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Abstract

Differences in their developments between provinces and regions are one of the most basic
issues both for developing and developed countries. In addition to some other factors causing
these differences, the resources being used for different activity levels between provinces and
regions  are  thought  to  be  effective  and  important.  Significant  development  differences
between provinces and regions are observed. The reasons causing these difference can be
considered as the inadequate infrastructures,  insufficient accumulations of capital,  and the
existing organizational structures and socio-cultural affecting negatively development events,
spatial issues, historical and geographical impacts, and entrepreneurial culture. The purpose of
this  study  is  to  measure  the  efficiency  on  the  existing  resources  usage  amongst  these
provinces with stochastic frontier model, through socio-economic and physical indicators in
the  period  of  2008-2015.  In  this  study,  it  will  be  determined  what  are  the  sources  of
differences among development level of provinces and whether there is a role of the effective
use of resources in the occurrence of these differences. There will also be levels of provinces
efficiency based on selected social, economic and physical indicators that affect the level of
development.  With  this  study,  the  literature  review  will  contribute  to  the  provincial
developments in regional context, as well as further improvements in individuals’ quality of
life.
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Türkiye’de İllere Ait Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İllerin
Gelişmişlik Düzeyine Etkileri: Bir Stokastik Sınır Modeli

Özet 

İller ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin
en  temel  sorunlarından  biridir.  Sözkonusu  farklılıkların  ortaya  çıkmasında  diğer  bazı
nedenlere  ek  olarak,  kaynakların  bölgeler  ve  iller  arasında  farklı  etkinlik  düzeyinde
kullanılmasının etkili ve önemli olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de iller ve bölgeler arasında
önemli  gelişmişlik  farklılıkları  bulunduğu  gözlenmektedir.  Bu  farklılıkların  ortaya
çıkmasında,  altyapı  yetersizliği,  sermaye birikimi yetersizliği,  kalkınma olgusunu olumsuz
yönde etkileyen sosyo-kültürel ve kurumsal yapıların varlığı, mekânsal sorunlar, tarihsel ve
coğrafi  etkenler,  girişimcilik  kültürü  gibi  birçok  etken  sayılabilir.  Bu  çalışmada  amaç,
Türkiye’de  2008-2015 döneminde  iller  arasında  mevcut  kaynakların  kullanım etkinliğinin
sosyo-ekonomik ve fiziki göstergelerden yararlanarak Stokastik Sınır Modeli ile ölçülmesidir.
Bu çalışmada illerin gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılıkların kaynaklarının neler olduğu ve
söz konusu farklılıkların oluşumunda kaynakların etkin kullanımının rolünün olup olmadığı
belirlenecektir.  Ayrıca  gelişmişlik  düzeyini  etkileyen  seçilmiş  sosyal,  ekonomik  ve  fiziki
göstergelere  göre  illerin  etkinlik  düzeyleri  bulunacaktır.  Bu  çalışma  ile  bölgesel  anlamda
illerin kalkınmasında aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konularında
literatüre katkıda bulunulacaktır.
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