl miktar 

5 “Vagon dolusu ta nan yük”, “freight carloading” yerine kullanlm tr.
6 Ayrca, nakliye arabalar sipari i serileri, demiryolu sektörü ile i  çevrimleri arasndaki ili kiler 
konusundaki bir ba ka çal ma olan John E. Partington’n yazd  1929 tarihli “Railroad Purchasing and the 
Business Cycle” adl eserde de yer almaktadr (bkz. Burns ve Mitchell, 1964, 2 nolu dipnot).  
7 Bu çal malardan bazlar unlardr: Hultgren (1942), Hultgren (1943), Hultgren (1945), Hultgren (1948), 
Hultgren (1953),  Barger (1951). 
8 Lahiri vd. (2003)’te “ula trma hizmetleri endeksi” yerine “ula trma çkt endeksi” ifadesi kullanlm tr.
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de erine ( 0q ) bölünmü tür. Bulunan bu de er miktar endeksi serisini göstermektedir.  
Miktar endeksinin matematiksel gösterimi denklem (1)’de belirtildi i gibidir:

0q
q

I t
t                     (1) 

   
 Ula trma sektöründe ortak bir de i kenle ifade edilebilecek çkt yoktur. Bir ba ka 
deyi le, ton-km, yolcu-km vb. eklinde ifade edilen ula trma hizmetleri çktsnn
toplula trlmas için a rlklandrma i lemi yapmak gereklidir. Söz konusu a rlklandrma 
i lemi ise ula trma alt sektörlerinin önemine göre yaplmaldr. Burada, örne in,  bizim de 
a a da yapt mz gibi, her bir alt sektörün katma de eri kullanlabilir. A a da gösterilen 
denklem (2), toplula trlm  miktar endeksinin hesaplan n göstermektedir.  

t

ttA
t V

VI
I                     (2) 

Burada; A
tI  tüm ula trma sektörünü içeren toplula trlm  çkt endeksini, tI  her bir 

ula trma alt sektörünün hizmet miktar endeksini, tV  de her bir ula trma alt sektörünün 
katma de erini, bir ba ka deyi le, a rl n göstermektedir.   

 Bu arada, çift saym engellemek için katma de erler kullanlarak uyarlama i lemi 
yaplm tr.

t

t
t I

V
U                    (3) 

Burada tU  çift saymdan arndrlm  katma de er saylardr.

 Katma de erin arndrlmasndan sonra toplula trlm  çkt endeksi a a daki gibi 
hesaplanm tr.

t

ttA
t U

UI
I                       (4) 

 Bunun ardndan toplula trlm  çkt endeksinde iki kom u dönemde meydana 
gelen de i iklik Fisher endeksinden hareketle denklem (5)’teki gibi hesaplanm tr.
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R                (5) 

 E er, ula trma hizmetleri çkt de erleri aylk, katma de er verileri ise sadece 
yllk olarak hesaplanabiliyorsa a a daki gibi hesaplama yaplabilir.
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 Son olarak, aylk/yllk de i meler birbirine ba lanarak zaman serisi endeksi 
a a daki gibi olu turulur. 

111 1 RRI

21212 RRRII

ttttt RRRRRRII 13211 ...                           (7) 
   
 Böylece, yukarda açklanan yöntem kullanlarak Türkiye için 1969-2004 dönemine 
ait, yllk bazda, toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri endeksi ve 
yolcu ula trma hizmetleri endeksi olu turulmu tur. 1969–2004 döneminin seçilmesinin 
nedeni, 2 nolu dipnotta da açklad mz gibi, ula trma hizmetleri endeksinin elde 
edili indeki veri kstdr. A rlklandrma de i keni olarak, 1987 fiyatlaryla hesaplanm
her bir ula trma alt sisteminin yaratt  katma de er verileri kullanlm tr.  Katma de er
verileri Türkiye statistik Kurumu (TÜ K)’ den alnm tr [bkz. TÜ K (2007)]. Ta maclk
faaliyetlerine ili kin veriler ise, Bayndrlk ve skan Bakanl , Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollar ve TÜ K’den elde edilmi tir. Ayrca, denklem (1)’de ifade edilen 
temel yl miktar için 1987 ylna ili kin ta maclk verileri kullanlm tr. Bununla 
birlikte, 3 nolu dipnotta da belirtildi i gibi, denizyolu ve boruhatt yük ta macl na ve 
denizyolu yolcu ta macl na ili kin verilerin yetersiz olmas nedeniyle, ton-km cinsinden 
denizyolu ve boruhatt yük ta maclk faaliyetlerini ve yolcu-km cinsinden denizyolu 
yolcu ta maclk faaliyetlerini ula trma hizmetleri endeksi hesaplamalarna dahil 
edemedi imizi de ekleyelim.  

3. HESAPLAMA SONUÇLARI  

Tablo 1’de 1969–2004 dönemi için, yukarda belirtilen yöntemi kullanarak 
hesaplad mz ve temel yl 1987 olan toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma 
hizmetleri endeksi ve yolcu ula trma hizmetleri endeksi verileri gösterilmi tir. Ayrca, 
Tablo 1’de ayn döneme ili kin ve temel yl yine 1987 olan endekse dönü türülmü
gayrisafi yurtiçi hasla verileri sunulmu tur. ekil 1’de ise Tablo 1’de gösterilen veriler 
birlikte yer alm tr.
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Tablo 1. Endeksler, 1969–2004, (1987=100) 
GSY HE: Gayrisafi yurtiçi hasla endeksi
TUHE: Toplam ula trma hizmetleri endeksi 
Y1UHE:Yük ula trma hizmetleri endeksi  
Y2UHE: Yolcu ula trma hizmetleri endeksi  

Yl GSY HE TUHE Y1UHE Y2UHE Yl GSY HE TUHE Y1UHE Y2UHE 

1969 45,32 31,55 27,81 36,44 1987 100,00 100,00 100,00 100,00 
1970 46,77 34,28 31,03 38,30 1988 102,10 108,13 106,60 109,69 
1971 49,30 34,53 31,41 38,34 1989 102,36 114,69 112,87 116,57 
1972 52,83 38,69 33,34 46,08 1990 111,77 116,23 112,51 120,21 
1973 54,27 43,58 37,29 52,42 1991 113,22 110,18 105,09 115,78 
1974 56,93 49,91 45,14 55,79 1992 119,90 120,65 115,36 126,45 
1975 60,52 56,15 51,61 61,56 1993 129,07 146,41 165,86 131,04 
1976 66,43 62,75 59,05 66,94 1994 121,66 142,76 162,54 127,27 
1977 68,18 71,36 66,26 77,30 1995 130,70 161,50 191,47 139,64 
1978 69,04 75,03 71,04 79,49 1996 139,84 168,53 210,93 140,33 
1979 68,61 66,20 63,85 68,73 1997 149,96 172,95 211,83 146,13 
1980 67,08 67,47 64,85 70,30 1998 154,59 199,34 250,38 165,58 
1981 69,80 71,40 68,58 74,47 1999 147,19 189,37 244,09 154,70 
1982 72,00 70,04 67,48 72,82 2000 158,20 204,74 269,79 164,96 
1983 75,73 73,63 72,11 75,22 2001 146,48 189,74 254,43 151,27 
1984 80,87 77,40 75,61 79,28 2002 157,75 183,18 248,28 145,13 
1985 84,89 80,31 78,40 82,31 2003 166,58 185,52 253,12 146,42 
1986 91,17 85,05 82,88 87,34 2004 181,30 197,72 267,15 156,93 

Kaynak: Tabloda yer alan ta maclk verilerinin ayrntl kayna  “kaynaklar” bölümünde gösterilmi tir.

Not: Endeks de erleri, 100 ile çarplm  de erlerdir. Ayrca, 4 nolu dipnotta da belirtti imiz gibi, ula trma 
hizmetleri endeksi hesaplamalarnda kullanlan katma de er verilerinin gayrisafi yurtiçi haslada da 
içerilmesi nedeniyle, tutarl bir kar la trma yapmak amacyla, gayrisafi yurtiçi hasla verilerinden, 
hesaplamalarda yer verilmeyen  denizyolu sektörü hariç di er ula trma alt sistemlerinin yaratt  katma 
de erler çkartlm tr. Ancak, daha önce yine 4 nolu dipnotta da belirtti imiz gibi, TÜ K (2007)’den elde 
edilen bilgilerde, boruhatlarnn yaratt  katma de er verileri demiryolu ile birlikte verildi inden, 
boruhatlarnn katma de eri gayrisafi yurtiçi hasla verilerinden çkartlamam tr.

Tablo 1’e göre, 1969 ylnda 31,55 olan toplam ula trma hizmetleri endeksi 1980 
ylnda 67,47, 1990 ylnda 116,23, 2000 ylnda 204,74 ve 2004 ylnda 197,72 de erinde
gerçekle mi tir. Bir ba ka deyi le, toplam ula trma hizmetleri endeksi 1969 ylndan 2004 
ylna 6,27 katna çkm tr. Ayn dönemde gayrisafi yurtiçi hasla ise 4,00 katna
yükselmi tir. Toplam ula trma hizmetleri endeksi, 1979, 1982, 1991, 1994, 1999, 2001 ve 
2002 yllar hariç artm tr. Gayrisafi yurtiçi hasla endeksi de, benzer ekilde, 1979, 1980, 
1994, 1999 ve 2001 yllar d nda yükselen bir seyir izlemi tir. Böylece, gayrisafi yurtiçi 
hasla ile ula trma hizmetleri endeksinin, genel olarak ayn yönlü bir geli im gösterdi i
saptanm tr.
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ekil 1. Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hasla endeksi (GSY HE), toplam ula trma hizmetleri endeksi 
(TUHE), yük ula trma hizmetleri endeksi (Y1UHE) ve yolcu ula trma hizmetleri endeksi 
(Y2UHE) , (1969–2004, 1987=100) 

 Toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri endeksi ve yolcu 
ula trma hizmetleri endeksi büyüme oran, gayrisafi yurtiçi hasla endeksi büyüme oranna
her yl için bölündü ünde toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri 
endeksi ve yolcu ula trma hizmetleri endeksinin gayrisafi yurtiçi haslaya olan esnekli i
artmsal olarak hesaplanm  olur. Bu arada, 4 nolu dipnotta da belirtti imiz gibi, ula trma 
hizmetleri endeksi hesaplamalarnda kullanlan katma de er verilerinin gayrisafi yurtiçi 
haslada da içerilmesi nedeniyle, artmsal esneklik hesaplamalarnda kullanlan gayrisafi 
yurtiçi hasla verilerinden, denizyolu sektörü hariç, di er ula trma alt sistemlerinin 
yaratt  katma de erler çkartlm , di er taraftan, TÜ K (2007)’den elde edilen bilgilerde, 
boruhatlarnn yaratt  katma de er verileri demiryolu ile birlikte verildi inden,
boruhatlarnn katma de eri gayrisafi yurtiçi hasla verilerinden çkartlamam tr. Artmsal 
olarak hesaplanm  esneklik de erleri ekil 2’de gösterilmi tir. Artmsal esneklik, genelde, 
0 ile 5 arasnda de i en bir de er alm tr. Di er taraftan, esneklik de erlerindeki 1979 ve 
1989 yllarndaki hzl art  ile 1991 ylndaki hzl azal  dikkat çekmektedir. Ayrca, 
1980, 1982, 1991 ve 2002 yllarnda esneklik negatif olmu tur. Son olarak, toplam 
ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri endeksi ve yolcu ula trma 
hizmetleri endeksinin, gayrisafi yurtiçi hasla endeksine göre esnekli inin, 1970-2004 
dönemi aritmetik ortalamas olarak, srasyla, 2,54, 2,62 ve 2,49 oldu u belirlenmi tir.9

9 lgili literatürde, ta maclk faaliyetlerinin ile ekonomik büyüme arasndaki ili kiler, ta maclk
faaliyetlerinin gayrisafi yurtiçi haslaya göre esnekli inin ekonometrik olarak hesaplanmas eklinde de 



24 

Muhteşem  KAYNAK,  Merter MERT

TÜİK, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009     �SBN:978-975-19-4689-8
TurkStat, Proceedings of 18th Statistical Research Symposium, 2009

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

TUHE Y(1)UHE Y(2)UHE

ekil 2. Türkiye’de toplam ula trma hizmetleri endeksi (TUHE), yük ula trma hizmetleri endeksi (Y1UHE) 
ve yolcu ula trma hizmetleri endeksi (Y2UHE)’nin gayrisafi yurtiçi hasla endeksine artmsal olarak 
esnekli i (1970-2004) 

4. SONUÇ 

Ula trma sektörünün önemli bir unsuru olan ta maclk faaliyetleri ile ekonomik 
büyüme ve i  çevrimleri arasndaki ili kilerin incelenmesi ve bu konuda politika üretilmesi 
için çe itli göstergelerden yararlanlmas gereklidir. E er, bir bütün olarak ta maclk
faaliyetlerinin ekonomik büyüme ile ili kisi incelenmek isteniyorsa, ta maclk
faaliyetlerini bir bütün olarak temsil eden göstergelerin üretilmesi zorunludur. te, bu 
nedenle bu çal mada da, ta maclk faaliyetlerini bir bütün olarak temsil eden bir gösterge 
olarak ula trma hizmetleri endeksi hesaplama yöntemi gösterilmi  ve böylece Türkiye için 
1969-2004 dönemine ait toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri 
endeksi ve yolcu ula trma hizmetleri endeksi hesaplanm tr. Sonuçta, beklendi i gibi, söz 
konusu endeksler ile gayrisafi yurtiçi hasla endeksinin benzer bir seyir izledi i tespit 
edilmi tir. Di er taraftan, toplam ula trma hizmetleri endeksi, yük ula trma hizmetleri 
endeksi ve yolcu ula trma hizmetleri endeksinin gayrisafi yurtiçi hasla endeksine göre 
artmsal olarak hesaplanm  esnekliklerinin, srasyla, ortalama 2,54, 2,62 ve 2,49 oldu u
saptanm tr. Bu sonuç, Türkiye’de ta maclk faaliyetlerinin, iktisadi büyüme süreci ile 
birlikte ve iktisadi büyümeden daha hzl bir ekilde artt n göstermektedir.  

incelenmektedir. Bu konudaki baz çal malar için bkz. Bennathan v.d. (1992), Van de Voorde ve Meersman 
(1997), Kulshreshta ve Nag (2000).  
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Bu arada, gayrisafi yurtiçi hasla ile ta maclk hizmetleri arasndaki bu ili kinin, 
ula trma hizmetlerinin geli mesi ile ekonomik dalgalanma ve i  çevrimleri arasndaki 
ili kilerin incelenmesi bakmndan yetersiz kalaca n; böyle bir ili kinin analiz 
edilebilmesi için ula trma hizmetleri endeksinin daha kapsayc olarak, aylk bazda ve 
daha uzun dönemli hesaplanmas gerekti ini de belirtmek isteriz.  
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