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Özet 

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli ülkelerde yürürlüğe sokulan arz 

kısıtları Türkiye’de de denenmiş; 2020 Mart-Haziran ayları arasında konaklama, yeme-içme gibi 

hizmet sektörlerinde faaliyeti durdurmanın da dahil olduğu ciddi arz kısıtlayıcı önlemler ya 

devreye alınmıştır. Yaz boyunca yaşanan açılmanın ardından salgının artan yayılma hızı, Kasım 

ayında daha dar kapsamlı da olsa benzer kapatmalara devam edilmesine neden olmuştur. 

Uygulanan kapatma önlemleri Türkiye ekonomisinde üretim kayıplarına ve GSYH’de daralmaya 

neden olmuştur. Bu Çalışma Tebliği’nde, kapatmaların ekonomi üzerindeki etkilerini ölçmek ve 

bileşenlerine ayırmak amacıyla, yazarların arz-yönlü bir girdi-çıktı modelini yenilikçi bir yöntem 

eşliğinde kullanarak yaptıkları simülasyon deneylerinin bulguları özetlenmektedir.  

Kısmi ya da tamamen kapatma kapsamına alınan “Konaklama ve yemek hizmetleri”, “Seyahat 

acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili hizmetler”, “Yaratıcı sanatlar; 

Eğlence; Kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; Kumar ve bahis hizmetleri”, “Spor 

hizmetleri ve eğlence ve rekreasyon hizmetleri” ve “Diğer Kişisel Hizmetler” sektörlerinin 

kapanmasının yarattığı etkiler, bu sektörlerin i)diğer sektörlerce ihtiyaç duyulan girdileri 

üretme/teslimat süreçlerinin kesintiye uğraması,  ii)diğer sektörlerden satın aldıkları girdi 

talebinin sona ermesi, iii)istihdam etmekte oldukları üretim faktörlerine ve ithal girdi temin 

ettikleri yurtdışı tedarikçilere ödemelerinin askıya alınması kanallarından yol açtıkları etkiler 

olarak ayrıştırılarak, ayrı ayrı ölçülmüştür. 2012 yılı girdi-çıktı tablosu kullanılarak elde edilen 

                                                 
1 Bu Tartışma Tebliği’nde, yazarların Kaynakça’da Sayan ve Alkan (2020) şeklinde listelenen çalışmasının 

bulguları özetlenmektedir. 



 

bulgular, sadece arz kısıtlarına tabi olan sektörlerin kesintiye uğrayan girdi-çıktı akımlarının ve 

aynı sektörlerde istihdam edilen toplam faktör gelirlerindeki düşüşün Türkiye ekonomisine 3 aylık 

maliyetinin bütün sektörlerin toplam değerinin yüzde 1,8’ine varabileceğini göstermiştir. Türk 

ekonomisinin mevcut büyüklüğü göz önüne alındığında, bu kayıp 13 milyar doları aşan ciddi bir 

tutara denk gelmektedir. Turizmin cari işlemler, döviz rezervleri vb. üzerindeki etkilerini ve gerek 

bu tebliğde ele alınan sektörlerin gerekse bunlar dışında kalan hizmet ve imalat sektörlerinin bir 

kısmının karşı karşıya kaldığı talep daralmasının etkilerini görmezden gelerek hesaplanan 

yaklaşık 13 milyar dolarlık üretim kaybı Türkiye ekonomisi için ciddi bir maliyettir. 

 

Anahtar Sözcükler: COVID-19, Sektörel kapanmalar ve arz kısıtları, Girdi-Çıktı modeli, Turizm 

ve ilgili sektörler 
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1. GİRİŞ 

Her ülkede hükümetler COVID-19’a dayalı ölümleri azaltabilmek ve ulusal sağlık sistemlerinin 

COVID-19 vaka akını yüzünden işlevsiz hale gelmesini önlemek için benzeri görülmemiş önlemler 

alıyorlar. Bu önlemlerin önemli bir bölümü COVID-19’un yayılmasını, şehirler/ülkeler içi/arası insan 

hareketliliğini azaltarak ve temasları sınırlandırarak yavaşlatmayı amaçlıyor. Karantinalar, sokağa 

çıkma yasakları, işyeri kapatmalar ve benzer nitelikteki diğer kısıtlamalar bu amaca hizmet ederken aynı 

zamanda i)tüketicilerin satın alma ve tüketme kabiliyetini ve/veya istekliliğini ii)üreticilerin çeşitli mal 

ve hizmetleri üretme ve satma kabiliyetini sınırlıyor. Nihai talepteki düşüş ve onunla eşzamanlı olarak 

yaşanan arz daralması pek çok sektörde çok ciddi üretim ve istihdam kayıplarına yol açıyor. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen COVID-19’un şimdiden, 2008-2009 finansal 

krizine ve 1930’lu yılların “Büyük Bunalım”ı ile karşılaştırılabilecek büyüklükte etkiler üreten dünya 

çapında bir durgunluğa neden olduğu aşikâr. 

Bütün dünyada COVID-19 salgını döneminde iş başında olan hükümetlerin ve politika 

yapıcıların karşılaştığı en zorlu problem, halk sağlığı riskleri ile istihdam ve gelir kayıpları 

arasındaki dengeyi koruyacak önlem kombinasyonlarına karar vermek oldu. Seçenekler 

yelpazesinin bir ucunda, virüsün yayılmasını, insanların hayatta kalması için elzem olmayan 

tüm ekonomik faaliyetlerin tamamen durdurulması suretiyle engelleme seçeneği; diğer ucunda 

ise, bütün ekonomik faaliyetlerin salgın yokmuşçasına, hiçbir engelleme olmaksızın devam 

etmesine izin verilmesi seçeneği var.  

Bunlardan ilkinin yürürlüğe konmasının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza 

indireceğini, ancak bunu yaparken kitlesel işsizliğe ve büyük gelir kayıplarına yol açarak sadece 

işletmelerin değil, çalışanların hayatta kalmasını da çok güçleştireceğini ve büyük ölçüde devlet 

yardımlarına bağımlı hale getireceğini öngörmek zor değil.1 Yelpazenin diğer ucunda ise 

istihdam ve gelir kayıplarını en aza indirirken, vaka, tedavi edilecek hasta ve muhtemelen vefat 

sayısında patlama yaşanması anlamına gelen, hayata salgın yokmuş gibi devam etme seçeneği 

var. Her ülkede hükümetler bu iki uçtan birine ya da diğerine nispeten daha yakın olan önlem 

paketlerini yürürlüğe koydu.  

Bu çerçevede pek çok ülke, başta hizmet alt-sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerin 

faaliyetlerini kısıtlayıcı önlemleri de devreye soktu. Pek çok hizmet sektörü, talepte büyük 

daralmaların yanı sıra hükümet emriyle zorunlu tutulan ciddi arz kısıtlamalarıyla da karşılaştı. 

Tamamen kapatmalar ve faaliyeti durdurmalar da dahil olmak üzere yürürlüğe konan arzı 

kısıtlayıcı önlemler, sadece yasak ve kısıtlamalara tabi olan sektörlerde değil, ekonomilerin 

tamamında da daraltıcı etkiler yaptı. Nitekim turizm hizmetleri, havayolları ve diğer yolcu 

taşıma faaliyetleri, yemek, konaklama, spor ve eğlence hizmetleri gibi birçok hizmet sektörü, 

birçok ülkede değişen sürelerde kısmi veya tam kapatmalara maruz bırakıldılar. Bu tür 

kapatmaların ulusal ekonomilere olan maliyeti, kapatma kapsamındaki sektörlerin GSYH, 

istihdam ve döviz gelirlerindeki nispi paylarına ve bunların ekonominin geri kalanıyla olan 

                                                 
1 Bu seçeneğin salgın bitene kadar değilse de, önceden ilan edilmiş kısa sürelerle yürürlüğe sokulması Yeni 

Zelanda gibi bazı ülkeler için kabul edilebilir maliyette bir seçenek olarak değerlendirildi ve başarıyla uygulandı. 
Türkiye’de de bu seçeneğin 15 gün boyunca denenmesini arzu ve talep eden ciddi sayıda insan ve kuruluş var.  
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ilişkisine bağlı olarak ülkeler arasında farklılık göstermekle beraber, çoğu ülke için oldukça 

ağır sonuçlar doğurdu.  

Türkiye’de de 2020 Mart ayının ikinci yarısından, Haziran başına kadar kimi sektörlere 

uygulanan kapatma ve faaliyet durdurma önlemleri, Kasım ayından sonra daha dar kapsamlı 

olarak da olsa tekrar yürürlüğe kondu. Bu tartışma tebliği serisinde, COVID-19’un yayılmasını 

yavaşlatmak için uygulanan kapatma ve faaliyet durdurma önlemlerinin Türkiye ekonomisinde 

neden olduğu üretim kayıplarını ve GSYH’deki daralmayı ölçmek ve bileşenlerine ayırmak 

amacıyla, arz-yönlü bir girdi-çıktı modelini yenilikçi bir yöntem eşliğinde kullanarak 

yaptığımız simülasyon deneylerinin sonuçlarını özetliyoruz.   

Yöntem itibarıyla, ilk kez Sayan ve Demir’in 1998 yılında yayınlanan çalışmalarında –başka 

amaçlar için kullanılmak üzere– önerdikleri bir girdi-çıktı modelleme tekniğinin, Sayan ve 

Alkan (2020) çalışmasında ayrıntılı olarak tarif edilen biçimde uygulanmasıyla elde edilen bu 

sonuçlar, Mart-Haziran 2020 dönemindeki kapatmaların etkilerine odaklanıyor. Kapatmaların 

yalnızca doğrudan kapatma emri verilen sektörlerde değil, bu sektörlere/sektörlerden girdi 

veren/alan sektörlerde de üretim ve istihdam kayıplarına neden olduğundan hareketle 

uyguladığımız yöntem, girdi-çıktı tablosunun mevcut olduğu herhangi bir ülkede, herhangi bir 

grup sektörün COVID-19 (ya da başka salgın hastalıklar) yüzünden kapanmasıyla oluşacak 

ekonomik maliyetlerin sistematik bir hesaplamasının nispeten hızla yapılmasına izin veren 

nitelikte. Bu yönüyle de, halk sağlığı riskleri ile ekonomik maliyetler arasındaki siyaseten tercih 

edecekleri dengeyi verilere dayalı olarak seçmeye çalışan dünyanın her yanındaki hükümetler 

ve politika yapıcılar için de oldukça kullanışlı. 

Bu notta paylaşılan bulgular, COVID-19’a bağlı talep daralmalarının etkilerini kestirmeye 

yönelik olarak talep-yönlü girdi-çıktı modelleri kullanılarak yapılan Değer (2020) ve Taymaz 

(2020) çalışmalarındaki bulguları tamamlayıcı niteliktedir. Bunlardan Taymaz (2020), bu 

tartışma tebliği serisinde Mart-Haziran 2020 arası kapanma döneminde karşılaştıkları arz 

kısıtlarının etkileri ölçülen sektörlerin, yine COVID-19 yüzünden yaşadıkları ek talep 

daralmasının etkilerini, 2012 bazlı aynı girdi-çıktı tablosunu kullanarak incelemektedir.2 Bu 

yönüyle Taymaz (2020), eldeki notla birlikte okunması özellikle yararlı bir çalışmadır.  

2. YÖNTEM VE BULGULAR 

Aşağıda özetlenen bulgular Sayan ve Demir (1998) çalışmasında önerilenden esinlenen girdi-

çıktı modelleme tekniğinin Sayan ve Alkan (2020) tarafından, Türkiye’deki Mart-Haziran 2020 

arası “kapanma döneminin” analizine uygulanmasından elde edilen bulgular. Bu bulgular 

salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki arz düşüşünün 

yaratacağı toplam maliyetlerin kestirimi ve bu toplam maliyetin bileşenlerine nasıl ayrılacağını 

gösteriyor ve Kasım’da başlayan daha küçük çaplı kapanmanın maliyetleri hakkında da fikir 

verecek nitelikte.  

                                                 
2 Voyvoda ve Yeldan (2020) da COVID-19 kaynaklı talep daralmalarının etkilerini 2019 yılı verilerine kalibre 

ettikleri 24-sektörlü bir Hesaplanabilir Genel Denge (HGD) modeli yardımıyla inceliyorlar. 
 



 

3 

 

Kullanılan yöntem Sayan ve Demir’in (1998) her birini bir “blok” olarak adlandırdıkları iki 

farklı sektörler kümesi arasındaki karşılıklı bağımlılığın ne kadar güçlü olduğunu ölçmek üzere 

kullandıkları çerçeveden esinleniyor. Eldeki problemin niteliğine göre bir ülkenin talep- ya da 

arz-güdümlü (veya -yönlü) girdi-çıktı modelleri kullanılarak uygulanabilecek olan yöntem, 

karşıolgusal (“counterfactual”) bir akıl yürütmeye dayanıyor. Buna göre bloklar arası 

bağımlılığın derecesi; talep- ya da arz-güdümlü bir girdi-çıktı modelinin olgusal (gerçek) baz 

yılı katsayıları kullanılarak elde edilmiş çözümü ile, bloklar-arası bağlantıları (yani bağlantıları 

gösteren girdi-çıktı katsayılarını) sıfırlayarak (sanki bu bağlantılar yokmuş gibi) elde edilmiş 

çözümü arasındaki farklara bakarak anlaşılabilir. Yani model, farklı bloklar (örneğin tarım ve 

diğer birincil sektörlerden oluşan blok ile geri kalan sektörler bloğu) arasındaki girdi-çıktı 

alışverişini gösteren katsayılar karşıolgusal olarak sıfırlanmak suretiyle çözüldüğünde bulunan 

sektörel üretim düzeyleri gerçek (olgusal) değerlerden çok fazla sapma gösteriyorsa bağımlılık 

derecesi yüksek; az sapma gösteriyorsa düşüktür denebilir.  

Görüldüğü gibi bu karşıolgusal (“counterfactual”) deney yaklaşımı, COVID-19'un (ve benzer 

salgınların) neden olduğu (olacağı) kapanmaların etkisini, salgın önlemleri çerçevesinde 

kapatılan ya da arzı kısıtlanan sektörler bloğu ve diğer sektörler bloğu diye iki blok tanımlamak 

suretiyle ölçmek için son derece kullanışlı bir çerçeve sunuyor. Bu yaklaşımın, literatürde ilk 

kez Sayan ve Demir (1998) tarafından önerilen arz-yönlü versiyonu, hükümetlerin dayattığı 

sektörel kapanmaların hem sektörler arası girdi-çıktı bağlantılarını kopartan hem de kapanan 

sektörlerdeki faktör gelirlerini (katma değeri) kesintiye uğratan etkilerini yakalamak için daha 

elverişli olduğundan, aşağıda arz-güdümlü girdi-çıktı modeli kullanarak elde ettiğimiz 

bulguları paylaşıyoruz.3  

Sayan ve Alkan (2020) çalışmasında, Türkiye’nin en son yayınlanan 64 sektörlü girdi-çıktı 

tablosu (2012) verileri kullanılarak dört farklı simülasyon deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları, 

yalnızca sektörel kapanmaların toplam maliyetinin ölçülmesine değil, aynı zamanda toplam 

etkilerin bileşenlere ayrılmasına da izin vermektedir. 2020 Mart-Haziran ayları arası 

kapanmada Türkiye’de faaliyeti tümüyle (yahut hemen hemen tümüyle) durdurulan sektörler 

(ve ilgili CPA 2008 kodları) şunlardır: 

i) Konaklama ve yemek hizmetleri (I), 

ii) Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili hizmetler 

(N79), 

iii) Yaratıcı sanatlar; Eğlence; Kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; 

Kumar ve bahis hizmetleri (R90-R92), 

iv) Spor hizmetleri ve eğlence ve rekreasyon hizmetleri (R93), 

v) Diğer Kişisel Hizmetler (S96)  

Havayolu yolcu taşımacılığı ve şehirlerarası otobüsle yolcu taşımacılığı da bu dönemde işleyişi 

durdurulan hizmetler olmasına rağmen, 2012 girdi-çıktı tablosundaki “Havayolu taşımacılığı” 

                                                 
3 Arz-güdümlü girdi-çıktı modelinin kökleri Wassily Leontief'in orijinal çalışmasına ve ondan yirmi küsur yıl sonra 

Leontief modelinin arz yönlü bir varyantını öneren Ambica Ghosh’a (1958) dayanmaktadır. Bu modelde talep-
güdümlü modelden farklı olarak, teknolojik katsayılar matrisi Leontief’inkinden farklı oranlar kullanılarak elde edilir 
ve model, nihai talep vektörü yerine, katma değer vektörüne verilen dışsal şokların sektörel üretim miktarlarında 
yaratacağı etkiyi ölçmek için kullanılır. 
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sektörü aynı zamanda havayolu kargo taşımacılığını, “Karayolu taşımacılığı” sektörü de aynı 

zamanda karayolu kargo taşımacılığı ve boru taşımacılığını içerdiğinden ve sektörel üretim 

değerlerinden sadece yolcu taşımacılığını ayırmak mümkün olmadığından bu hizmet sektörleri 

analize dahil edilememiştir.  

Sayan ve Alkan (2020) çalışmasında yukarıda sıralanan beş sektör kapanan sektörler bloğu (K), 

geriye kalan 59 sektör ise diğer sektörler bloğu (D) olarak alınmıştır. Kapanan sektörler bloğu 

faktör maliyetleri üzerinden hesaplanan GSYİH’nın (“GDP at factor cost”) yüzde 4,84’ünü ve 

2012 piyasa fiyatları üzerinden hesaplanan GSYİH’nın (“GDP at market prices”) yüzde 

4,27’sini oluşturmaktadır.  

Simülasyon deneyleri için Türkiye ekonomisinin arz-güdümlü girdi-çıktı modeli şu senaryolar 

altında çözülmüştür: 

 

1- İlk deneyde, kapanan sektörlerden girdi satın alan diğer sektörlere teslimatların 

aksamasından kaynaklanan kayıplara bakılmıştır. Bu deney, faaliyetleri durdurulan (K 

bloğundaki) sektörlerde üretimin askıya alınması nedeniyle diğer sektörlere girdi 

dağıtımının kesintiye uğradığı durumu simüle etmektedir. Bir başka deyişle, bu 

senaryoda K bloğundan D bloğuna girdi akışı durdurulmuştur (sıfırlanmıştır). 

 

2- İkinci deneyde, sektörel üretim kayıpları, kapanan sektörler tarafından verilmekte olan 

girdi siparişlerinin kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani bu deney, D bloğundaki 

sektörlerden, K bloğundaki sektörlerin girdi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan 

sevkiyatların sonlandırılmasının etkilerine odaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, D 

bloğundan, kapanma nedeniyle üretim faaliyetlerinin askıya alındığı K bloğuna girdi 

akışı durdurulmuştur (sıfırlanmıştır). 

 

3- Üçüncü deney, kapanan sektörler bloğu K ile diğer sektörler bloğu D arasındaki girdi 

alışverişinin iki yönlü olarak kesintiye uğramasının toplam etkilerini bulmak amacıyla 

yukarıdaki ilk iki senaryoyu birleştirmektedir: COVID-19 salgını önlemleri kapsamında 

üretim faaliyetleri askıya alınan K bloğu sektörleri ne D bloğundan girdi satın almakta 

ne de onların ihtiyaç duyduğu girdileri sağlamaktadır. Yani iki blok sektörleri arasındaki 

girdi akışı çift yönlü olarak durdurulmuştur (sıfırlanmıştır). 

 

4- Son deneyin senaryosu, sektörel kapanmaların yalnızca kapanan sektörler ile 

ekonominin geri kalanı arasındaki tüm girdi çıktı işlemlerinin kesintiye uğramasına 

değil, aynı zamanda arzı kısıtlanan sektörlerde emeğe, sermayeye ve dünyanın geri 

kalanına yapılan ödemelerin de kesintiye uğramasına yol açan önlemler olduğundan 

hareketle tanımlanmıştır. Bu senaryo uyarınca, K blok sektörlerinde işçilerin maaşları 

ile kira, kar ve faiz ödemelerinin yanı sıra ithal girdileri sağlayan yabancı şirketlerden 

alımlar da durdurulmuş; arz-yönlü model, girdi-çıktı tablosundaki katma değer satırında 

(vektöründe) K blok sektörlerine karşılık gelen ödemeler sıfırlanarak tekrar 

çözülmüştür. 
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2012 verileri esas alınmak üzere, üretim faaliyetini geçici olarak durdurulması talimatı verilen 

beş sektörün birleşik payı, tüm sektörlerin üretimlerinin toplam değerinin yüzde dördünü aşmış 

ve üretime yapılan toplam faktör ödemelerinin de yüzde beşine yaklaşmaktadır. Tablo 1’de 

verilen sonuçlar, üretim faaliyetinin bu şekilde kesintiye uğramasının kapanan K blok sektörleri 

üzerindeki etkilerini senaryolara göre sunmaktadır.  

 

Tablo 1. Kapatmanın sektörel üretime etkilerinin ayrıştırılması: Kapanan sektörler 

Sektör

el CPA 

Kodları  Sektör tanımları 

Toplam 

üretimdeki 

pay/ Faktör 

gelirlerindeki 

pay (%) 

Sektörel üretimde gerçek baz yılı 

değerlerinden sapmalar (%) 

Deney 

1 

Deney 

2 

Deney 

3 

Deney 

4 

I 
Konaklama ve yemek 

hizmetleri 2,54 / 3,09 -0,28 -46,86 -46,98 -53,29 

N79 

Seyahat acentesi, tur operatörü 

ve diğer rezervasyon hizmetleri 

ile ilgili hizmetler 
0,55 / 0,40 -0,58 -47,69 -47,97 -52,61 

R90-92 

Yaratıcı sanatlar; Eğlence; 

Kütüphane, arşiv, müze ve 

diğer kültürel hizmetler; Kumar 

ve bahis hizmetleri  

0,41 / 0,69 -0,34 -21,44 -21,51 -78,74 

R93 
Spor hizmetleri ve Eğlence ve 

rekreasyon hizmetleri  0,26 / 0,27 -0,43 -53,29 -53,52 -46,94 

S96 Diğer kişisel hizmetler 0,37 / 0,39 -0,46 -55,92 -56,18 -44,32 

 

Tablo 1’deki sonuçlar COVID-19 önlemleri kapsamında arzı kısıtlanan sektörlerden üçü için 

(I, N79 ve R90-R92), sektörel üretimde en çok daralmaya sebep olan etkinin, üretim faktörü ve 

ithal girdi kullanımının (yani katma değer kalemlerinin) kesilmesi olurken; geri kalan ikisinde 

(R93 ve S96), diğer sektörler tarafından üretilen girdilerin satın alınamaması olduğunu 

göstermektedir. Beş sektörün tümü için, sektörel üretim üzerindeki en küçük etki ise, diğer 

sektörlerin ihtiyaç duyduğu girdileri sağlamaktan alıkonmalarından gelmektedir. K bloğundaki 

hizmet sektörlerinin, diğer sektörlerdeki şirketlerin ara girdi talebinden çok nihai tüketim 

talebini karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları düşünüldüğünde, bu beklenen bir 

durumdur.  

Tablo 2 K blok sektörlerinin faaliyetlerindeki kesintinin D blokta yer alan diğer yer sektörler 

üzerinde yaptığı etkileri göstermektedir.  
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Tablo 2. Kapatmanın Sektörel Üretim Üzerindeki Etkilerinin Ayrıştırılması: Diğer 

Sektörlerin Üretiminde Gözlenen Ortalama Yüzdelik Sapmaları (“Mean Percentage 

Errors”) (%) 

Sektörel 

CPA Kodları  Sektör tanımları 

Toplam 

üretimdeki pay/ 

Faktör 

gelirlerindeki pay 

(%) 

Sektörel üretimde gerçek baz yılı 

değerlerinden sapmalar (%) 

Dene

y 1 

Dene

y 2 

Dene

y 3 

Deney 

4 

A01-A03 ve B 

Birincil mallar (Tarım; 

Ormancılık; Balıkçılık; 

Madencilik) 
8,96 / 9,63 

-

0,280 

-

0,133 -0,281 

-

0,147 

C10-C33 ve F 
İmalat ve İnşaat  

44,84 / 26,33 

-

0,473 

-

0,221 -0,475 

-

0,252 

D35 ve E36-

E39 

Kamu Hizmetleri; Çöp ve 

Kanalizasyon 
5,02 / 2,79 

-

0,275 

-

0,128 -0,275 

-

0,147 

G45-G47 
Toptan ve Perakende Satış 

8,51 / 12,55 

-

1,342 

-

0,638 -1,361 

-

0,706 

H49-H53 

Ulaşım ve Destek Hizmetleri; 

Posta ve Kurye Hizmetleri 
7,84 / 9,34 

-

1,016 

-

0,479 -1,033 

-

0,539 

J58-J63 

Basım Hizmetleri; Yayıncılık; 

Telekom ve Bilgisayara Destek 

Hizmetleri 
2,10 / 3,00 

-

2,395 

-

0,964 -2,510 

-

1,436 

K64-K66 ve 

L68B 

Finansal Hizmetler; Sigorta ve 

İlgili Hizmetler; Yasal ve 

Yönetimsel Hizmetler; 

Gayrimenkul Hizmetleri 
7,41 / 13,41 

-

1,001 

-

0,464 -1,014 

-

0,538 

M69-M75 ve 

S95 
Teknik ve Bilimsel Hizmetler 

2,40 / 3,47 

-

1,746 

-

0,819 -1,798 

-

0,930 

N77-N78, N80-

N82, O84, P85, 

Q86, Q88, S94 

ve T 
Diğer Hizmetler 

8,76 / 14,59 

-

1,473 

-

0,697 -1,506 

-

0,778 

Toplam üretim değeri içindeki payı toplam faktör gelirleri içindeki 

payından küçük olan sektörler için ortalama yüzde sapmalar (%)  

-

1,070 

-

0,505 -1,087 

-

0,567 

Toplam üretim değeri içindeki payı toplam faktör gelirleri içindeki 

payından küçük olan sektörler için ortalama yüzde sapmalar (%) 

-

0,885 

-

0,388 -0,914 

-

0,498 

Toplam üretim kaybı (%)   0,628  2,173  2,501  4,748 

 

Tablo 2’de sunulan rakamlar, her bir deneyde sektör gruplarının ilgili karşıolgusal senaryo 

altındaki üretimlerinin, gerçekte gözlenen değerlerinden yüzdelik sapmalarına karşılık gelen 

grup ortalamalarıdır. Belki de en çarpıcı sonuç, hizmet sektörlerinin birincil mal, imalat, kamu 

hizmetleri ve inşaat sektörleri ile karşılaştırıldığında dört simülasyon deneyinde de 
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kapanmalardan en çok etkilenen sektörler olmasıdır. Daha genel bir ifadeyle, Tablo 2'nin 

üçüncü sütunundaki oranlara göre, toplam faktör gelirlerindeki payları toplam üretim değeri 

içindeki paylarını aşan –bir başka deyişle katma değeri görece yüksek olan– sektörler, toplam 

faktör gelirlerindeki payları toplam üretim paylarından düşük olan sektörlere göre gözle görülür 

şekilde daha fazla etkilenmiştir. Çoğu hizmet sektörü birinci kategoriye girerken, hemen hemen 

tüm imalat sektörleri ve inşaat ikinci kategoriye girmektedir. Birinci gruptaki hizmet 

sektörlerinin birçoğunun burada ele alınan senaryolar altında karşılaşacakları etkilere ek olarak 

çok ciddi talep daralmaları ile de karşılaştığı hatırlandığında, COVID-19 salgınını öncelikli 

olarak, kapatma kararına tabi olsun ya da olmasın hizmet sektörlerini vuran bir şok olarak 

görmek uygun olacaktır.  

3. SONUÇ 

Tablo 2'deki son satır, her iki yönde de girdi-çıktı akışlarının kapatma/faaliyet durdurma 

sürecinde kesintiye uğramasından kaynaklanan toplam (ekonomi çapındaki) üretim 

kayıplarının yaklaşık yüzde 2,5 olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, COVID-19 ile 

mücadele bağlamında, ele aldığımız beş sektörü kapsayan geçici kapatma önlemlerinin 

alınması yüzünden kesintiye uğrayan girdi-çıktı akımlarının Türkiye ekonomisine maliyeti 

yıllık bazda toplam sektörel üretim değerinin yüzde 2,5’i mertebesindedir. Bu rakamı, aynı 

sektörlerde istihdam edilen toplam faktör gelirlerindeki düşüşün yine yıllık bazda yarattığı 

yaklaşık yüzde 4,7’lik etkiyle birlikte dikkate aldığımızda, beş sektörün salgın nedeniyle 

kapatılmasının toplam maliyetinin, tüm sektörlerin toplam yıllık üretim değerinin yüzde 7,2'sini 

aşabileceği görülmektedir. Kuşkusuz bu yıllık kayıpların, kapanma sürecinin uzunluğuna göre 

iskonto edilmesi gereklidir. İlk kapanma sürecinin Mart-Haziran 2020 arasında yaklaşık 3 ay 

sürdüğünden hareketle yapacağımız kaba bir hesap, bu 5 sektörün 3 ay süreyle kapanmasından 

kaynaklanan üretim kaybının toplam üretim değerinin yaklaşık yüzde 1,8 olduğunu 

göstermektedir. Türk ekonomisinin mevcut büyüklüğü göz önüne alındığında, bu kaybın 13 

milyar doları aştığını söyleyebiliriz. Turizmin cari işlemler, döviz rezervleri vb. üzerindeki 

etkilerini ve gerek bu notta ele alınan sektörlerin gerekse bunlar dışında kalan hizmet ve imalat 

sektörlerinin bir kısmının karşı karşıya kaldığı talep daralmasının etkilerini görmezden gelerek 

hesaplanan yaklaşık 13 milyar dolarlık üretim kaybı Türkiye ekonomisi için ciddi bir 

maliyettir.4  

                                                 
4 Burada göz ardı edilen talep daralmasına bağlı etkiler Taymaz’ca (2020) talep-yönlü bir girdi-çıktı model 

yardımıyla hesaplanmıştır. Taymaz’ın (2020) ele aldığı senaryolarla birlikte düşünüldüğünde, COVID-19’un Türkiye 
ekonomisine vereceği hasarın burada zikredilen maliyetlerin en az iki misline çıkabileceği görülmektedir. 
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Salgının artan yayılma hızı, hükümeti yeni önlemler almaya zorlamış ve Kasım ayında yeme-

içme hizmetleri sektörü belirsiz bir süre için arz kısıtlamalarına tabi tutulmuştur. Kapanmaların 

ikinci turu olarak adlandırabileceğimiz bu sürecin de ekonomiye ek maliyetler getireceği ve 

mevcut istihdam ve gelir kayıplarını artıracağı açıktır.  

Yaşanan büyük sıkıntıyı hafifletmenin yolu, hükümetin elindeki kısıtlı kaynakların çok küçük 

bir azınlığa yapılan ve hem gerekliliği hem de adalet duygusuna uygunluğu tartışmalı 

transferlere harcanmasını derhal durdurmaktan geçmektedir. Türkiye’de devletin, yakında daha 

da ağırlaşacak kış koşullarını de düşünerek, işini ve gelirini kaybeden milyonlara yaptığı desteği 

en temel ihtiyaçları bile karşılamaya yetmeyecek sembolik seviyelerden yukarıya çıkartmasının 

zamanı gelmiştir. 
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