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1. Giriş 

Covid-19 krizi her ne kadar öncelikle sağlık krizi olarak başlasa da kısa bir sürede son zamanların en 

büyük ekonomik krizine dönüşmüştür. Kuşkusuz, önümüzdeki yıllarda araştırma gündeminin önemli bir 

kısmını, salgının ekonomi üzerindeki çok boyutlu etkisi kapsayacaktır. Ancak, salgına karşı verilecek 

politika tepkilerinin şu anda tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bunun için de salgının etkisinin 

yüksek frekanslı verilerle takip edilmesi önemlidir. 

 
1 Bu makaledeki görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, çalışmakta oldukları veya daha önce çalıştıkları kurumları 
bağlamaz. 

http://www.artnotlari.com/
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Bu makalenin amacı, Türkiye'de Covid19 salgınının neden olduğu talep şoklarını hesaplamak ve bu 

şokların yukarı yönlü yayılımını ölçmek için bir çerçeve sağlamaktır. Çalışmada şokların yayılımı, il 

düzeyinde şoklar hesaplanarak “coğrafi” yayılım ve sektör düzeyinde şoklar hesaplanarak “sektörel” 

yayılım olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. Her iki tip yayılımda da spesifik olarak, Acemoğlu, Akçiğit 

ve Kerr (2016)2 modelini kullanarak, şoklarının ağ boyunca yukarı yönlü olarak ne oranda yayılacağı 

analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Virüsün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte ilk olarak yetkililerce evde kalma çağrısı yapılmıştır. Bu çağrıyı, kafe 

ve restoranların kapatılması ve daha sonrasında sırasıyla, 65 yaşın üzerindeki ve 20 yaşın altındaki 

nüfusun sokağa çıkma yasakları takip etmiştir. Bazı hizmet alt sektörlerinin kapanması ve genel olarak 

evde kalma çağrısı büyük bir talep şokuna dönüşmüştür. Kredi kartı harcama verileri, bir ay içerisinde 

yüzde 30'un üzerinde bir düşüş göstermektedir. Harcamalardaki düşüş bölgeler ve sektörler arasında 

farklılık gösterse de, firmalar arası ticaretteki coğrafi ve sektörel ağların varlığı, bir ilde (sektörde) oluşan 

talep şoklarının diğer illere (sektörlere) yayılması anlamına gelmektedir. Bu çalışmadaki bulgularımızdan 

bir tanesi, tam rekabetçi pazar gibi bazı varsayımlar altında, İstanbul'daki son bir ayda görülen yüzde 

34'lük bir talep şokunun, diğer iller için bu rakama yakın büyüklükte şoklara dönüşebileceği 

gösterilmektedir.   

Analizler üç veri kaynağına dayanmaktadır. İl ve sektör düzeyinde talep şoklarını ölçmek için 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. İl seviyesinde şokların düzeyi, Türkiye İstatistik 

Kurumundan (TÜİK) il düzeyinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verileri ile hesaplanmıştır. Coğrafi ve 

sektörel ağlar ile il ve sektör düzeyinde satışlar için ise, Girişimcilik Bilgi Sistemi (GBS) tarafından 

sağlanan 2017 yılı firma-firma ticaret verisi ve firma bilançoları kullanılmıştır.  

 
2 Acemoğlu, Daron, Ufuk Akçiğit ve William Kerr (2016) “Networks and the Macroeconomy: An Empirical 
Exploration”, in NBER Macroeconomics Annual 2015, ed. by Martin Eichenbaum and Jonathan Parker, 30: 276-335. 
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Talep Şokunun Boyutu 

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart tarihinde raporlanmıştır. Harcamalardaki belirgin düşüş ise 16 

Mart’ta başlamıştır. Şekil 1’de 10 Ocak-12 Nisan tarihleri için, günlük toplam kredi kartı harcaması (7-gün 

hareketli ortalama olarak) gösterilmektedir. 15 Mart’tan itibaren görülen aşağı yönlü hareket, başlangıç 

tarihine kıyasla Nisan aynının ikinci haftasında yaklaşık yüzde 33 azalmaya yol açmıştır.   

Şekil 1: Günlük Kredi Kartı Harcaması

 

Kaynak: BKM verisi. y-ekseni milyon TL cinsinden, günlük toplam kredi harcamasının 7 günlük hareketli ortalamasıdır. Şekildeki 

kırmızı çizgiler, 12 Mart ve 9 Nisan tarihlerini göstermektedir. 

Kredi kartı harcamasındaki azalmaya şehir düzeyinde bakıldığında büyük farklılıklar gözükmektedir. 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Marmara Denizi civarındaki ekonomik olarak gelişmiş 

illerde, kredi kartı harcamalarındaki düşüş yüzde 30’un üzerindedir. Talep şokları, 11 Şubat-11 Mart 

döneminden 12 Mart- 9 Nisan dönemine olan ortalama harcama değişiklikleri, 2019 yılı aynı dönem, için 

değişikliklere göre düzeltilerek hesaplanmıştır. 
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Kredi kartı harcamalarında sektörel düzeyde de büyük farklar görülmektedir. Örneğin, aynı dönemde 

“market ve alışveriş merkezleri”nde yüzde 23artış görülürken, “havayolları”nda yüzde 84’lük bir azalış 

gerçekleşmiştir. 

2. Coğrafi Yayılım 

İllerde meydana gelen talep şoklarının, iller birbiriyle bağlantılı olduğu sürece, o il ile sınırlı kalması 

mümkün olmayacaktır. Eğer herhangi bir şehir talep şokundan etkilenirse, artık daha az girdiye ihtiyacı 

olacağı için, ilişkide bulunduğu şehirlerden talebini düşürecektir. Bu durumda, bu şehirlerin de ilişkide 

bulundukları diğer illerden girdi talepleri düşecektir. Böylece ilk talep şoku ağ boyunca yayılacak ve ağın 

içindeki tüm şehirleri etkileyecektir. Acemoğlu, Akçiğit ve Kerr (2016) Önerme A’ya ulaşmak için 

aşağıdaki varsayımlarda bulunmuştur: 

• Rekabetçi ve serbest Pazar.  

• Cobb-Douglas fayda ve üretim fonksiyonu.  

• Ölçeğe göre sabit getiri. 

Önerme A: Yukarıdaki varsayımlar altında, bir talep şokunun aşağı yönlü yayılımı yoktur, yalnızca yukarı 

yönlü yayılımı vardır. 

Önerme A, Covid-19’a bağlı olarak gerçekleşen talep şokunun ampirik analizine büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Eğer talep şokunun aşağı yönlü bir yayılımı yoksa, analizler yalnızca tedarikçilere (ve 

onların tedarikçilerine) odaklanacaktır. Talep şokunun aşağı yönlü yayılımının olmamasının sebebi ise, 

talep şokunun, arz (verimlilik) şokunun aksine göreli fiyatlar üzerinde bir etkisinin olmamasıdır.   

Şekil 2 iller arasındaki tedarik ağını göstermektedir ve bu sayede iller arasında talep şoklarının yayılımını 

analiz etmemize imkan sağlamaktadır. Şekle göre, Türkiye’de birbirleriyle direkt ticaret ilişkisi olmayan 
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küçük şehirler vardır, ancak birbiriyle dolaylı ticaret ilişkisi olmayan hiçbir şehir bulunmamaktadır. Bu 

sebepten, bir ilde meydana gelecek bir şok, diğer tüm illere yayılacaktır.3 

 

Şekil 2: Türkiye’de İllere Göre Ticaret Ağı 

 

Kaynak: GBS. Her nokta bir şehri göstermektedir. Çizgilerin kalınlığı, iki şehir arasındaki ticaret hacmini yansıtmaktadır.  

 

Şekil 3, İstanbul’daki firmaların girdilerinin yüzde kaçını nereden aldığını göstermektedir. İstanbul’a yakın 

olan Kocaeli, Bursa gibi endüstriyel şehirler, beklendiği gibi İstanbul’a daha yoğun girdi sağlamaktadırlar. 

Öte yandan, İstanbul’daki bir firmaya satışı olmayan tek bir il bile yoktur. İstanbul’da meydana gelen 

 
3 Alışları satışlarından daha çok olan ve bu yüzden analizlerde aşırı uç değerler veren iki il vardır; Şanlıurfa ve Muş. 
Bunun olası sebebi bu iki ildeki satışların, olduğundan daha az raporlanmasıdır. Aşırı sonuçları önlemek adına, bu 
illerin alışlarının satışlarına oranı olarak, komşu oldukları Van ve Diyarbakır’ın oranları kullanılmıştır.    
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şokun büyüklüğü ve İstanbul’un diğer illerle ortaya konan bu ilişkisi, şokun diğer illere de önemli etkisi 

olacağını göstermektedir.        

 

Şekil 3: İstanbul’daki Firmaların İllere Göre Girdi Alım Payı  

 

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi (GBS). Renk kodları ve haritadaki rakamlar, İstanbul’daki firmaları girdilerinin yüzde kaçını 

nereden aldığını göstermektedir. 

 

 

2.1 İstanbul Üzerine Bir Uygulama 

Bu bölümde, şokun yayılımı analiz edilerek görselleştirmeye çalışılmıştır. Acemoğlu, Akçiğit ve Kerr 

(2016) modelinin sonuçlarını kullanılarak, İstanbul’da 11 Şubat-11 Mart tarihi ile 12 Mart-9 Nisan 

tarihleri arasındaki kredi kartı harcamalarındaki azalış olarak hesaplanan, talep şokunun potansiyel 

etkileri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Şokun etkisinin 3 ay süreceği varsayılmıştır (Mart ortasından, 

Haziran ortasına kadar). İlerleyen bölümlerde, talep şokunun süresine dair alternatif senaryolar da 

verilmektedir.  
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Çalışmada örnek olarak, İstanbul’da meydana gelen şokun,  İstanbul’un önemli bir tedarikçisi olan Bursa 

üzerindeki etkisi analiz edilmiş ve ağdaki yayılımla, ilk etkinin 5 katı kadar toplam etkiye ulaşıldığı 

bulunmuştur. Bu etkinin adımları şu şekilde özetlenebilir: 

• İstanbul’un GSYİH’sı göz önüne alındığında, üç ay sürecek yüzde 34’lük talep şoku yaklaşık 84 

milyar TL yapmaktadır. Bu da İstanbul’daki firmaların satışlarına yüzde 2,5’lik şok anlamına gelmektedir.  

• Satışlara gelen yüzde 2,5’lik şokun, firmaların girdi alışlarını da aynı oranda azaltacağı 

varsayılmıştır. İstanbul firmaları artık 52 milyar TL daha az girdi alacaklardır. 

• Girdilerin yaklaşık yüzde 2’si Bursa’dan alınmaktadır ve bu da Bursa’daki firmalar için yaklaşık 1,1 

milyar TL daha az talep demektir. 

• İstanbul’daki azalış diğer illere olan talebi de düşürecek, bu durumda bu illerdeki firmalar da, 

Bursa da dahil olmak üzere, diğer illerden daha az girdi talep edeceklerdir. Bursa’nın ikinci sıra şoku 1 

milyar TL olacaktır.  

• Bu ikinci sıra talep şoku, diğer illerde bir tur daha girdi alımında düşüşü tetikleyecektir. Bursa’nın 

bu üçüncü sıra şoku 780 milyon TL olacaktır.  

• Eğer tüm yayılım hesaplanırsa, Bursa’daki firmalar için toplam talep şokunun 4,7 milyar TL 

civarında olduğu bulunacaktır.  

Şekil 4’de, altıncı sıraya kadar olan toplam etki, Bursa’daki firmaların toplam satışlarındaki payı cinsinden 

verilmiştir. Sonuncu sütun Leontief katsayısı kullanılarak hesaplanmış toplam etkiyi göstermektedir.  

Toplam etki, Bursa’daki firmaların satışlarının yaklaşık yüzde 2’sine ulaşmaktadır. Yani İstanbul’daki 

daralma, Bursa’daki firmaları %2 küçültecektir. 

Yukardaki örnekte verilen İstanbul’daki şokun Bursa üzerine etkisi, Şekil 5’de tüm Türkiye için verilmiştir. 

Şokun etkisi ağ kanalıyla tüm Türkiye’ye yayılmaktadır. Orta Anadolu’da yer alan firmaların satışlarındaki 
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azalış yüzde 1 ile 2 arasında değişirken, İstanbul’a yakın olan illerde bu oran yüzde 2’nin üzerine 

çıkmaktadır.  

Şekil 4: İstanbul’daki Şokun Bursa’daki Yayılımı 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. Sütunlar satışlardaki azalışın Bursa’daki toplam firma satışları içindeki payını 

göstermektedir.  

Şekil5: İstanbul’daki Şokun Tüm İllere Etkisi 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. Renk kodları ve haritadaki rakamlar her ildeki firma satışlarındaki azalışı 

göstermektedir.   
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2.2 İl Seviyesinde Tüm Şoklar ve Toplam Etki 

Önceki bölümde İstanbul’daki şokun diğer şehirlerde meydana getirdiği etki incelenmişti. Bu bölümde 

ise, aynı yöntem kullanılarak, tüm şehirlerde meydan gelen şokların etkisi analiz edilmiştir. Coğrafi 

yayılım olmadan toplam satışlardaki düşüş yüzde 3,2 civarındadır. Ağ etkisi ile birlikte bu oran yüzde 10’a 

yükselmektedir. Azalış ilden ile çok fark göstermektedir. Örneğin Çorum’da yüzde 3 iken, Muğla’da yüzde 

17 azalış beklenmektedir (Şekil 6). Daha fazla veri açıklandıkça, tahminlerin güvenirliği de artacaktadır. 

Ek’te iller düzeyinde daha kötümser (azalışın 6 ayda sona ereceği) ve daha iyimser senaryolar (etkinin iki 

ayda sona ereceği) için de sonuçlar verilmiştir. Şekil 7’de ise, farklı şok süreleri için firma satışlarındaki 

toplam azalma, direkt etki ve ağ etkisi olarak verilmiştir.    

 

Şekil 6: Tüm İllerdeki Şokların Toplam Etkisi 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. Renk kodları ve haritadaki rakamlar her ildeki firma satışlarındaki azalışı 

göstermektedir.  
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Şekil 7: Yıllık Firma Satışlarının Payı Olarak Toplam Etki 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. Şokun süresiyle, firma satışlarındaki etkinin büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki vardır.  
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Şekil 8: Üç Aylık Talep Şoklarının Etkisi 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları. Şoklar firma satışlarına oran şeklinde verilmiştir. 
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3. Sektörel Yayılım 

Kredi kartı harcamalarındaki azalış, alt sektörler bazında Şekil 9’da verilmektedir. Daralmanın boyutu 

sektörden sektöre önemli ölçüde fark göstermektedir. Örneğin “market ve alışveriş”te yüzde 23’lük bir 

talep artışı gerçekleşirken, “havayolları” sektöründe yüzde 84’lük bir daralma görülmektedir. Türkiye’de 

önemli bir paya sahip “giyim” sektöründeki azalış ise yüzde 67’dir.  

Şekil 9: Sektörlere Göre Talep Daralması 

 

Kaynak: TCMB (EVDS) verisi. Yüzde değişimler Şubat'ın ikinci haftası ile Mart'ın ikinci haftası arasındaki haftaların 
ortalamalarına göre Mart'ın üçüncü haftası ile Nisan'ın üçüncü haftası ortalamalarının farkını göstermektedir. 

 

Sektörler gelen talep şoklarının ekonomiye toplam etkisi, ilgili sektörlerin büyüklüğüne ve diğer 

sektörlerle olan ağ ilişkisine bağlıdır. İlk olarak sektörlerin büyüklüklerini anlamak adına, Şekil 10’da 
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imalat sanayinde yer alan 2 haneli NACE2 sektörlerinin imalat sanayi içindeki payları verilmiştir. Buna 

göre Gıda yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahipken, onu yüzde 13,5 (=%8,1+%5,4) ile “giyim+tekstil” takip 

etmektedir.  Sektörlerdeki bu farklılıklar, yaşanmakta olan sektörel talep şoklarının da muhtemel farklı 

etkiler yaratabileceğinin sinyallerini vermektedir. 

 

Şekil 10: İki Haneli NACE2 Sektörlerinin İmalat Sektöründeki Payları 

 

Kaynak: Yazarların GBS verisini kullanarak 2017 yılı için hesaplamaları. Sektörel oranları her NACE-2 sektörünün 2017 gelir 
tablolarındaki toplam brüt satışları kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

Yaşanan talep daralmasının etkisini ortaya koyabilmek adına, yukarıda bahsedildiği üzere, sektörlerin ağ 

yapısının da bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Şekil 11’de her bir iki haneli sektörün diğer 
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sektörlerden aldıkları toplam mal miktarının toplam satışlarına oranı verilmiştir. Şekle göre, “giyim” 

sektörü yüzde 88 ile sektör dışından oran olarak en çok mal alan sektör iken, “tütün” yüzde 7 ile en az 

mal alan sektördür.  

 

Şekil 11: İki Haneli NACE2 Sektörlerinin Birbirlerinden Ara Mal Alma Oranları  

 

Kaynak: Yazarların GBS verisini kullanarak 2017 yılı için hesaplamaları. Her imalat sektörünün imalat sektörlerinden toplam 
alımları (firmalardan toplam alımlara göre düzenleyerek) toplam brüt satışlara bölünerek şekildeki rakamlar hesaplanmıştır.   

 

3.1 Giyim ve Gıda Sektörleri Üzerine Bir Uygulama 
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Giyim sektörünün diğer sektörlerden yüksek mal alma oranı, yaşayacağı herhangi bir talep şokunun 

müşterisi olduğu diğer sektörlere de yayılacağı anlamına gelmektedir. Bu gibi sektörler arası ticaret 

ağlarını hesaba katıldığında, giyim sektörünün şu anda yaşadığı şokun 3 ay süreceği varsayımı altında, 

diğer sektörlerde yaratacağı artçıl şoklar Şekil 12’de verilmiştir. Beklendiği üzere, giyim sektörünün temel 

girdi sağlayıcısı olan tekstil sektörü, yüzde 13 daralma ile en olumsuz etkilenen sektör olacaktır. Benzer 

şekilde, giyime olan talepteki azalma, deri imalatını da yüzde 2,8 oranında daraltacaktır. 

Şekil 12: Giyim Sektörünün Diğer Sektörlerde Yarattığı Talep Etkisi  

 

Kaynak: Yazarların GBS verisini kullanarak 2017 yılı için hesaplamaları. Giyim sektöründeki şokun büyüklüğü giyim 
kategorisindeki kredi kartı harcamalarının düşüşü ile giyim sektörünün toplam yurtiçi satışlarının çarpımı olarak hesaplanmıştır. 
Diğer sektörlere yayılması sektörler arası ticaretin Leontief ters matrisi kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Gıda sektörü Şekil 9’da görüldüğü üzere, bu dönemde diğer sektörlerden talep şoku anlamında pozitif 

ayrışan tek sektördür. Marketlerdeki artış oranın gıdaya olan talep ile paralel olduğu varsayımı altında, 
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geçtiğimiz ay yaşanan yüzde 23’lük artışın, gıda sektörüne mal satan diğer sektörlere olan etkisi Şekil 

13’de verilmiştir. Yine bu şokun 3 ay süreceği varsayımı altında, gıda sektöründeki talep artışı, plastik 

üreticilerine olan talebi yıllık oranda yüzde 2, kimyasal ürünler imalatçılarına olan talebi ise yüzde 1,1 

arttıracaktır.  

 

Şekil 13: Gıda Sektörünün Diğer Sektörlerde Yarattığı Talep Etkisi  

 
Kaynak: Yazarların GBS verisini kullanarak 2017 yılı için hesaplamaları. Yiyecek sektöründeki şokun büyüklüğü giyim 
kategorisindeki kredi kartı harcamalarının düşüşü ile yiyecek sektörünün toplam yurtiçi satışlarının çarpımı olarak 
hesaplanmıştır. Diğer sektörlere yayılması sektörler arası ticaretin Leontief ters matrisi kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

4. Sonuç 

Bu makalede, Covid-19 salgının yayılması ile ortaya çıkan talep şokunun coğrafi ve sektörel yayılımı 

incelenmiştir. İlk olarak, kredi kartı verisi kullanılarak, salgınla birlikte toplam talepte bir aylık bir zaman 

dilimi içinde yüzde 30’un üzerinde bir düşüş olduğu gösterilmiştir. Firmalar arası ticaret verisi 
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kullanılarak, talep şoklarının iller arasındaki yayılımı ortaya konulmuş ve talepte görülecek üç ay süren 

bir azalmanın, firma satışları üzerinde yüzde 10’luk bir düşüşe sebep olacağı bulunmuştur. Ardından 

sektörel tedarik zinciri yapısı ortaya konarak, sektörlerin yaşadığı talep şoklarının diğer sektörlere etkisi 

ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında il ve sektör düzeyinde yapılabilen hesaplamalar, salgının 

olumsuz etkisine karşı bölgesel ve sektörel bazda politika tasarımına imkan sağlayabilmektedir.  

Çalışmanın sonuçları yorumlanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar şunlardır: 

Öncelikle GBS verisinde firmaların lokasyonu olarak idare merkezinin lokasyonu kullanılmaktadır. 

Firmalar operasyonlarını başka yerde yürütseler bile merkezlerini İstanbul’da tutma eğilimi 

sergilemektedirler. Bu da, ülke ekonomisi içinde İstanbul’un payının yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. 

İkinci olarak, satışlarının raporlanması ile (bilançolar aracılığı ile), firma-firma ticaretin raporlanması 

arasında firma ölçekleri açısından fark vardır. Bilanço raporlama, bilançolar göreli olarak daha büyük 

firmalar tarafından raporlandığı için, şehirlerdeki firmaların ölçek dağılımları düşünüldüğünde ilden ile 

önemli farklılık gösterebilir. Çok sayıda küçük firma ve dolayısıyla yüksek kayıtdışılık olan illerdeki şokun 

yayılım etkisi, bu bağlamda yukarı doğru hata eğilimli olabilir. Üçüncü olarak, bilançolar vergi amaçlı 

raporlandığı ve firma-firma ticaret verisi de 5000 TL altındaki işlemleri kapsamadığından, veri setimiz 

özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük firmaları kapsamayacaktır. Dördüncü olarak, kredi 

kartı kullanımındaki azalma, talepteki azalmanın (İl düzeyinde GSYİH ile ölçülmüştür) göstergesi olarak 

kullanılmıştır. Bu da şokun boyutunun oldukça iyi tahmin edilebilmesine rağmen, %100 güvenle 

ölçülememesi anlamına gelebilmektedir. Son olarak, çalışmada yalnızca yurtiçi talep şokuna 

odaklanılmıştır. Ancak özellikle salgının AB’yi etkilemesiyle ihracatımızda yaşanan olumsuz gelişme, iller 

için bulduğumuz etkiyi yukarı taşıyabilecektir. Bu saydığımız maddelerin bir kısmı, yeni veriler 

yayınlandıkça çözülebilecektir.  
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Ek 

Tablo 1A: Şokun Süresine Göre İl düzeyinde Firma 

Satışlarında Azalma 

 

 2 Aylık Düşüş 3 Aylık Düşüş 6 Aylık Düşüş 

Adana -0.08 -0.12 -0.24 

Adıyaman -0.06 -0.09 -0.17 

Afyonkarahisar -0.08 -0.12 -0.24 

Ağrı -0.04 -0.06 -0.13 

Aksaray -0.06 -0.10 -0.19 

Amasya -0.05 -0.08 -0.16 

Ankara -0.07 -0.10 -0.20 

Antalya -0.09 -0.13 -0.26 

Ardahan -0.03 -0.04 -0.08 

Artvin -0.08 -0.12 -0.24 

Aydın -0.08 -0.12 -0.23 

Balıkesir -0.08 -0.12 -0.24 

Bartın -0.08 -0.12 -0.24 

Batman -0.06 -0.10 -0.19 

Bayburt -0.08 -0.12 -0.24 

Bilecik -0.10 -0.15 -0.31 

Bingöl -0.08 -0.12 -0.23 

Bitlis -0.05 -0.07 -0.14 

Bolu -0.10 -0.15 -0.30 

Burdur -0.09 -0.13 -0.26 

Bursa -0.07 -0.11 -0.22 

Çanakkale -0.11 -0.16 -0.32 

Çankırı -0.06 -0.09 -0.18 

Çorum -0.02 -0.03 -0.06 

Denizli -0.07 -0.10 -0.20 

Diyarbakır -0.07 -0.10 -0.20 

Düzce -0.08 -0.12 -0.23 

Edirne -0.10 -0.14 -0.29 

Elazığ -0.06 -0.09 -0.18 

Erzincan -0.05 -0.07 -0.14 

Erzurum -0.07 -0.10 -0.20 

Eskişehir -0.04 -0.06 -0.13 

Gaziantep -0.05 -0.07 -0.15 

Giresun -0.06 -0.09 -0.19 

Gümüşhane -0.07 -0.10 -0.20 

Hakkari -0.06 -0.09 -0.18 

Hatay -0.06 -0.09 -0.18 

Iğdır -0.09 -0.13 -0.26 

Isparta -0.09 -0.14 -0.27 

İstanbul -0.06 -0.09 -0.18 

İzmir -0.09 -0.13 -0.26 

Kahramanmaraş -0.06 -0.10 -0.19 
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Karabük -0.07 -0.11 -0.22 

Karaman -0.06 -0.09 -0.19 

Kars -0.09 -0.13 -0.27 

Kastamonu -0.08 -0.11 -0.23 

Kayseri -0.07 -0.10 -0.21 

Kırıkkale -0.08 -0.12 -0.23 

Kırklareli -0.10 -0.15 -0.29 

Kırşehir -0.06 -0.09 -0.18 

Kilis -0.08 -0.11 -0.23 

Kocaeli -0.08 -0.12 -0.25 

Konya -0.06 -0.09 -0.19 

Kütahya -0.08 -0.12 -0.25 

Malatya -0.07 -0.10 -0.21 

Manisa -0.07 -0.11 -0.21 

Mardin -0.07 -0.10 -0.20 

Mersin -0.06 -0.09 -0.19 

Muğla -0.11 -0.17 -0.33 

Muş -0.06 -0.09 -0.19 

Nevşehir -0.10 -0.14 -0.29 

Niğde -0.07 -0.11 -0.22 

Ordu -0.06 -0.10 -0.19 

Osmaniye -0.07 -0.11 -0.22 

Rize -0.07 -0.10 -0.20 

Sakarya -0.07 -0.11 -0.21 

Samsun -0.07 -0.11 -0.21 

Siirt -0.06 -0.09 -0.18 

Sinop -0.06 -0.08 -0.17 

Sivas -0.05 -0.08 -0.16 

Şanlıurfa -0.06 -0.09 -0.19 

Şırnak -0.03 -0.04 -0.09 

Tekirdağ -0.08 -0.12 -0.24 

Tokat -0.05 -0.08 -0.16 

Trabzon -0.07 -0.10 -0.20 

Tunceli -0.03 -0.05 -0.09 

Uşak -0.08 -0.12 -0.24 

Van -0.07 -0.10 -0.20 

Yalova -0.08 -0.12 -0.24 

Yozgat -0.06 -0.09 -0.18 

Zonguldak -0.08 -0.11 -0.23 

Toplam -0.07 -0.10 -0.20 

 


