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Türkiye’de Hizmet Sektöründeki 
Çarpan Katsayıları - Girdi-Çıktı 
Yöntemiyle -

Özet

Dünyada hizmet sektörünün genel ekonomik yapı içerisindeki payı gün geçtik-
çe önem kazanmaktadır. Girdi-çıktı yöntemi ekonomideki sektörlerin birbirleriyle 
ilişkilerinin incelenmesine olanak verdiği için çarpanlar içerisinde daha gerçekçi 
bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de TÜİK tarafından hazır-
lanan “Girdi-Çıktı Akım Tabloları” kullanılarak hizmet sektörü ve alt sektörlerine 
ait hesaplanan çarpan katsayıları, sektörün önemini ortaya koymaktadır. Hizmet 
sektörünün kendi alt sektörleri yanında diğer sektörleri de etkilemesi sonucu, 
hizmet sektörüne yapılacak olan yatırımların artması gerek bu sektörün gerekse 
tüm ekonominin yaratacağı katma değerin daha yüksek olması sonucunu doğu-
racaktır. 
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Multiplier Coefficients in the Service Sector in 

Turkey - with Input-Output Approach -
Abstract

The share of the service sector is gaining importance in the general economic 
structure in the world. The input-output method is seen as a more realistic app-
roach among multipliers for giving the opportunity to analyze inter-sectoral re-
lations. For this reason, multipliers calculated for the service sector and other 
sub-sectors by using Input-Output Tables prepared by TUIK in Turkey show the 
importance of the sector. As a result of the effect of the service sector on its own 
sub-sectors and on other sectors, any increase in investments in this sector wo-
uld result in an increase in the added value that both the service sector and all of 
the economy would create. 
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