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1. BÖLÜM
ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Gerek ülkeler arasında, gerekse bir ülkenin içerisinde doğal kaynak, bilgi üretimi ve
kullanımı, nitelikli insangücü, sosyal, fiziksel ve ekonomik altyapı gibi çeşitli
kaynakların dengeli dağılmaması, toplumların tarihsel, yapısal ve örgütsel farklılıkları
ile birleştiğinde, dünyada potansiyel sorun alanlarının oluşmasına yol açmaktadır.
Bölgesel planlama, dünyadaki bu tür alanların ekonomik, toplumsal ve fiziksel
bütünleşmesine, yani bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesine yarayan bir araçtır.
Bölge planı ve geliştirilen bölgesel stratejiler, ulusal önceliklerin ve politikaların, yerel
ölçekteki gereksinimlerine yer verecek şekilde olan bir yansımasıdır. Bölgesel
planlama, yerel öncelikleri gözetecek şekilde sektörel programları ve eylemleri
detaylandırarak, ulusal plan ve stratejilerin yerel ölçekte fiziksel bir varlık
kazanmasında oynadığı rolle, ulusal bağlamda mekansal bütünleşmeyi sağlayarak
ulusal ve yerel hedeflere ulaşmada vazgeçilmez bir araç olma özelliği taşımaktadır.
Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomilerin giderek karmaşıklaştığı, insan
kaynaklarının geliştirilmesinin zorunlu hale geldiği ve rekabetin arttığı günümüzde,
ulusal ve yerel çıkarların korunması ve farklılıkların fırsata dönüşmesi, sonuca yönelik
ciddi bölgesel planlama analizlerinin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu
analizlerin, mekanların göreli üstünlük ve yetersizliklerini dikkate alarak, bölgesel
düzeyde

ekonomik

katkısı

ve

rekabet

edebilme

gücü

daha

yüksek

olan

sektörlere/işkollarına öncelik vermesi, aynı zamanda da ulusal kalkınma hedefleriyle
paralellik gösteren çözümler üretmesi beklenmektedir.
İçinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde, yerel dinamiklerin ekonomik kalkınma
ve bölgesel gelişme sürecindeki artan önemi, kentsel ve yerel ekonomilerin de
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küresel ekonomide birer taraf olarak yeralmasını sağlamıştır. Dünyada gözlenen yerel
ekonomiler arasındaki rekabet, yerel ekonomilerin gelişme performansını da
belirlemektedir. Yerel ekonomilerin küresel rekabet içerisinde geliştirdiği strateji ve
politikalar, bölgesel gelişme politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı üstünlükler temelinde, yerel uzmanlaşma
sürecini hızlandırmaktadır. Yerel girişimcilik, yerel kaynakların harekete geçirilmesi,
bilgi ve beceri birikimi ve diğer yerel potansiyellere de bağımlı olarak, belirli
sektörlerde uzmanlaşabilen yöreler, dünya ekonomisi içerisinde karşılaştırmalı
üstünlük elde edebilmektedir (VIII. Plan, s.59). Çağımız alt sektörler ve alt bölgeler
itibariyle ulusal rekabetçi üstünlükler geliştirme çağı olma yolundadır.
Dünya ekonomisinin 1970’lerden beri geçirmekte olduğu köklü değişiklikler,
kaynakların daha az verimli kullanımlarından, daha verimli kulanım alanlarına
kaydırılmasıyla, ve böylelikle kuruluşlar, ülkeler, bölgeler, ya da şehirlerin daha etkin,
rekabet edebilir ve verimli hale getirilmesiyle sonuçlanmıştır. 1970’li yıllara dek
bölgesel planlama yaklaşımlarında görülen ortak amaçlar, “kaynakların optimum
kullanımı, ekonomik yararın olabildiğince arttırılması,

yararın bölgeler arasında

adaletli dağıtımı, sürdürülebilirlik ve çevrenin/yaşam kalitesinin korunması” olmuştur
(DPT Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000). Görülmektedir ki,
bölgelerarası rekabet edebilirlik, kaynakların optimum kullanımı ve verimli kullanımı
şartlarını beraberinde getirmektedir.
Küresel rekabetçi ekonominin gerektirdikleri üzerine, özellikle AB ve OECD’de,
ülkeler, ülke içinde bölgeler ve alt bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının
giderilmesi amacıyla çeşitli politikalar uygulanmaya başlamıştır.
Dünyada bölgesel bir ekonominin büyüklüğü ve performansını ölçmek için kullanılan
standart ölçü gayri safi yurtiçi hasıladır (GSYİH). Gayrisafi yurtiçi hasıla, genellikle
kişi başı olarak kullanılır ve kişi başına geliri verir.
Avrupa Birliğinde 1995-97 döneminde, satınalma gücü paritesine göre kişi başına
gelir ortalama 100 iken, üye ülkelerden Lüksemburg’da 174, Danimarka’da 120,
Yunanistan’da 66, İspanya’da 80, Portekiz’de 73 olmuştur. Bu rakam Türkiye için 33
2
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olarak gerçekleşmiştir. AB’ye üye ülkelerde görülen bölgesel dengesizlikleri gidermek
için, Yapısal Fonların yaklaşık yarısını oluşturan Bölgesel Gelişme Fonu geri kalmış
yörelerin kalkınması ve KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
AB’nin başlıca bölgesel hedef ve politikaları; sosyal, ekonomik ve mekansal
bütünleşme, çevrenin korunması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, taşımacılık,
telekomünikasyon ve enerjide Trans-Avrupa ağı kurularak birliğin çevre bölgelerinin
merkezlerine bağlanması, bütünleşik bir sosyoekonomik ve coğrafi bilgi sisteminin
kurulması, orta büyüklükteki kentlerin birbiriyle işlevsel bağını güçlendirecek gelişme
aksları yaratılması ve alt bölgelerin sorun ve potansiyellerine ağırlık verilmesi
yönündedir (VIII.Plan, s.60).
OECD ülkelerinde bölgesel kalkınma politikaları; etkin bir kurumsallaşmanın
sağlanması, devlet-özel sektör bağlantısının güçlendirilmesi, çevrenin korunması
dikkate alınarak sürdürülebilir arazi kullanımının sağlanması, yerel girişimciliğin
desteklenmesi ve sosyal dengenin sağlanması yönündedir (VIII. Plan, s.60).
Dünyadaki bölgesel gelişme eğilimlerine paralel olarak, Türkiye için de ciddi bölgesel
analizlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik
farkları önemli bir sorundur. 1996 yılında gerçekleştirilmiş olan ve ağırlıklı olarak kişi
başı GSYİH ile temsil edilen sosyoekonomik gelişmişlik endeksi sonuçlarına göre,
Karadeniz (-0,54), Güneydoğu Anadolu (-1,03) ve Doğu Anadolu (-1,13) Bölgeleri
Türkiye ortalamasının altında, Marmara (1,69), Ege (0,5), İç Anadolu (0,46) ve
Akdeniz (0,06) Bölgeleri Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. 1983-1998
döneminde, bölgeler itibarıyla kişi başına GSYİH endeks değeri; Türkiye için 100
kabul edildiğinde, Karadeniz (68), Güneydoğu Anadolu (56) ve Doğu Anadolu (41)
Bölgeleri Türkiye endeks değerinin altında, Marmara (156) ve Ege (125) Bölgelerinde
Türkiye değerinin üzerinde kalmıştır. Akdeniz (95) ve İç Anadolu (91) Bölgeleri ise,
Türkiye ortalamasına en yakın endeks değerlerine sahiptir (VIII.Plan, s.60).
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Ülke genelinde sürdürülen bölgesel planlama çalışmaları ve VIII. Plan kapsamında,
bölgesel gelişme planlanması ve uygulamaları için hedeflenen amaçlar aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:
•

Ulusal kaynakların, en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak
şekilde geliştirilmesi ve bölgelerarası dengesizliklerin en aza indirilmesi

•

Ülkemiz bölgesel gelişme politikalarının AB politikalarına uyumu

•

Bölgelerin mevcut ve gelişmesi muhtemel sektörlerde uzmanlaşmaları

•

Bölgelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve temel sorunları
ile potansiyellerinin belirlenmesi

•

Bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve rasyonel kaynak dağıtımı açısından
önem taşıyan, bölge planlarıyla uyumlu, il düzeyinde İl Gelişme Planları
yapılması

•

Yatırımlarda Devlet Yardımları politikalarının belirlenmesinde, bölgelerin
potansiyellerinin dikkate alınması

•

Yeni sanayi odaklarının oluşturulması ve sektörel uzmanlaşma sürecinin
hızlandırılmasında;

girişimciliğin

geliştirilmesine

ve

uzmanlaşmanın

hızlandırılmasına yönelik destek faaliyetlerine ağırlık verilmesi
•

Gelişme potansiyeli yüksek, bölgede gelir ve istihdam yönünden çarpan
etkisi yaratabilecek işlevsel bölge merkezlerindeki altyapı yatırımlarına
öncelik verilmesi

•

Özel sektörün, özellikle geri kalmış bölgelerde gelişmesini sağlayacak ve
uygun yatırım iklimini oluşturacak politika ve uygulamaların ortaya
konulması (Örneğin, DAP ve DOKAP’nde hedeflendiği gibi).

Yukarıda özetlenen hedefler, temel olarak bölgelerarası gelişmişlik farklarının
giderilmesi, sektörel dengelerin kurulması, ve bu suretle özellikle geride kalmış
bölgelere özel sektör yatırımlarını çekerek bölgelerde ekonomik büyümeyi
vurgulamaktadır.
Görülmektedir ki, bölgesel planlamanın üzerinde kurulduğu en temel ihtiyaçlar ve bu
ihtiyaçların üzerine kurulu hedefler, bölgelerarası dengesizliklerin en aza indirilmesi,
rekabetçi yapıya sahip üretken bölgelerin ve sektörlerin gelişmesinin desteklenmesi,
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ve bunu gerçekleştirirken de kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını
gerektirmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı’nda günümüze kadar bölgesel gelişme ile ilgili pek çok
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•

Bölge Merkezlerinin Sanayi Yapısı Araştırması

•

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Belirlenmesi

•

İl Raporları

•

İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması

•

İller İtibariyle Çeşitli Göstergeler

•

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Kalkınmada Öncelikli Yörelere
Sağlanan Diğer Destekler

•

Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP)

•

Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP)

•

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP)

Yukarıda

sıralanan

çalışmalar,

genellikle

bölgelerin

ya

da

illerin

mevcut

sosyoekonomik durumları, sorunların tespiti ile gelişme potansiyellerine ilişkin
ampirik analizlerden ve bu analizleri baz alan çözüm önerilerden oluşmaktadır. Bu
çalışmaların bütünü, bölgesel gelişme konusuna yönelik çok kapsamlı ve ayrıntılı bir
kaynak birikimi sağlamakla birlikte, illerin ya da bölgelerin genel olarak rekabet
edebilme güçleri ile üretkenlik (verimlilik) potansiyellerine ilişkin ve analitik temellere
oturan bir değerlendirmeye yer vermemektedir.
Oysaki illerin mevcut kaynaklarını ne derece verimli kullandıkları, ve mevcut
kaynaklarını en verimli değerlendirme ve dolayısıyla en üretken olma konusunda hangi
illerin diğerlerine göre daha başarılı bir performans sergilediğine ilişkin bir çalışmanın
yapılması, Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin kısıtlı
kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi, gelişme ve büyüme hedeflerine
ulaşmak (yani etkin olmak) kadar, bu hedeflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
illerin rekabet edebilirlik yeteneklerinin arttırılarak kalıcı bir hale getirilmesi açısından
da çok büyük öneme sahiptir.
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Rekabet edebilirliğin sadece sonuçlar üzerine kurulu olduğu etkinlik kavramı
çerçevesinde, bölgelerin rekabet edebilirliği, pek çok çalışmada kişi başına düşen
gayrisafi yurtiçi hasıla ile ölçülmektedir. Bölgelerin kişi başına düşen GSYİH
yükseklikleri ve önceden planlanmış hedef seviyelere ulaşıp ulaşamamaları, bölgelerin
görece rekabet edebilirliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak etkinliğe
dayalı bu kabullerde, önemli bir eksiklik dikkati çekmektedir. Sadece GSYİH
sonucuna odaklı bir yaklaşım, hedeflenen sonuca ulaşılmada ne ölçüde başarılı
olunduğu konusunda aydınlatıcı bir ölçü sunabilse de, bu ölçüye ulaşılırken mevcut
kaynakların ne derece verimli kullanıldığına dair bir bilgi verememektedir. Hedeflenen
sonuçlara ulaşabilme, sistemin “etkinliğinin” göstergesi iken, hedeflenen sonuca
ulaşma yolunda kullanılan kaynakların ne derece iyi kullanıldığı ya da israf edildiği
“verimlilik” göstergesidir.
Bu tanımlar ışığında, bölgelerarası rekabet edebilirliği sadece bölgelerdeki ekonomik
aktivitenin “sonucu” olan kişi başı GSYİH ile ölçmenin, yanlış olmasa da eksik bir
yaklaşım olduğu söylenebilir. Bölgelerin görece rekabet edebilirlik gücünün
belirlenebilmesi için, rekabet edebilirliği doğrudan etkileyen ve bölgedeki ekonomik
aktiviteye “sebep” oluşturan insan kaynağı, sosyal ve fiziki altyapı, teknoloji ve
yenilik kapasitesi gibi bölgeye özgü kaynaklarının da irdelenmesi ve bölgenin bu
kaynaklarını yüksek kişi başı GSYİH hedefine ulaşırken ne derece verimli
kullanabildiğinin

de

analiz

edilebilmesi

gerekmektedir.

Dolayısıyla

rekabet

edebilirliğin sonuç odaklı “etkinlik” göstergeleri haricinde, rekabet edebilirliğin
sebeplerine inen “verimlilik” göstergeleri açısından da yorumlanabilmesi gereklidir.
Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, rekabet edebilirlik kapsamında, Türkiye’de
illerin katma değer üretim süreçlerinde sahip oldukları kaynakları ne derece verimli
kullanabildiklerinin bir karşılaştırması yapılacak, diğer illere göre kaynaklarını en
verimli kullanan, en büyük gelişme potansiyeli gösteren ve dolayısıyla en rekabetçi
yapıya sahip olan iller ve görece olarak geride kalmış iller belirlenerek politika
önerilerinde bulunulacaktır.
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Çalışma aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
2. Bölüm’de bölgesel planlamada kullanılan temel analiz yöntemleri kısaca
tanıtılacaktır.
3. Bölüm’de bölgelerarası rekabet edebilirlik alanında literatürde yapılmış çalışmalara
yer

verilecektir.

“Bölgelerarası

Rekabet

Edebilirlik”

kavramı

açıklanacak,

bölgelerarası rekabette “Etkinlik” ve “Verimlilik” yaklaşımlarının kullandıkları
metodolojiler ve elde ettikleri bulgular tartışılacaktır. Bölüm, tezin amacı olan kaynak
kullanım verimliliği konusunda kullanılmak üzere en uygun teknik olarak Veri
Zarflama Analizi tekniğinin belirlenmesi ve bu tercihin altında yatan nedenlerin
irdelenmesi ile sona erecektir.
4. Bölüm’de Veri Zarflama Analizi tekniğinin kavramsal ve matematiksel temelleri
ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
5. Bölüm’de, Türkiye’de il bazında Veri Zarflama Analizi uygulaması anlatılacaktır.
77 il bazında gerçekleştirilen Veri Zarflama Analizi uygulamasında, illerin, katma
değer üretim sürecinde girdi olarak yer alan ve rekabet edebilme güçlerini doğrudan
etkileyen kaynakları ne derece verimli kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bölüm,
bu uygulamanın sonuçlarını ve bu sonuçların ışık tutabileceği olası kullanım alanlarını
ortaya koymaktadır.
6. Bölüm, çalışmanın genel bir değerlendirmesi ve ileride yapılacak çalışmalar için
öneriler ile son bulmaktadır.
Çalışmada kullanılan tekniğin ve çalışma sonuçlarının, Planlarda olduğu kadar, Devlet
Planlama Teşkilatı’nın görev tanımında da geniş ölçüde yer alan “Kaynakların
optimum kullanımının sağlaması” temel amacına doğrudan hizmet ederek, her türlü
yatırım ve kaynak aktarımı kararlarının alınması sürecinde yapılacak bölgesel analizler
için önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.
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2. BÖLÜM
BÖLGELER ARASI VE BÖLGESEL DÜZEYDE
ANALİZ YÖNTEMLERİ

Bu bölümde bölgesel planlamada kullanılan temel analiz yöntemleri tanıtılacaktır.
2.1 Mal ve Hizmet Ticaretinde Yer Seçimi Analizi: Karşılaştırmalı Maliyet
Tekniği ve Diğer Yaklaşımlar
Yer seçimi analizi üzerine çok geniş bir literatür birikimi bulunmaktadır. Bu birikim,
günümüzdeki bölgesel planlama süreçlerinde gereksinim duyulan analizlerin
yapılmasında çoğunlukla yetersiz kalmakla birlikte, teorisinin kurgulanmasında temel
teşkil ettiği birtakım başka yöntemler, bugün sıklıkla pekçok alanda (örneğin,
uluslararası ticaret teorisi) geniş kullanım alanı bulmaktadır. Bu yöntemlerden birisi
“Karşılaştırmalı Maliyet Tekniği”dir.
Karşılaştırmalı maliyet tekniği, bir endüstri için mevcut olan ya da gelişmesi beklenen
pazarlar ve kullanılan hammadde ve diğer üretim faktörlerin coğrafi dağılımının
analizi üzerine kurulu bir tekniktir. Bu teknikte amaç, bir endüstrinin ürününü en
düşük maliyetle üretip pazarlara en düşük maliyetle ulaştırabileceği bölgeyi ya da
bölgeleri belirlemektir.
Karşılaştırmalı maliyet tekniği,

bir bölgeye dışarıdan gelen hammaddenin taşıma

maliyetini ya da bölgede üretilen bir ürünün bölge dışındaki pazarlara taşıma
maliyetini azaltacak bir ulaştırma bağlantısının kurulması üzerine yapılacak bir
çalışmada,

ya da bir bölgede faaliyet gösteren endüstri kollarının ölçek

ekonomilerinden yararlanmalarını sağlamak üzere gerçekleştirilecek analizlerde
kullanım olanağı bulabilir.
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Bir bölgede bir endüstrinin yerleşmesinin ekonomik yapılabilirliğini değerlendirme
amacıyla da kullanılan karşılaştırmalı maliyet analizi tekniği, sadece bir tek
optimizasyon yönelimine, yani maliyet minimizasyonuna odaklı bir tekniktir. Çok
geniş ve anlamlı uygulama alanlarına sahip olan bu tekniğin geleneksel çerçevesi
içerisinde sergilediği en önemli kısıt, sadece kısmi bir denge üzerine kurulmuş
olmasıdır. Yani teknik, diğer endüstri kollarının durumları, fiyat ve talep oluşumları
gibi önemli unsurları dışsal olarak kabul ederek, tek bir endüstri kolu üzerinde
yoğunlaşır. Bu sebeple pek çok bölge bilimci tarafından, daha genel yaklaşımlarla
(bölgelerarası ve bölgesel girdi-çıktı teknikleri, ekonometri, doğrusal-doğrusal
olmayan-tamsayı programlama teknikleri, endüstriyel kompleks analizleri, yerçekimi
modelleri, sosyal muhasebe ve uygulamalı bölgelerarası genel denge analizleri gibi)
desteklenerek kullanılmaktadır.

2.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS):
Bölge biliminde CBS’nin yeri çok önemlidir. Bilgi teknolojilerindeki devrimsel
nitelikteki gelişmelerle birlikte CBS, bölgesel ve diğer coğrafi analizler için sonsuz bir
veri kaynağı sunmaktadır. CBS, belirli bölgeler için yalnızca istihdam, nüfus ya da yaş
ve cinsiyet kompozisyonlarına dair bilgileri depolamakla kalmaz, aynı zamanda
koordinatlar, uzunluklar, alanlar, sınırlar ve merkezler gibi coğrafi bilgileri de kapsar.
Bu sebeple CBS, bölge bilimde mevcut olan birtakım verilerin işlenmesinde ve bu
bilgilerin diğer bölgesel analiz yöntemlerinde birer tamamlayıcı unsur olarak
kullanılmasında önemli bir analitik araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
2.3 Bölgesel ve Bölgelerarası Girdi-Çıktı Analizi:
Yukarıda özetlenen karşılaştırmalı maliyet analizi tekniğinde, çalışmaya konu olan
endüstrinin hizmet vereceği pazarın büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin bilinmesi
gereklidir. Pazar büyüklüğünün en iyi şekilde tahmin edilebilmesi için, söz konusu
olan endüstrinin ürününü doğrudan olduğu kadar dolaylı olarak da üretimlerinde
kullanan diğer endüstri kollarının taleplerinin belirlenebilmesi gereklidir.
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Pek çok açıdan mükemmel bir yaklaşım olmaktan uzak olsa da, bölgesel ve
bölgelerarası girdi-çıktı analizi, bir endüstrinin ürettiği ürünü girdi olarak kullanan ya
da dolaylı olarak iş süreçlerinde bu ürüne yer veren diğer endüstri kollarının
oluşturduğu toplam talebin tahmin edilmesinde kullanılan çok önemli bir bölgesel
analiz tekniğidir. Bu analizin en temel çerçevesi, Wassily ve Leontief tarafından
1920’lerin sonuna doğru tasarlanmıştır. Matematik bilgisini gerektirdiği için o
dönemin sosyal bilimcileri tarafından rağbet görmeyen bu tekniğin önemi, II. Dünya
Savaşı sırasında, ABD’de askeri üretim endüstrisinde beklenmedik talep artışları
sonucu

karşılaşılan

aksaklıklara

karşı

hazırlıklı

olmak

amacıyla

yeniden

uygulanmasıyla anlaşılmıştır. İlk başlarda ulusal düzeyde kullanılmak üzere
tasarlanmış bu teknik, daha sonraki gelişmelerle birlikte hem bölgesel alanda, hem de
küresel dünyada kullanım olanağı bulmuştur.
2.4 Bölgesel ve Mekansal Ekonometrik Analiz:
Yukarıda

söz

edilen

analiz

teknikleri, bir endüstriye olan toplam talebi

belirleyebilmeye yöneliktir. Bu talebi matematiksel bir formda ifade edebilmek için,
ekonometrik analiz yöntemleri kullanılır.
Ekonometrik yöntemler, geçmişten günümüze bölgesel analizlerin yapılabilmesinde
kullanılagelmiş, genel amaca yönelik en önemli analiz araçlarından birisidir. Bölge
bilimi literatürü ve sosyal bilimler, mikro ve makro ölçekteki pekçok sosyo-ekonomik
problemi kavrama, modelleme ve/veya çözüme kavuşturma amacıyla, geniş ölçüde
ekonometrik yöntemlerden faydalanmıştır. Bölge biliminin ilgi alanına giren
uygulamalar, genellikle göç ve nüfus projeksiyonları, bölgesel ürün, fiyat ve ücretlerin
analizi, arz ve talep tahmini alanlarında gerçekleşmiştir. Ekonometrik yöntemler
ayrıca, gayrisafi bölgesel ürün, kişi başı GSYİH’daki büyüme, bölgesel ticaret, ve
bölgesel üretim fonksiyonlarını belirleyici faktörlerin tespiti konusunda da geniş
ölçüde kullanım olanağı bulmuştur.
Ekonometrik yöntemler ayrıca diğer bölgesel analiz yöntemlerinin (girdi-çıktı
modelleri, sosyal muhasebe matrisleri, uygulamalı gelen denge modelleri gibi)
kullanımlarından en fazla ölçüde fayda sağlama amacıyla da bölge bilimcileri
tarafından kullanılmaktadır. Ek olarak, diğer bölgesel analiz yöntemlerinin
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değerlendiremediği sosyoekonomik değişkenler arasındaki zamana bağlı ilişkiler,
ekonometrik yöntemlerle analiz edilebilmektedir.
Ekonometri, kısaca, istatistiksel yöntemlerin ekonomik veriler üzerine uygulanması
olarak tanımlanabilir. Ekonometrik bir analiz, temellerini ekonomi teorisinden alan
matematiksel bir modelin kurulmasıyla başlamalıdır. Formüle edilen bu modelin
güvenilirliği ve geçerliliği, uygun istatistiksel teknikler yardımıyla ilgili bir veri grubu
üzerinde test edilmelidir. Modelin test sonuçları, ampirik verinin ekonomik teori
tarafından tatminkar bir şekilde açıklanıp açıklanamadığının anlaşılması için kullanılır.
2.5 Programlama Teknikleri:
Yukarıda kısaca tanıtılan bölgesel analiz yöntemlerinin hiçbirisi, giderek artan bir
şekilde önem kazanmaya başlamış olan “bir bölgenin kısıtlı olan kaynaklarının en iyi
şekilde nasıl kullanılabileceği” sorusuna cevap verememektedir. Bu soru, gelişmiş ya
da geri kalmış olsun, her çeşit bölgenin cevabını bulmak zorunda olduğu bir sorudur.
Bu soruya en iyi yaklaşabilen teknik, programlama (doğrusal, doğrusal olmayan, ya da
tamsayı programlama) tekniğidir.
Örneğin, bir bölgenin endüstriyel gelişimi için kısıtlı su kaynaklarına sahip olduğu
düşünülsün: Bu bölge, önceden belirlenmiş bir amaca ulaşabilmek için, sahip olduğu
su kaynaklarını en iyi şekilde nasıl değerlendirebilir? Ya da bir bölgenin sermaye ve
işgücü açısından sınırlı kaynaklara sahip olduğu varsayılsın (çoğu azgelişmiş bölge bu
kapsama girmektedir): Bu bölge, önceden belirlenmiş hedeflere (gelir seviyesi,
istihdam seviyesi, vb.) ulaşabilmek için, sahip olduğu bu kaynakları en verimli şekilde
nasıl değerlendirebilir? Ya da bir metropolün, endüstriyel gelişim için kullanılmak
üzere kısıtlı araziye sahip olduğu düşünülsün: Bu metropolde, arazi kısıtı ve diğer olası
kısıtlar (bütçe kısıtı, vb) dahilinde, getiriyi (ya da bir başka hedefi) maksimize
edebilmek için, nasıl bir endüstriyel gelişme programı uygulanabilir? Programlama
teknikleri, bu gibi problemlere optimal çözüm üretebilmek için tasarlanmış
tekniklerdir.
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Bölgelerarası girdi-çıktı tekniğinde olduğu gibi, bölgelerarası programlama tekniğinde
de bölgeler arasındaki bağımlılık vurgulanmaktadır. Ancak bölgelerarası girdi-çıktı
tekniğinden farklı olarak, programlamada optimizasyon tekniği kullanılır ve diğer
tekniklere oranla çok endüstrili sistemleri daha geniş bir çerçeveden ve daha etkin bir
biçimde değerlendirir.
2.6 Yerçekimi Modelleri:
Yerçekimi modellerinde bölge, bir kütle olarak algılanır. Kütlenin birtakım ilkelere
göre yapılandığı varsayılır. Bu ilkeler kütleyi oluşturan parçacıkların tamamını genel
olarak yönetir ve parçacıkların hareketlerini kimi zaman başlatan kimi zaman da
kısıtlayan bir güç oluşturur. Bu çerçevede, bölgelerarası ilişkiler de kütleler arası
etkileşimler olarak algılanır. Aynı şekilde, birtakım genel ilkeler bu kütlelerin
aralarındaki etkileşimleri (etkileşim boyutu, sıklığı, vb.) de yönetirler ve bu şekilde
kütleleri oluşturan parçacıkların davranışlarında da belirleyici rol oynarlar.
2.7 Sosyal Muhasebe Matrisleri (SMM):
Buraya kadar anlatılan tekniklerin literatürdeki uygulamalarında, insanlar, sosyal
gruplar, devlet politikaları ve sermaye yapısının ayrıntıları gibi konulara çok az
değinildiği görülmektedir. Daha da önemlisi bu uygulamalarda çoğunlukla ekonomik
refah incelenmiş, sosyal refah dikkate alınmamıştır. SMM’nin bölgesel analiz
literatürüne katkısı, gözardı edilen bu konuları inceleme olanağı sunmasıdır.
SMM’nin doğuşu, Richard Stone’un sosyal muhasebe konusunda yaptığı öncü
çalışmaya rastlar. Daha sonraları Pyatt ve Thorbecke (1976) tarafından geliştirilen
sosyal muhasebe kavramı, SMM olarak tasarlanmış ve politika üretimi ve planlama
amaçlı olarak kullanılabilecek bir araç olarak literatüre kazandırılmıştır. SMM, sosyoekonomik bir sistemi oluşturan bütün öğelerin birbirleriyle olan bağımlılıklarını ve
etkileşimlerini kapsayan bir veri sistemidir.
Sağladığı bilgiler ışığında SMS, eğitim (zengin ve fakir bölgelere yönelik eğitim),
sağlık ve diğer sosyal hizmetler ile ilgili daha etkin politikalar üretilmesi konusunda
karar vericilere yardımcı olan etkili bir analitik araçtır.
13
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2.8 Bölgelerarası Genel Denge Modelleri:
Daha önce de belirtildiği gibi, ulusal, bölgesel ve bölgelerarası analiz modelleri,
Wassily Leontief’in ilk çalışmalarından doğmuştur. Leontief’in düşünce biçimi, büyük
ölçüde, kavramsal bir nitelik taşıyan Walrasian Genel Denge Sistemi’nden
etkilenmiştir. Bu kavramsal sisteme operasyonel bir işlerlik kazandırma çabasıyla
Leontief, girdi-çıktı modelini geliştirmiştir. Ancak bu modelin dayandığı çok genel
varsayımlar vardır. Bu varsayımlar pazar fiyatlarının, işsizliğin ve sermayenin bu
sistemler üzerindeki etkisini ihmal etmektedir. Aynı şekilde bu varsayımlar, kaynak
kısıtlarının olmadığını, ve ekonominin büyümesi için kullanılmamış kaynakların hep
var olacağını vurgulamaktadır.
Ekonometrinin kullanımıyla, üretim faktörlerine ait pazarların, dolayısıyla da fiyatların
var olduğu gerçeği, analitik düşünce çerçevesinde analizlere dahil edilmiş, ancak bunu
yaparken arz ve talebin eşitliğinin mutlak şartı olan pazar dengesi varsayımı ihmal
edilmiştir.
Programlama tekniklerinin gündeme gelmesiyle birlikte kaynak kısıtları, kalkınmayı
etkileyen bir unsur olarak analiz çerçevesine dahil edilmiştir. Ancak pazar işleyişi ve
fiyat oluşumlarına tam olarak değinilmemiş, son ürün fiyatları sabit kabul edilmiştir.
Benzer şekilde, yerçekimi modelleri ve SMM modelleri de, fiyat mekanizmalarının
sistemler üzerindeki etkisine yer vermede yetersiz yöntemler olarak kalmışlardır.
Bölgelerarası genel denge modelinde ise, pazar dengesi temel bir yapı taşıdır. Pazarda
serbest olarak oluşan fiyatların üretim, tüketim ve ticaret alt-sistemlerini doğrudan
etkilediği, aynı zamanda da coğrafi etkileşimleri şekillendirdiği varsayılır. Yani bu
model, ekonomik bir sistemi gerçek durumuna en yakın bir şekilde ifade eden bir
modeldir. Ancak her modelin olduğu gibi, bu modelin de pek çok kısıtları
bulunmaktadır.
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2.9 Bölgelerarası ve Mekansal Mikrobenzetim:
Bölgelerarası genel denge modelleri, çok büyük bir değişken ve kısıt sayısı ile
oluşturulduğundan, mevcut bilgisayar teknolojisi bu boyutlardaki problemleri çözmede
kimi zaman yetersiz kalmaktadır. Bu gibi durumlarda, söz konusu problemlerin
mümkün olduğunca farklı açılardan analiz edebilmesi için diğer yöntemlerin destek
olarak kullanılması önerilmektedir. Bölgelerarası genel denge modelini tamamlayıcı
olarak çalışabilecek bir yöntem, bölgelerarası ve mekansal mikrobenzetimdir. Orcutt
G. (1957) tarafından geliştirilen bu teknik, olasılık ve benzetim teorisinin üzerine
kurulu olmasından dolayı bölgesel ve bölgelerarası analiz yaklaşımlarına farklı ve
etkili bir boyut katmaktadır.
Literatürde bölgelerarası rekabet edebilirlik konusunda, yukarıda sayılan genel
planlama yöntemlerinden ekonometrik yöntemler ve programlama teknikleri geniş
ölçüde kullanım alanı bulmuştur.

Bu yöntemler, bölgelerarası rekabet edebilirlik

konusunun iki temel kavram – etkinlik ve verimlilik – çerçevesinde değerlendirildiği
çalışmalarda kullanılmıştır. Takip eden bölümde, bu çalışmalar tartışılacaktır.
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3. BÖLÜM

BÖLGELERARASI REKABET EDEBİLİRLİK KONUSUNDA
LİTERATÜRDE
YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

3.1 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kavramı:

Rekabet edebilirlik, genel anlamda bir karar verme biriminin başarı ya da
başarısızlığının bir göstergesi olarak görülür. Rekabet edebilirlik kavramı, firmalar için
daha açık bir tanıma sahipken, ülkeler ya da bölgeler için açık bir tanım yapmanın
birtakım güçlükleri vardır. Örneğin, endüstriyel bir bölge, karşılaştırmasının yapıldığı
daha baskın olan bir tarımsal bölgeyle, firmalar örneğinin aksine, doğrudan bir rekabet
ilişkisi içerisinde değildir. Bölgelerarası rekabet edebilirliğin, genel anlamdaki rekabet
edebilirlikten bu noktada ayrılması, bölgelerarası görece rekabet edebilirliğin
ölçülmesini güç bir hale getirmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, genel anlamda
rekabet kavramının, bir bölgenin durumunu iyileştirmenin ancak diğer bölgelerin
durumlarının kötüleşmesi pahasına gerçekleşebileceği bir “kazan/kaybet” durumu
izlenimine yol açmasıdır. Oysa ki, bireysel olarak bölgelerin rekabet edebilme
güçlerinin iyileşmesinde, her bölge için elde edilebilecek kazançlar vardır.
Burada önemli olan, bu gibi hususları kapsayacak bir bölgelerarası rekabet edebilirlik
tanımının yapılmasıdır. Bu tanım aynı zamanda, bir bölgedeki rekabet edebilme gücü
yüksek ya da düşük, her çeşit firmayı aynı şekilde etkileyebilecek, bölgeye özgü
ortak özellikleri de kapsayabilmelidir. Bu özellikler fiziksel ve sosyal altyapı,
işgücünün bilgi ve beceri birikimi ve kamu kurumlarının verimliliği gibi özellikler
olabilir. Giderek artan ölçüde küreselleşen ekonomide, bu gibi unsurlar özel sektörün
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ekonomik üretkenliğine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple, bir bölgede
ekonomik faaliyet gösteren şirketlerin diğer bölgelerdeki şirketlere göre dezavantajlı
bir duruma düşmemeleri için, bu unsurların o bölgede minimum standartları sağlaması
gerekmektedir. Ek olarak, bir bölgede hizmet veren bir şirketin katma değer
üretkenliğindeki başarısı, sebep olduğu pozitif dışsallıklar sayesinde sektöründeki
ve/veya diğer sektörlerdeki firmaların gelişmesini sağlayacak, ve bölgeye yeni
yatırımların çekilmesine yol açarak bölgenin rekabet edebilirliğine önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır.
Rekabet edebilirliğin ölçülebilmesi için göstergeler, temel altyapı, yenilikçi kapasite,
eğitimli işgücü ya da büyümekte ya da daralmakta olan sektörlerdeki yoğunlaşma
olabilir. Bu gibi göstergelerin bileşenlerini oluşturduğu bir ortak gösterge geliştirmek,
çoğu kaynakta oldukça zor bir iş olarak nitelendirilmekte ve rekabet edebilirlik için
yaygın olarak kabul gören aşağıdaki klasik tanımlar kullanılmaktadır (Sixth Periodic
Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the
European Union ve Industrial Competitiveness (OECD, 1996)):
“Rekabet edebilme, uluslarararası pazarlarda kabul gören mal ve hizmetleri üretirken, aynı
zamanda yüksek ve sürdürülebilir gelir seviyelerini korumak, ya da, daha genel bir deyişle,
şirketlerin, endüstrilerin, bölgelerin, ulusların ya da uluslarüstü bölgelerin, uluslararası rekabet
içerisindeyken, görece olarak yüksek gelir ve istihdam üretebilmeleridir.“

3.2 Bölgelerarası Rekabette Etkinlik ve Verimlilik Kavramları:
Yukarıdaki genel tanımlardan, rekabet edebilirlik kavramının iki temel husus üzerine
kurulu olduğu anlaşılmaktadır:
•

Yüksek gelir ve istihdam seviyelerine ulaşılabilmesi (Yani, genel anlamda,
önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada “etkinlik”1)

•

Yüksek gelir ve istihdam seviyelerinin sürdürülebilirliği (Yani, genel anlamda,
hedeflere ulaşırken kullanılan kaynaklarda “verimlilik”2 )

1
2

Effectiveness
Efficiency
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Rekabet edebilirliğin sadece sonuçlar3 üzerine kurulu olduğu etkinlik kavramı
çerçevesinde, bölgelerin rekabet edebilirliği, pek çok çalışmada kişi başına düşen
gayrisafi yurtiçi hasıla ile ölçülmektedir. Bölgelerin kişi başına düşen GSYİH
seviyeleri ve önceden planlanmış hedef seviyelere ulaşıp ulaşamamaları, bölgelerin
görece rekabet edebilirliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak etkinliğe
dayalı bu kabullerde, önemli bir eksiklik dikkati çekmektedir. Sadece GSYİH
sonucuna odaklı bir yaklaşım, hedeflenen sonuca ulaşılmada ne ölçüde başarılı
olunduğu konusunda aydınlatıcı bir ölçü sunabilse de, bu ölçüye ulaşılırken mevcut
kaynakların ne derece verimli kullanıldığına dair bir bilgi verememektedir. Örneğin,
bir ülkenin planlama ufku sonucunda hedeflediği büyüme oranına ulaşabilmesi, sonuca
ulaşabilme başarısının, yani etkinliğinin bir göstergesi olabilir. Ancak, ülkenin bu
büyüme oranını yakalayabilmesine katkıda bulunan pek çok bileşenden biri
sayılabilecek dış borçlarını ne ölçüde verimli kullanabildiğinin bir göstergesi olamaz.
Hedeflenen sonuçlara ulaşabilme, sistemin “etkinliğinin” göstergesi iken, hedeflenen
sonuca ulaşma yolunda kullanılan kaynakların ne derece iyi kullanıldığı ya da israf
edildiği “verimlilik” göstergesidir4.
Bu tanımlar ışığında, bölgelerarası rekabet edebilirliği sadece bölgelerdeki ekonomik
aktivitenin “sonucu” olan kişi başı GSYİH ile ölçmenin, yanlış olmasa da eksik bir
yaklaşım olduğu söylenebilir. Bölgelerin görece rekabet edebilirlik gücünün
belirlenebilmesi için, rekabet edebilirliği doğrudan etkileyen ve bölgedeki ekonomik
aktiviteye “sebep” oluşturan insan kaynağı, sosyal ve fiziki altyapı, teknoloji ve
yenilik kapasitesi gibi bölgeye özgü kaynaklarının da irdelenmesi ve bölgenin bu
kaynaklarını yüksek kişi başı GSYİH hedefine ulaşırken ne derece verimli
kullanabildiğinin

de

analiz

edilebilmesi

gerekmektedir.

Dolayısıyla

rekabet

edebilirliğin sonuç odaklı “etkinlik” göstergeleri haricinde, rekabet edebilirliğin
sebeplerine inen “verimlilik” göstergeleri açısından da yorumlanabilmesi gereklidir.
Buna

ek

olarak,

yukarıdaki

tanımlarda

geçen

“sürdürülebilirlik”

hedefine

ulaşılabilmesi için, bir bölgenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmesi ve
kaynak

kullanımını

israfa

yer

vermeyecek

şekilde

optimize

edebilmesi

gerekmektedir. Büyüme hedefini tutturmaya çalışan ülke örneğine dönülecek olursa,
3

Outcomes
Literatürde etkinlik ve verimlilik kavramları çok kısa ve öz bir şekilde tanımlanmaktadır. Şöyle ki,
etkinlik, “en iyi olanı yapma” şeklinde özetlenirken, verimlilik ise “en iyi şekilde yapma” olarak ifade
edilmektedir.
4
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bu konunun önemi daha çarpıcı olarak ortaya çıkacaktır: Büyüme hedefi ve dolayısıyla
etkinlik sağlansa bile, kaynakların verimli kullanılmadığı bir sistem içerisinde, bu
etkinliğin sürdürülebilme şansı azdır (Bakınız Şekil:1).
Etkinlik ve verimlilik kavramları, özel ve kamu kesimlerinde yapılan pekçok
çalışmaya

konu

olmuştur.

Matheson

(2001),

kamu

yönetimindeki

denetim

mekanizmalarını aşağıdaki şemayla ifade etmiştir:

Sonuçlar

Çıktılar

Süreç

Verimlilik

Sürdürülebilirlik

Etkinlik

Girdiler

Ekonomi
Maliyetler
Şekil 1: Kamu Yönetiminde Denetim Mekanizması İlişkileri

Şekil 1’de görüleceği gibi, sonuçlarda hedeflere ulaşabilmek ve hedefe ulaşmada
gösterilen etkinliğin sürdürülebilirliği, kontrol mekanizmasının alt bölümlerinde yer
alan girdi maliyetleri ve girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecinde ulaşılan
verimliliğin bir fonksiyonudur. Bu demektir ki, kaynak kullanımında verimlilik olgusu,
her türlü yönetimsel sürecin sürdürülebilir bir başarıya ulaşmasında önemli söz
sahibidir.
Literatürde bölgelerarası rekabet edebilirlik olgusu, bu iki genel kavram çerçevesinde
yapılan çalışmalarla ele alınmıştır. Bölgesel gelişme konusuna etkinlik ve verimlilik
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yaklaşımları, temel aldıkları kavramlar, kullandıkları metodoloji ve dolayısıyla elde
ettikleri bulgular itibariyle büyük farklılıklar göstermektedir. Bu bölümün buradan
sonraki kısımlarında, bu çalışmaların içerikleri, bulguları, ve kullandıkları yöntemler
ele alınacaktır.
3.2.1 Bölgelerarası Rekabet Edebilirliğe Etkinlik Yaklaşımı ve Rekabet
Edebilirliğin Temel Bileşenleri:
Literatürde, bölgelerarası rekabette etkinlik, istatistiksel analiz yöntemleriyle
incelenmiştir.

Yukarıda verilen rekabet edebilirliğin genel tanımı çerçevesinde,

sonuçlara, dolayısıyla da etkinliğe dayalı bu çalışmalarda ortak rekabet edebilirlik
ölçüsü, kişi başı GSYİH olarak ele alınmaktadır.
Avrupa Komisyonu’nun yayını olan “Sixth Periodic Report on the Social and
Economic Situation and Development of the Regions of the European Union”
raporunda, kişi başı GSYİH, analitik amaçlar için aşağıdaki şekilde bileşenlerine
ayrılmıştır:
(GSYİH / Nüfus) =
(GSYİH / İstihdam) ×
(İstihdam / Çalışma Yaşında Olup Çalışan Sayısı) ×
(Çalışma Yaşında Olup Çalışan Sayısı / Nüfus)
Yapılan çalışmalar sonucu, yukarıdaki formülde yer alan en son bileşen olan çalışma
yaşında olan insan sayısının toplam nüfusa oranının, bölgelerarası GSYİH
karşılaştırmalarında gözlemlenen varyanslara ihmal edilebilir ölçüde az katkıda
bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bu oran, yukarıda adı geçen raporda yapılan
analizlerde ihmal edilmektedir.
Buna göre, kişi başı GSYİH’nın iki temel bileşeni vardır: Çalışan başına GSYİH ve
çalışan insan sayısının çalışma yaşında olan insan sayısına oranı. Bu bileşenlerden
ilki, toplam çalışma saatini göz önüne almamakla birlikte yaklaşık olarak işgücü
verimliliğini, diğeri ise istihdam oranını vermektedir. Bu ayrıştırmadan görüleceği
üzere, bir sonuç göstergesi olan kişi başı GSYİH, bir bölgenin kullandığı
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kaynaklardan sadece biri olan işgücü için bir ölçüde verimlilik kavramına dokunsa da,
diğer faktörlerin verimliliğini açıklama konusunda yetersiz kalmaktadır.
Literatürdeki rekabet edebilirlik konusunda yapılan etkinlik odaklı çalışmalar,
bölgelerden daha çok ülkeler üzerine yoğunlaşmıştır. Rekabet edebilmede başarı
gösteren ülkelerin ortak özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalara
temel oluşturan istatistiksel verilerin tanımlarının, bulunabilirliklerin ve ayrıntılarının
ülkeler arasında değişimler göstermesi, bu çalışmaların bir kısmının sonuç olarak
ortaya çıkardığı rekabet edebilirlik göstergelerini jenerik olmaktan uzaklaştırmıştır. Bu
eksiklik, diğer birtakım çalışmalarda (Pinelli, D., “Regional Competitiveness
Indicators”, 1998) ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmalarda amaç,

bölgelerarası rekabet edebilirliği en temel ve en önemli bileşenlerine indirgeyebilmek,
ve kişi başı GSYİH ile bu bileşenler arasındaki ilişkilerin basit bir istatistiksel modelini
oluşturarak rekabet edebilirliğe katkıda bulunan bölgesel özellikleri belirleyebilmek
olarak benimsenmiştir. Takip edilen yaklaşım, ilk olarak kişi başı GSYİH’daki
bölgeler arası farklılıkları açıklayabildiği düşünülen temel faktörlerin belirlenmesi,
daha sonra bu faktörlerin her birini temsil edebilecek, istatistiksel olarak ölçülüp
gözlemlenebilen basit göstergelerin oluşturulması, son olarak da bu göstergelerin
bölgeler arası varyansları ile, kişi başı (ve işgücü bazında) GSYİH’nın bölgeler arası
varyansları arasındaki korelasyonların hesaplanması şeklinde olmuştur.
Bu çalışmalar sonucunda, kişi başı GSYİH değerlerindeki

bölgelerarası farklarla,

aşağıda sıralanan dört temel faktör arasında yakın bir ilişki olduğu tespit edilmiştir:
1. Ekonomik faaliyetin yapısı
Bölgede gözlemlenen ekonomik faaliyetlerdeki yoğunluk, yığılma,
sektörel dağılımın yanısıra, piyasanın rekabetçi bir yapıda olup olmaması
ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerin birbirlerinin yarattıkları pozitif
dışsallıklardan yararlanabilmesi gibi unsurlar, bir bölgenin rekabet
edebilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Bölgeler arasında ekonomik

faaliyetlerdeki farklılıkların, bölgeler arasında gözlemlenen GSYİH
farklılıklarını istatistiksel olarak açıklayabildiği tespit edilmiştir.
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2. Yenilikçi Kapasite (Inovasyon Kapasitesi)
Yenilikçi kapasite, patent başvuru sayısıyla temsil edilmektedir. En iyi
performans gösteren bölgelerin, en yüksek yenilikçi kapasiteye sahip bölgeler olduğu
tespit edilmiştir. Bir bölgede yenilikçi kapasite, ya bölge dışından teknoloji ve knowhow transferi ile, ya da bölgedeki şirketlerin kendi teknolojik araştırma faaliyetlerini
kendileri yürütmeleri sonucu yaratılmaktadır. Geçmişte, teknoloji alanında gelişmiş
olan ülkelerdeki araştırma ve teknolojik gelişme (ATG), temel araştırmadan başlayan,
uygulamalı ATG ile devam eden küçük projelerle ya da prototip uygulamalarıyla
sonuçlarının alındığı doğrusal bir süreç olarak görülürdü. Buna göre de, ATG
alanındaki kamu politikaları, daha çok ATG’nin arz tarafı ile ilgilenir ve belirli
araştırma merkezlerine altyapı sağlayacak büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirerek
temel araştırmaların yapılmasına olanak sağlardı. Bugün bu yaklaşımın etkinliği,
özellikle daha az gelişmiş ülkeler ve bölgeler için, tartışma konusudur. Araştırma,
yenilikçilik ve eğitimi destekleyici ve geliştirici politikalar, bugün artan bir şekilde ağ
yapısı ya da gruplaşma gösteren sanayi bölgelerinde yoğunlaşmakta, ve böylelikle
özellikle KOBİ’lerin yenilikçi kapasitelerinin gelişmesine yardımcı olarak araştırma
sonuçlarının daha geniş bir alana ulaşmasına, bilimsel ve teknolojik alanda
ilerlemelerin üretim süreçlerine daha hızlı ve etkin bir biçimde katılımına destek
olmaktadır. Ampirik analizler, yüksek ATG çıktılarıyla yüksek GSYİH’nin ilişkili
olduğu sonucuna varmaktadır (Clarysse B., Muldur U.)

3. Bölgenin Ulaşılabilirliği:
Kişi başı GSYİH’nın bölgeler arasında gösterdiği varyansla ulaştırma
altyapısının bölgeler arası gösterdiği varyansın yüksek bir korelasyonla
ilişkilendiği ve kişi başı GSYİH’nın yüksek olduğu bölgelerin ulaştırma
altyapısından dolayı daha ulaşılabilir bölgeler olduğu gözlemlenmiştir.
Değişik

bölgelerdeki

farklı

ulaştırma

altyapılarını

ve

ulaştırma

altyapısının kalitesini yansıtabilecek uygun (ölçülebilir) göstergeler
bulmak, bu konuda yapılan araştırmalar için önemli bir sorun teşkil
etmektedir. Bu konudaki bir diğer zorluk ise, hem bölge içindeki, hem
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de bölgeler arasındaki farklı ulaştırma altyapılarının birbirleriyle olan
bağlantılarının da dikkate alınması gerektiğidir. (Örneğin, bir bölgenin
ulaştırma ağının, uluslararası ulaştırma ağlarıyla olan bağlantıları gibi)
Ulaştırma

altyapısı

kendi

içinde

ekonomik

kalkınmaya

katkılar

sağlamasının yanısıra, ulaştırma altyapısının değişik biçimlerinin kullanım
etkinliğini

arttırmasıyla da sağladığı ekonomik faydayı arttırmaktadır.

Örneğin, bir bölgedeki iyi bir karayolu sistemi, kendi içerisinde çok
önemli olmanın yanısıra, o bölgenin civarındaki havayolu ve denizyolu
gibi diğer ulaştırma biçimlerinin etkin kullanımını da destekleyerek
bölgesel gelişmişliğe katkı sağlamaktadır.
Avrupa Komisyonunun 1996 yılında çıkardığı “Economic and Social
Cohesion” adlı raporda, ulaştırma altyapısının, bölgelerin ekonomik
performanslarındaki farklılıkları gidermede anahtar bir role sahip olduğu
belirtilmektedir. Bu demektir ki, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi
alanlarında çok önemli gelişmelerin yaşandığı günümüzde bile, ulaştırma
olanakları, hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgesel rekabet ve
genel refah seviyesi açısından kritik olma özelliğini korumaktadır.
Ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, büyük öneme sahip olmakla
birlikte, tek başlarına bölgeler arası farklılıklarının azaltılmasında ve
ekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesinde önemli katkılar
sağlayamamaktadır.

Farklılıkların

giderilmesine

sağlanabilmesi

dezavantajlı

bölgelerin

ve

iyileştirmelerle

yaratılan

sağlayabilmeleri

için,

olanaklardan

önemli

ulaştırma

azami

katkıların
alanındaki

ölçüde

fayda

bölgelerde ulaştırma altyapı yatırımlarını

tamamlayıcı nitelikte diğer faktörlerde gelişmelerin de gerçekleşebilmesi
gerekmektedir. Çalışmalar5 göstermiştir ki, ulaştırma alanında yapılan
yatırımlar, özel sektör yatırımlarını harekete geçirmede ve ekonomik

5

Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the
European Union
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kalkınmayı sağlamada, bölgeler arasında farklılıklar göstermekle birlikte,
uzun vadede çok olumlu katkılar sağlamaktadır.
4. İş gücünün bilgi ve beceri birikimi
Bir bölgedeki çalışma yaşında olan nüfusun eğitim seviyesi, o bölgedeki
kalifiye işgücü varlığının bir göstergesi olarak kabul edilir. En iyi
performans gösteren bölgelerdeki işgücü profilinin diğer bölgelerdeki
işgücü profiliyle karşılaştırıldığında görece olarak daha yüksek eğitim
seviyesine sahip insanlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple etkili
eğitim altyapısı, bir bölgenin görece avantajını güçlendirmek için dikkate
alınması gereken önemli bir unsurdur. Etkili bir eğitim sisteminin, bir
bölgenin görece avantajına katkı sağlayabilmesi için, temel eğitim
gereksiniminin yanısıra, teknolojik gelişmelere ve bu gelişmelerin
yarattığı yeni iş gücü profili ihtiyacına da cevap verebilmesi beklenir. Bu
noktadan hareketle, özellikle geride kalmış bölgelerde, klasik altyapının
(ulaştırma, telekomünikasyon, vb.) yanısıra, yeni bilgi ve iletişim
teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayacak insan kaynakları altyapısının
da bir geliştirilmesi gereklidir.

Bu konuda yapılan çalışmalarda

kanıtlanmıştır ki “öğrenen bölgeler” (eğitim ve öğrenimde ilerleme için en
fazla çaba gösteren bölgeler), yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle
çekici olmaktadır (Learning Cities and Regions, Paris, OECD, 2000 ).
Yukarıda sayılan dört temel göstergenin, istatistiksel olarak kişi başı GSYİH’da
gözlemlenen varyansın üçte ikisini açıklayabildiği, basit doğrusal regresyon denklemi
kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu sonucun yorumlanması, büyük bir titizlik
ve dikkat gerektirmektedir, çünkü sonuçta elde edilen regresyon denklemi ve denklemi
oluşturan bileşenlerin denklem içerisinde aldığı katsayılar, sadece “ortalama” davranışı
belirlemekte ve ortalamadan aşırı sapmalar gösteren bölgeleri değerlendirme dışında
bırakmaktadır. Örneğin kimi bölgelerin ortalamaya göre çok yüksek kişi başı GSYİH
değeri ile birlikte, regresyon denkleminin bileşenleri olan göstergelerden biri ya da
birkaçı için düşük değerler aldığı, ve bu sebepten dolayı “ortalama” davranışla
açıklanamayacağı belirlenmiştir.
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Rekabet edebilirliği etkinlik yaklaşımıyla ele “Sixth Periodic Report on the Social and
Economic Situation and Development of the Regions of the European Union” adlı
yayında, yukarıdaki faktörlerin incelendiği dört ayrı senaryo kurgulanmıştır. Her bir
senaryo, faktörlerden birisi bazında bölgelerarası farklılıkların giderilmesi durumunda,
yani, söz konusu faktörün tüm bölgeler için değerinin Avrupa Birliği ortalamasına
yakınsaması durumunda, kişi başı GSYİH’nın bölgeler arasında gösterdiği dağılımın
nasıl değişebileceğini anlatmaktadır. Beşinci bir senaryo ile de, bütün faktörlerin
değerlerinin aynı anda ortalama değere çekilmesiyle kişi başı GSYİH değerinin
bölgeler arasındaki dağılımının nasıl değişeceğini tartışılmaktadır.
Bu senaryo analizleriyle, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Ekonomik

faaliyet

yapısındaki

değişiklikler,

diğer

faktörlerdeki

değişikliklere göre GSYİH değerinin dağılımını en fazla ölçüde
etkileyen faktör değişikliği olmuştur. Raporda bu sonuçtan yola çıkarak,
daha fazla katma değer üreten sektörlerde istihdam yoğunlaşmasının,
genel verimlilik ve istihdam yaratmada büyük öneme sahip olduğu
vurgulanmıştır. Ekonomik faaliyet yapısındaki farklılıklar ortadan
kaldırılınca (ekonomik faaliyet yapısı, Avrupa Birliği ortalamasına
çekilince), kişi başı GSYİH olarak Avrupa Birliği ortalamasının %75 ve
daha altı kişi başı GSYİH’ya sahip bölgelerde nüfusunun yeni oranının
%10’lara

kadar

düştüğü gözlemlenmiştir.

(Regresyon

modeliyle

belirlenen ortalama ilişkiye göre, Avrupa Birliği’nde bir bölgedeki tarım
sektöründen imalat sektörüne her %1’lik geçiş, o bölgenin kişi başı
GSYİH’sını 0,5 – 1% arttırmaktadır. Aynı şekilde tarım sektöründen
hizmetler sektörüne benzer bir geçiş, kişi başı GSYİH’da %1’in üzerinde
bir artışla sonuçlanmaktadır.) elde edilen bu genel sonuçlar, ülkeler
üzerinde ayrı ayrı incelenmiştir.
2. Çalışmada yenilikçi kapasitenin göstergesi olarak “patent başvuru
sayısı” kullanılmış ve

patent başvuru sayısı AB ortalamasına

çekildiğinde, kişi başı GSYİH olarak Avrupa Birliği ortalamasının
%75 ve daha altı kişi başı GSYİH’ya sahip bölgelerde nüfusun yeni
oranının %15 civarına kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Bu düşüş,
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ekonomik faaliyet yapısındaki eşitlemenin yarattığı düşüşten daha azdır.
3. Bir bölgenin ulaşılabilirliği, bir bölgede üretilen mal ve hizmetlerin
taşınabilme kolaylığının bir göstergesidir. Bir bölgenin ulaşılabilirliğinde
ulaştırma altyapısının kalitesi de çok önemli bir rol oynasa da, genel bir
ulaşılabilirlik göstergesi olarak kişi başına düşen yol uzunluğu
alındığında, kişi başı GSYİH olarak Avrupa Birliği ortalamasının %75
ve daha altı kişi başı GSYİH’ya sahip bölgelerde nüfusun yeni oranının
%15’in biraz üzerinde olduğu gözlemlenmiştir.
4. İşgücünün beceri birikimi, genel anlamda, eğitim seviyesi ile
ölçüldüğünde, yüksek katma değer üretmekte olan sektörlerin, diğer
sektörlere göre, eğitim seviyesi daha yüksek olan işgücünü istihdam
ettiği gözlemlenmiştir. Aynı eğilim, yenilikçi kapasitenin daha yüksek
olduğu bölgeler için de gözlemlenmektedir. Bu noktadan hareketle,
“yenilikçi kapasite” ve “ekonomik faaliyet yapısı” faktörlerinden
bağımsız olarak ele alındığında, eğitim seviyesindeki bölgeler arası
farklılıkların, kişi başı GSYİH’da gözlemlenen bölgeler arası varyansa,
diğer faktörlere göre daha az katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.
5. Bütün

faktörler

AB

ortalamasına

çekildiğinde,

AB

içerisinde

GSYİH’daki bölgelerarası farklılıkların, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’de eyaletler arasındaki farklılıklarla aynı seviyeye geldiği
gözlemlenmiştir. Bu şekilde, kişi başı GSYİH olarak Avrupa Birliği
ortalamasının %75 ve daha altı kişi başı GSYİH’ya sahip bölgelerde
nüfusun yeni oranının %3’lere

(ABD ile aynı oran) kadar düştüğü

gözlemlenmiştir.
Bütün bu analiz sonuçlarının yanısıra, dört faktör bazında da dezavantajlı bir
durumda bulunmayan bazı bölgelerin, diğer bölgelerle karşılaştırıldıklarında düşük
seviyede kişi başı GSYİH’ya sahip olmaları dikkati çekmiştir. Buradan hareketle,
faktörlerde

yapılan

değişikliklerin,

tüm

bölgeler

için

aynı

kazançlarla

sonuçlanamayacağı yorumuna ulaşılmıştır. Bu sonucun çıkması çok doğaldır, çünkü
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her bir bölge, kendine has özelliklerinden dolayı, gelişim süreci içerisinde aynı faktöre
bir başka bölgeyle eşit derecede önem vermemektedir. Bu sebeple, bütün bölgeler için
faktörlerde yapılan aynı orandaki değişiklikler, kimi bölgeler için beklenen gelişme
sonucunu vermeyebilir6. Bu sonuca dayanarak, bir bölgenin rekabetçi yapısını
sürdürebilmesi ve geride kalmış bölgelerin iyi performans gösteren bölgeleri
yakalayarak ileriye yönelik yapısal önlemler alması için, her bölge için ayrı politikalar
üretilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır7.
Yukarıda ele alınan temel faktörler haricinde, ekonominin sağlıklı bir şekilde
işlediğinin göstergelerinden sayılan ve bir bölgenin rekabet edebilme gücüne katkıda
bulunan başka unsurlar da bulunmaktadır. Bu unsurlar bölgedeki doğrudan yabancı
sermaye yatırımları, devlet destekleri, KOBİ sayısı ve faaliyet hacmi, enerji, işgücü ve
hammadde maliyetleri, telekomünikasyon altyapısı, ve diğer sosyal unsurlar (çevre
altyapısı, temiz su sağlama ve su dağıtım şebekesi, endüstriyel atık sistemleri, vb.)
olarak sıralanmaktadır:
KOBİ'ler:
Kobiler, yarattıkları istihdamla ekonomiler için büyük öneme sahiptirler. Büyük
şirketlerle karşılaştırıldıklarında, kobilerin daha esnek bir yapıya sahip oldukları ve
değişen ekonomik koşullara daha kolay adapte olabildikleri gözlemlenmiştir. Diğer
yandan, sektörler arası kaynak akışını sağlamaları, yenilikçi ve dinamik yapıları ile
ekonomilerin büyüme potansiyellerine büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Bugün
büyük şirketlerin giderek artan bir biçimde kendi öz faaliyet alanlarına dönme ve
işlerinin kalan kısımlarını (teknolojik araştırma ve yenilikçi buluşlar dahil) kobilere
ihale etme eğilimi içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kobilerin
büyük şirketlerin faaliyetlerini tamamlayıcı şekilde çalıştıkları söylenebilir.
Esneklikleri ve istihdam yaratma potansiyelleriyle kobiler, bölgesel gelişmede
önemli role sahiptirler. “Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation
6

Her bir bölgenin kendi şartları içerisinde değerlendirildiği ve her bir faktörün her bölge için ayrı öneme
sahip olduğu bir analiz, bölgelerin birbirleriyle karşılaştırılmasında daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Bu
analizi, Veri Zarflama Analizi ile gerçekleştirebilmek mümkündür. Yöntemin ayrıntılarına ilerleyen
bölümlerde yer verilecektir.
7
Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the
European Union
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and Development of the Regions of the European Union” adlı raporda, bir bölgedeki
kobi yoğunluğu, o bölgede mevcut olan her türlü altyapının iş hayatının gelişmesine
elverişli olup olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde bir
bölgedeki kobi yoğunluğunun, kamu politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi
amacıyla da kullanılabileceği belirtilmiştir.
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY):
Bir bölgenin ekonomik gelişimi, o bölgenin üretim aktivitelerini çekme ve mevcut
üretim kapasitesini koruyabilme becerisiyle doğrudan bağlantılıdır. Literatürde bir
bölgenin yabancı yatırımcılar için çekici olmasını etkileyen unsurlar üzerinde pek çok
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan8 bir tanesinde, üretim maliyetlerinin bir bölgeye
yatırımcıları çekebilmede etkili olan pek çok unsurdan yalnızca birisini oluşturduğu
belirtilmekte ve bir bölgeye yatırımcı çekebilmek için, o bölgenin istenilen
karakteristiklerin bir kombinasyonuna sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır.
DYSY, bir bölgenin rekabet edebilirliğine, o bölgedeki sermaye stokunun ve üretim
kapasitesinin artmasını sağlayarak katkıda bulunur. Ek olarak, artan rekabetle
bölgedeki diğer şirketlerin verimlilik ve ürün kalitelerini yükseltilmesinde ve
dolayısıyla bölgenin görece rekabet edebilirlik gücünün artmasında tetikleyici rol
oynar. Bunlarn yanısıra bölgenin teknoloji ve know-how’a ulaşımını kolaylaştırır. Bu
durum, teknolojik açıdan geride kalmış bölgeler için büyük önem taşımaktadır.
DYSY’nin bir bölge için sağlayabileceği faydanın maksimizasyonu, yabancı
yatırımcının bölgeye entegre olabilmesini ve böylelikle uzun dönemde bölgede
kalabilmesini sağlayacak bölgesel politikaları gerektirir. Bir bölgedeki yabancı
yatırımcının bölgeyle bütünleşmesi ne derecede kuvvetli olursa,

o yatırımcının

bölgedeki varlığı ve yatırımın yaratacağı faydalar o derece uzun vadeli olur
gerçeğinden hareketle, bu politikaların, en azından, teknoloji aktarımının çevredeki
diğer şirketlere yayılmasını sağlamak, yerel endüstrilerden hammadde ve diğer
gereksinimleri

8

sağlayabilmek ve/veya ürünlerin yerel müşterilere satılmasını

Competitiveness and Cohesion: Trends in the Regions, European Commision, 1994
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sağlayabilmek gibi kolaylıklar getirmesi beklenebilir (dikey entegrasyon)9. Kamu
politikaları,

yüksek beceri birikimine sahip insan kaynaklarının yetiştirilmesi,

araştırma-geliştirme ve iş hayatına yönelik diğer altyapıların kalitesi, etkin iletişim ve
ulaştırma imkanları sağlamanın yanısıra, şirketlerin kuruluşu ve işleyişine ilişkin basit
ve öngörülebilir düzenlemeler, vergi yükümlülüğünde kolaylıklar ve diğer etkin teşvik
mekanizmaları ile belirli bölgeleri yatırımcı açısından daha çekici hale getirebilme
gücüne sahiptir10.
Enerji, İşgücü ve Hammadde Maliyetleri:
Bir bölgede ekonomik büyüme ve gelişme, güvenilir ve uygun maliyette enerji
kaynaklarının

bulunabilirliği

ile

yakından

ilişkilidir.

Mevcut

özel

sektörün

üretimindeki temel girdilerden birisi olan enerji maliyetlerinde bir azalmanın doğrudan
ürün maliyetinde ve dolayısıyla da ürün fiyatında bir azalmayı beraberinde getireceği,
bunun da özel sektörün rekabetçi gücünü arttıracağı gerçeğinden hareketle, enerji
maliyetinin, özellikle geride kalmış bölgeler için çok büyük öneme sahip olduğu
söylenebilir.
Benzer ilişki ve mantık çerçevesi, üretim maliyetlerinin doğrudan etkileyen ve pazar
fiyatlarının oluşmasına katkıda bulunan işgücü ve hammadde maliyeti gibi her türlü
üretim faktörünün maliyeti için geçerlidir.
Telekomünikasyon Altyapısı:
Telekomünikasyon altyapısı, hem bölgesel gelişmeye olan doğrudan etkisi ile, hem
de teknolojinin giderek artan bir öneme sahip olduğu günümüz şartlarında ulaştırma
altyapısının tamamlayıcı nitelikteki göreviyle, bölgesel rekabet edebilirliğin önemli
yapıtaşlarından birisi haline gelmiştir. Gerçekten de, en gelişmiş ulaştırma
sistemlerinin bile bugün bir dereceye kadar çözüm getirebildiği ulaşılabilirlik
sorununu, modern telekomünikasyon sistemleri özellikle gelişmiş ve hızlı büyüyen

9

Foreign Direct Investment and Regional Development: Assessment and Prospects for China, OECD,
2001
10
Industrial Performance and Competitiveness in an Era of Gloabalization and Technological Change,
OECD, 1998
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servis sektörleri için (finans, iletişim teknolojileri, vb.)

engel olmaktan

uzaklaştırmıştır. Ancak telekomünikasyonun tamamen fiziksel kontağın yerini
tutamayacağı unutulmamalı ve ulaştırma altyapısı ile birbirlerinin ikamesi olarak değil
de tamamlayıcıları olarak ele alınıp paralel bir şekilde gelişimlerine önem verilmelidir.
Telekomünikasyon ve iletişim teknolojileri alanında dünyadaki hızlı gelişmeler,
yepyeni hizmet alanlarının (online bilgisayar destekleri, tele-bankacılık ve İnternet
üzerinden gerçekleştirilen geniş yelpazeli ticari faaliyetler gibi) doğmasına ve bu
alanların iş dünyasında özellikle kobiler için çok önemli ticari fırsatlar yaratarak
bölgesel anlamda büyüme ve istihdam yaratılmasında ateşleyici rol oynamasına sebep
olmuştur.
Çevre Altyapısı:
Çevre altyapısı, endüstriyel atık yönetimi ve su dağıtım şebekesi gibi alt konular
kapsamında ele alındığında, hem bir bölgedeki ekonomik faaliyete katkı sağlayan, hem
de bölgesel gelişme gerçekleşirken oluşabilecek ekolojik zararları önleyici bir
mekanizma olarak, bölgesel gelişme ve rekabet edebilirliğin sürdürülebilir olmasında
çok önemli bir görev üstlenmektedir.
Yukarıda açıklanan unsurlar ve bu unsurların bölgesel farklılıklar çerçevesinde kişi
başı GSYİH ile nasıl ilişkilendiği literatürde pek çok çalışmaya konu olmuştur. Son
iki yüzyıldır süregelen hızlı küresel büyüme sonucunda, dünyadaki zengin ve fakir
ülkeler arasında kişi başı GSYİH farkının dramatik olarak arttığı ve son yıllarda fakir
ülkelerin geçmişe göre daha hızlı bir gelişme gösterdiği gözlemlenmekle birlikte
toplamda ülkeler arasındaki farkta bir azalma olmadığı kaydedilmiştir. Bu durum AB
ülkeleri için de geçerlidir.
Jacques-François Thisse (2000), giderek artan bölgesel farklılıkların kimi durumlar
için kötü sonuçlara işaret etmeyeceğini, kimi durumlar için ise sadece izleme ve
düzeltici önlemler alınmasına ihtiyaç doğuracağını tartışmıştır. Thisse tartışmasına,
neden farklı bölgelerde yerel endüstriyel gruplaşmaların (yığılmaların) meydana
geldiğini ve ekonomik faaliyetin neden kentleşme oranı en yüksek bölgelerde
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yoğunlaştığını araştırarak başlamıştır. Yığılmanın ardında yatan nedenlerin teknolojik
dışsallıklar ve koordinasyon problemi olduğunu vurgulamıştır.
En basit anlatımıyla teknolojik dışsallıklar, şirketlerin birbirlerinden işlerin daha iyi
nasıl yapılacağını öğrenmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum için Thisse,
endüstriyel grupların oluşumu ve büyüklüğünün üç farklı kuvvetin görece önemine
bağlı olduğunu iddia etmektedir: yerel ekonomilerin büyüklüğü (yani, bir bölgede aynı
sektörel alanda faaliyet sürdüren bütün şirketleri etkileyen dışsallıklar), rekabet
yoğunluğu ve ulaştırma maliyetleri. Thisse, düşük ulaştırma maliyetlerinin ekonomide
daha fazla yığılmaya yol açacağını, çünkü bu sayede şirketlerin uzak pazarlardaki
işlerini kaybetme korkularının ortadan kalkacağını savunmaktadır. İkinci olarak
Thisse, fiyat rekabetinde esneklik sağlayan ürün çeşitlendirmesinin, daha fazla şirketin
bir arada yerleşmesine yol açacağını, ve böylelikle şirketlerin, rekabetin kötü
sonuçlarından etkilenmeden, büyük endüstriyel gruplar içerisinde bulunarak,
gruplaşmadan doğan her çeşit pozitif dışsallıktan en fazla ölçüde yararlanabileceklerini
belirtmektedir.
Thisse, makalesinde bu şekilde oluşan bölgesel farklılığın önemli bir sorun olarak
algılanması gerekip gerekmediğini sorgulamakta ve şu soruyu gündeme getirmektedir:
“Geçen 10 yılda fakir bir bölgenin kişi başına GSYİH ‘sı %10 yükselirken, zengin bir ülke için
bu oran %20 olduysa, bunun sonucu ne olur? Fakir bölge, zengin bölgeyi yakalayamamışsa da,
her iki bölge de kendi içerisinde ilerleme katetmişlerdir. Bu kötü bir şey midir?”

Bu soruya Thisse şöyle yanıt vermektedir:
“Eğer hayali bir planlamacı yaratılsa ve bu planlamacıya, toplumun yaşam standardını
maksimize etmesi için şirketleri dilediği bölgeye yerleştirme yetkisi verilse, ve bu durum,
şirketlerin kendi yerleşim yerlerini kendileri seçebildiği normal durumla karşılaştırılsa, hayali
planlamacının yaratacağı tablo, şirketlerin yer seçiminde özgür olduğunda ortaya çıkan
tabloyla benzer bir şekle sahip olacaktır. İlginç bir şekilde, belli bazı durumlarda, hayali
planlamacı, normalde olduğundan çok daha fazla bölgesel farklılık yaratacak yer
seçimlerinde bulunacaktır. Çünkü şirketler, kimi zaman diğer şirketlerle aynı bölgede
yerleşmeden doğacak pozitif dışsallıkları ve yaratılacak verimliliği göz ardı ederek, rekabetin
zorluklarından kaçınma amacıyla birbirlerinden uzak durmayı bilinçli olarak tercih
etmektedirler.”
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Bu basit örnekten de anlaşılabileceği gibi, yazar, ülkenin bütünündeki yaşam standardı
ve refah seviyesini maksimize etme amaçlı olarak devletin normal pazar işleyişine
karışması durumunda bile, sonucun değişmeyeceğini, ve verimli işleyen (yığılmanın
görüldüğü) bölgeler lehine bir bölgesel dağılım dengesizliğinin gözlemleneceğini
söylemiştir. Yani genel anlamda bir kalkınma için, bölgesel farklılıklarının kaçınılmaz
olduğunu ve her zaman var olacağını belirtmiştir.
Gerçekten de, Avrupa ülkelerini baz alarak verimlilik ve bölgesel eşitlik kavramları
arasındaki ampirik bağlantının incelendiği çalışmasında, Quah (1996), Thisse’nin
vardığı yargıları kanıtlar nitelikte bulgular elde etmiştir. Quah, çalışmasında bir
ülkenin toplam büyümesi ile bölgesel eşitlik arasında her zaman bir ya/ya da tercihinin
bulunduğunu ortaya koymuştur. Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya arasında
yaptığı incelemede, sadece İspanya ve Portekiz’in yüksek büyüme çizgisi elde ettiğini
ve kişi başı GSYİH değeri olarak Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine yakınsadığını, ancak
bunu yaparken de bölgesel eşitsizlikte çok keskin bir artış sergilediğini ortaya
koymuştur. Diğer taraftan, Yunanistan’ın çok düşük bir büyüme ile birlikte kişi başı
GSYİH bazında Avrupa’nın geri kalan ülkelerine bir yakınsama gösteremediği, ancak
aynı zamanda da bölgesel eşitsizlik seviyesinde bir artış yaşamadığını gözlemlemiştir.
(Benzer bir bulgu, INSEE (Fransız Ulusal İstatistik Ajansı) tarafından 1998 yılında
yapılan bir çalışmada elde edilmiştir. Bu çalışmaya göre, kişi başı GSYİH bazında AB
ortalamasının üzerinde olan ülkelerde aynı zamanda ortalama üstünde bir bölgesel
eşitsizlik gözlemlenmektedir. )
Bu sonuçlar göstermektedir ki, ülke bazında neoklasik büyüme modeli uygulanabilir
iken, bölgesel bazda bölge ekonomisine özgü unsurların etkin olduğu içsel bir büyüme
modeli daha açıklayıcı olmaktadır. Ek olarak, ölçeğe artan dönüşüm ve dolayısıyla da
ıraksama ile sonuçlanan ekonomik mekanizmalar (şirketlerin kendi yerleşim
bölgelerini kendileri belirlemeleri ve bunun sonucu oluşan yığılma ekonomileri),
bölgesel bazda, ulusal ölçeğe göre, daha etkili olmaktadır.
Thisse’nin çalışmasına geri dönülecek olursa, bölgesel dengesizliklerin varlığının
kaçınılmaz olduğunun bir başka göstergesi olarak koordinasyon problemleri öne
sürülmüştür. Thisse’ye göre, bir bölgenin ekonomik olarak gelişememesinin
sebeplerinden birisi, o bölgenin minimum ekonomik aktivite eşiğine erişememiş
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olmasıdır. Böyle bir bölgede yeni bir iş alanının nasıl bir performans göstereceği,
bunun sonucu olarak bazı mal ve hizmetlerin fiyatları önceden bilinemez. O bölgede
yeni bir pazarın yaratılması, birçok ekonomik aktörün birarada koordinasyon içerisinde
hareket etmesini gerektiren bir olay olduğu için, bu aktörlerin söz konusu pazar ile
ilgili yeterli bilgiye (fiyatlar, vb.) sahip olamaması, o bölgenin kalıcı olarak geri
kalmasına neden olmaktadır. Serbest ekonominin işleyişindeki bu başarısızlık sonucu
olarak da optimal yatırım kararları alınamamakta ve ekonomik verimsizliğe sebep
olunmaktadır.
Thisse ile aynı noktadan yola çıkan bir başka araştırmacı olan Philip Martin (2000),
bölgesel politikaların ardında yatan bölgesel eşitliğin sağlanması motivasyonunun,
kimi durumlar için hedeflenenin tam aksine sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir.
Bu durumu Martin aşağıdaki örnekle ifade etmektedir:
“Örneğin, geride kalmış bir bölgeyi gelişmiş bölgelere bağlamak üzere inşa edilmiş yeni bir
otoyolu, aslında geride kalmış bölgeyi gelişmiş bölgelerle rekabet içerisine sokmaktadır. Bu
politikanın (devlet yardımı olarak algılanabilir) bir diğer yönü de, zengin bölgeden fakir
bölgeye, fakir olan bölgenin verimliliğine ilişkin herhangi bir iyileştirme yapmadan, bir gelir
transferi şeklinde sonuçlanmasıdır. Bu durum için denilebilir ki, daha yenilikçi ve üretken
bölgelerden daha geride kalmış bölgelere doğru bir gelir transferi biçiminde devletin pazar
işleyişine karışması, ülkenin genel refah seviyesinde bir azalışı da beraberinde getirecek, ve ilk
başta hedeflenen sonuçla tam tersi bir noktaya ulaşılmasına sebep olacaktır.”

Bu noktadan hareketle Martin, kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkisinin
tartışmaya açık olduğunu dile getirmiştir.
Martin’in ulaştığı bu sonuç, Vanhoudt P., Matha T. ve Smid B. (2000) tarafından
yapılan bir çalışmayla güçlenmiştir. Bu çalışmada, uzun dönemli bir büyüme modeli
ile kamu ve özel sektör yatırımlarının AB ülkeleri arasında ve bölgesel düzeyde
ekonomik performans üzerindeki etkisi araştırılmış ve ekonomik büyüme ile kamu
yatırımları arasında ters bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Daha zengin olan
ülkelerin kamu yatırımlarına daha fazla pay ayırdığı, ve bunu yaparken de daha fazla
gerçekleşebilecek olan bir ekonomik büyümeden feragat ettikleri ortaya konulmuştur.
Bölgesel düzeyde ise çalışma, kamuda sermaye oluşumu için harcanan paranın daha
çok gelir dağılımını yeniden düzenleyici bir araç olarak görev yaptığı, ancak bununla
birlikte, bölgesel üretkenlik, ya da diğer bir deyişle, bölgesel verimlilik farklarını
gideremediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
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Diğer taraftan bu çalışmada, özel sektör yatırımlarının ve eğitim seviyesinde artışın,
bölgesel büyümeyi tetiklediği ve bölgesel gelişmişlik farklarını giderici bir etkide
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak denilebilir ki, dünyada kamu yatırım harcamalarının bölgesel gelişmişlik
üzerindeki etkisi, gelirin coğrafi dağılımını transferler yoluyla değiştirmekten öteye
gidememekte, ve bölgeler arasındaki üretkenlik farklarının azaltılmasında olumlu bir
katkı sağlayamamaktadır. Bu sebeple bölgesel politikalar, eşitlik ve verimlilik
kavramları arasında bir tercih yapma durumuyla karşı karşıyadır. Bu tercih, ya ülke
seviyesinde bir ekonomik büyüme ve verimlilik artışı, ya da ülke içerisindeki bölgelerin
farklılıklarını giderip eşitlik yaratma yönünde olacaktır. Bu çalışmalar göstermiştir ki,
transfer niteliğinde gerçekleşecek bir bölgesel politikanın uygulanmasıyla bir ülkede
aynı anda hem genel ekonomik büyümenin sağlanması, hem de bölgesel eşitsizliklerin
giderilmesi mümkün olamamaktadır.
Yukarıda özetlendiği gibi, bölgesel verimliliğin (üretkenliğin) genel ekonomik gelişme
üzerindeki etkisi ve kamunun bölgesel verimlilikteki rolü giderek artan bir şekilde
önem kazanmaya başlamıştır. Literatürde bölgelerarası rekabet edebilirliğe verimlilik
yaklaşımı, daha çok doğrusal programlama tekniklerini temel alan Veri Zarflama
Analizi (VZA) tekniği ile ele alınmıştır. Aşağıdaki bölümde, VZA’nin, detaylarına
girmeden, kısa bir açıklaması yapılacak ve bu alandaki çalışmaların kapsamı ve
bulguları tartışılacaktır. Daha sonraki bölümlerde ise, VZA teorisi tanıtılacak ve diğer
tekniklerle arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenecektir.
3.2.2 Bölgelerarası Rekabet Edebilirlikte Verimlilik Yaklaşımı:
Bölgelerarası rekabet edebilirlik kapsamında verimlilik yaklaşımı, bölgelerin
amaçlanan hedeflere ulaşmada kaynaklarını ne derecede verimli kullandığı konusunu
incelemektedir. Bu konuda literatürde yapılmış çalışmaların değerlendirilmesine
geçmeden önce, verimlilik analizinin temellerinin incelenmesinde yarar vardır.
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3.2.2.1 Verimlilik Analizinin Temelleri:
Verimlilik analizi, temellerini üretim ve maliyet fonksiyonlarının analizinden alır.
Tarihsel olarak verimlilik analizi ile ilgili literatürdeki gelişmelere bakıldığında, üretim
ve maliyet fonksiyonlarının “Sıradan En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi11” ile
tahmin edildiği görülmektedir. (Hammond (1986), Tyler ve Lee (1979), Lee ve Tyler
(1978)). Ancak bu yöntemle yapılan tahminler sonucu ortaya çıkan “ortalama”
fonksiyon, teorikte ve pratikte, verimli üretim olanaklarını yansıtmadığından,
verimlilik ölçme amaçlı kullanılma durumunda yanılgılara yol açmaktadır. Pratikte,
ortalama bir performans standardı benimsemek, aslında bir çeşit verimsizliğin
kabullenilmesi anlamına da gelebilmektedir. Çünkü ulaşılabilecek olan seviyeyi
düşürerek ortalama standartları benimsemek, performansta olabilecek olan daha ötesi
ilerlemelerin gözardı edilmesi demektir. Buna ek olarak, ortalama bir üretim
fonksiyonu, teorideki davranış maksimizasyonunu yansıtan sınır fonksiyonuyla
çelişmektedir. Bu sebepten dolayı Sıradan En Küçük Kareler yöntemi ile oluşturulacak
bir maliyet eğrisi, ancak tatminkar bir davranış seviyesini yansıtabilmekte, ve
davranışta maksimizasyonu sağlayamamaktadır.
Sınır performans kavramına dayalı performans karşılaştırmaları, ekonomi teorisindeki
üretim fonksiyonu tanımından gelmektedir. Genel bir ifadeyle üretim, girdilerin
çıktıları üretmek için birleştiği fiziksel bir dönüşüm sürecine verilen addır. Üretim
fonksiyonu, gerçekleşebilir12 teknikler dahilinde, verimli dönüşüm olasılıklarını
tanımlayan teknik bir ilişki olarak değerlendirilmelidir. Bu ilişki tanımı içerisinde,
miktarı belirli faktör girdilerinin üretebileceği öngörülen çıktı miktarı, aynı zamanda
bir teknik maksimizasyonu problemi olarak da algılanmaktadır. Johnston (1960) bu
konuyu şöyle açıklamaktadır:
“Üretim fonksiyonu, birim zamanda sisteme akan herhangi bir miktardaki girdinin üretmeyi
başarabileceği maksimum çıktı miktarını anlatan ilişkidir.”

Benzer bir yorum maliyet fonksiyonu ile ilgili de yapılabilir. Dualite teorisi, üretim
ve maliyetler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır13. Faktör fiyatları belirli iken,
11

Ordinary Least Squares Regression Method
Feasible
13
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için, “Gölge Fiyatlar” konusu araştırılabilir.
12
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maliyet fonksiyonu bir sınır fonksiyonu14 olarak davranır, çünkü üretim fonksiyonu ile
belirlenen minimum girdinin yaratacağı maliyetten daha düşük bir maliyete ulaşmak
mümkün değildir.
“Sınır” kelimesinin her iki durum için de kullanılmasının nedeni, fonksiyonun olası
gözlemlerin oluşturduğu küme için bir sınır oluşturmasıdır. Bu sebeple, üretim, sınırın
altında bulunan noktalarda gerçekleşebilmekle birlikte, sınırın üstünde yer alan
noktalar için gerçekleşememektedir. Aynı şekilde maliyetler, maliyet sınırının üstünde
yer alan noktalarda gerçekleşebilirken, maliyet sınırının altındaki noktalarda
imkansızdır. Bu noktadan hareketle, herhangi bir karar verme biriminin (ki literatürde
bu birimler, şirketlerden kamu kuruluşlarına ve coğrafi bölgelere kadar pekçok biçim
almıştır), ait olduğu üretim fonksiyonunu

altında, ya da ait olduğu maliyet

fonksiyonunun üstünde kalma miktarı, “görece verimlilik”15 ölçüsü olarak
anılmaktadır.
Literatürde üretim fonksiyonunun sınır fonksiyonu olarak ele alındığı ilk ampirik
çalışma Farrell (1957)’a ve Farrell ve Fieldhouse (1962)’a aittir. Bu sebepten dolayı
sınır verimlilik karşılaştırmaları, günümüzde “Farrell Verimlilik Ölçümü”olarak da
anılmaktadır. Farrell’ın kurguladığı metodoloji, geçen yıllarla birlikte önemli
değişikliklere

uğrasa

da,

yaklaşımı,

modern

sınır

analizinin

temellerini

oluşturmaktadır.
Sınır fonksiyonlarının tahmini, modern teoride değişik yollarla yapılabilmektedir. Veri
Zarflama Analizi (VZA) bu yollardan birisidir. Sınır fonksiyonlarının tahmin
edilmesinde ve verimlilik karşılaştırılması analizlerinde kullanılır. Belirli girdileri
belirli çıktılara dönüştürmekten sorumlu bir üretim sürecinin, diğer benzer üretim
süreçlerine göre ne derece verimli işlediğinin, ve olası verimsizliklerin altında yatan
nedenlerin tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Bölgesel gelişme konusunda yapılmış
verimlilik çalışmaları, genellikle VZA tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdaki kısım bu teknik ve diğer yöntemler arasındaki farkları incelemektedir:

14
15

Frontier function
Relative efficiency
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3.2.2.2 Verimlilik Yaklaşımlarında Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması:
Verimlilik yaklaşımlarında kullanılan sınır fonksiyonlarının (teknolojilerinin) tahmini
için faydalanılan teknikler arasındaki en önemli fark, “parametrik” kelimesinden
gelmektedir. Bu fark, tekniklerin aşağıdaki şekilde sınıflandırılmasına neden olmuştur:

i.

Parametrik Olmayan Programlama:
Bu isim, önceleri Farrell (1957) tarafından kurgulanan, daha sonra Charnes,
Cooper ve Rhodes (1979, 1978) tarafından geliştirilen VZA’ne verilen bir
diğer isimdir. VZA, bir sınır teknolojisi oluşturmak için kullanılan,
deterministik bir doğrusal programdır. VZA’nin parametrik olmaması,
tahmin etmeye çalıştığı üretim teknolojisinin, belirli bir forma sahip ve
sonlu sayıdaki parametrelere bağlı olan herhangi bir fonksiyonel gruba
(örneğin, Cobb-Douglas fonksiyonel formu) dahil olması ile ilgili bir
varsayım taşımamasından kaynaklanmaktadır. Önemli bir diğer nokta da,
VZA’nin istatistiksel olmamasıdır. Bunun sebebi, VZA’nin hata terimleri
(yani verimlilik hata terimleri) ilgili herhangi açık bir olasılık dağılımı
varsayımı yapmamasıdır.

ii.

Parametrik Porogramlama:
Bu teknik de, sınır teknolojisini tahmin edebilmek için (i) gibi deterministik
doğrusal program kullanır. (i) ile arasında olan temel fark, parametrik
teknolojinin düz, parametrik olmayanın ise parçalı doğrusal bir yapı
sergilemesidir. Parametrik programlar, literatürde sınırlı sayıda kullanım
olanağı bulmuştur. (Forsund ve Hjalmarrson (1979), Forsund ve Jansen
(1977), Aigner ve Chu (1968))

iii.

Parametrik İstatistiksel Tahmin Yöntemleri:
Yukarıda özetlenen her iki programlama yaklaşımının aksine, istatistiksel
teknikler, teknolojinin parametrik bir temsilinin tahmini için kulanılır.
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Literatürde çok sayıda istatistiksel sınır tahmini uygulamaları yer almaktadır
(Örneğin, Ferrier ve Lovell (1990), Hughes (1988), Dawson ve Lingard
(1988), Dawson (1987), Huang ve Bagi (1984), Aigner, Amemiya ve Poirier
(1976)) İstatistikel metodoloji teknolojinin açık bir fonksiyonel formunu
belirler ve teknik verimliliğin tespitine çalışır. Literatürde programlama
yaklaşımlarını savunanlar (Sengupta (1987a), Banker ve Maindiratta (1986)),
açık bir fonksiyonel form tahmininin, mevcut teknoloji için garantisi olmayan
bir yapı dayatmak olduğunu öne sürmektedirler. Benzer bir argümanla,
verimlilik hata terimleri için seçilen olasılık dağılımlarının genellikle keyfi
olduğunu, ve takip edilebilirliği kolaylaştıracak seçimlerin tercih edildiğini
tartışmaktadırlar. Bu tartışmayı destekler şekilde, Schmidt ve Lin (1984),
istatistiksel verimlilik karşılaştırmalarının olasılık dağılımı seçimlerinden
bağımsız olmadığını kanıtlamıştır. Bununla birlikte istatistiksel sınır tahmini
yöntemlerinin bir avantajı, herhangi bir gözlemin sınır çizgisiyle arasında
kalan uzaklığın verimlilik ve gürültü bileşenlerine ayrıştırılabilmesidir.
Bunun tersine, programlama yaklaşımları, sınırla arada olan farkların
tamamını verimlilik farklarına bağlamaktadır. VZA’nde gürültünün etkisini
sınırlandırabilmek için bazı çalışmalar yapılmıştır (örneğin, Banker (1988))
Aynı şekilde, Sengupta (1990a, b, 1988, 1977a,c) da bu konuyu, kısıtların
olasılıksal yapı taşıdığı “rastlantı-kısıtlı programlama”16 ile incelemiştir.
İstatiksel yöntemlerin parametrik olmayan programlamaya (VZA) göre
vurgulanan bir diğer eksikliği ise, tahmin ettiği sınır teknolojisinin ortalama
davranışın bir temsili olduğu, ve verimlilik kıyaslaması yapılmak için
kullanılamayacağıdır.
3.2.2.3

Bölgelerarası Rekabet Edebilirlik Kapsamında Verimlilik Analizi
Çalışmaları:

Bölgelerarası rekabet edebilirlikte verimlilik karşılaştırması konusunda yapılmış
çalışmalar özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nde illerdeki gelişme faaliyetlerini ele
almıştır. Bu çalışmalar Şekil 1’deki yapılanma üzerine kurulmuş, bölgesel düzeyde,
verimliliği ölçülecek sürecin ya da birimin, girdileri ve çıktıları belirlenerek,
16

Chance-constrained programming
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girdilerin çıktılara ne derece verimli dönüştürüldüğü ve böylelikle çalışmaya konu
olan birimlerin ya da süreçlerin ne derece üretken işledikleri ölçülmeye çalışılmıştır.
Bu konuda literatürde en eski çalışmalardan birisi Charnes A., Cooper W. ve Li S. 17
(1988) ‘a aittir. Charnes ve diğerleri, çalışmalarında Çin Halk Cumhuriyeti’nde 28 ilin
ekonomik performanslarındaki verimliliklerini VZA yöntemiyle incelemiştir. VZA
yöntemi,

yukarıda

anlatılan

sınır

fonksiyonunu

tahmin

ederek

verimlilik

karşılaştırmaları yapmaya yarayan bir tekniktir. Bu çalışma sonucunda en temel olarak,
ekonomik performanslarında verimsiz olan şehirler belirlenmiş, ve bu şehirlerin hangi
kaynaklarını verimsiz kullandığı tespit edilmiştir. Verimsiz kullanılan kaynakların
tespitinin, geride kalmış ülkeler için ekonomik kalkınma anlamında öneminin
büyüklüğüne işaret edilmiş, ve bu bilginin doğrudan kaynak aktarımı ya da
teşviklerden daha önemli stratejik öneme sahip olduğu vurgulanmıştır.
Çalışmada girdi olarak:
1. İşgücü: Bir ilde endüstriyel bir kolda (tarım hariç) hizmet veren çalışan sayısı
2. Sermaye: Dolaşımda olan para miktarı ve çalışanların yıllık maaşları
3. Yatırım: Sabit sermayeye yapılan yıllık yatırım miktarı (makina, teçhizat
dahil),
Çıktı olarak ise:
1. Brüt endüstriyel çıktı değeri: Bir şehirde üretilen çıktıların parasal değeri
(Ulusal ekonomiye yapılan katkının bir ölçüsü olarak kullanılmıştır.)
2. Karlar ve vergiler: Kamu iktisadi teşekküllerinin elde ettikleri karlar ve
ödedikleri vergiler yoluyla merkezi hükümete katkıları
3. Satışlar: Yerel pazarlarda son ürünlerin toplam satış değeri (Şehirdeki
toplam tüketimin bir göstergesi olarak kullanılmıştır.)
kullanılmıştır. Bu girdiler ve çıktılar kullanılarak, her bir şehrin girdileri çıktılara ne
derece verimli dönüştürdüğü, ve verimsiz çıkan şehirler için hangi girdilerin verimsiz
kullanıldığı tespit edilmiştir.

17

Using Data Envelopment Analysis to evaluate efficiency in the economic perfrmance of Chinese
cities, 1988
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Bu çalışma, birbirini takip eden iki ayrı dönem için yapılmış, ve şehirlerin
verimliliklerindeki değişim ve sergiledikleri ölçek ekonomileri belirlenmiştir. Buna
göre, ölçeğe göre artan dönüşüm gösteren şehirlere yapılacak yatırımların en verimli
sonuçlar doğuracağı, ölçeğe göre azalan dönüşüm gösteren şehirlerde ise arzın (girdiler
anlamında) daraltılması gerektiği ortaya konulmuştur (Ölçeğe dönüşüm kavramı,
ilerleyen bölümlerde tartışılacaktır.). Bu sonuçlar, Sueyoshi T. (1992) tarafından farklı
dönemlere ait aynı veri seti üzerinde gerçekleştirilen bir diğer VZA çalışmasıyla da
desteklenmiştir.
Bu çalışmaları referans gösteren bir diğer çalışma ise, kuzey Yunanistan’da
sürdürülmekte olan bölgesel gelişme politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesini
konu almıştır. Karkazis J. ve Thanassoulis E. (1998) tarafından gerçekleştirilen
çalışmada, VZA kullanılarak kuzey Yunanistan’da özel sektör yatırımlarını çekmek
için verilen teşvikler ve gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının (yani toplam kamu
harcamalarının),

bölgeler

arasındaki

görece

verimliliği

hesaplanmıştır.

Yunanistan’daki kamu harcamalarının oldukça büyük bir bölümünü oluşturan
teşviklerin amacının bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması olarak
belirlendiği Yunanistan’da, teşvikler ve altyapı yatırımlarının özel sektör yatırımlarını
çekmede görece olarak daha başarılı olduğu bölgeler belirlenmiş ve bu başarının
altında yatan sebepler tartışılarak Yunanistan’ın bölgesel gelişme politikalarının
iyileştirilmesi üzerine yorumlarda bulunulmuştur.
Bu çalışmada girdiler.
1. Toplam kamu yatırımları
2. Toplam yatırım teşvikleri,
çıktılar ise:
1. İmalat sektöründeki özel sektör yatırımları
2. Tarım sektöründeki özel sektör yatırımları
3. Servis sektöründeki özel sektör yatırımları
olarak belirlenmiş, ve girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecinde her bir bölgenin
görece verimliliği hesaplanarak, verimsiz bölgelerin verimsizliklerinin altında yatan
nedenler tartışılmıştır. Çalışmanın sonuçları, aynı zamanda bir bölgedeki optimum
sektörel yatırım dağılımını da vermektedir.
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Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki şehirlerin ekonomik kalkınmadaki görece verimliliği ile
ilgili olarak yürütülmüş bir diğer çalışma Byrnes P. Ve Storbeck J. (2000)’e aittir. Bu
çalışma özellikle VZA’nin bölgesel ekonomik kalkınmada kullanılabilecek çok önemli
bir teknik olduğunu vurgulamış, ve şehirler arasında kaynak kullanımında işbirliği
yapılabileceği varsayımından yola çıkarak, verimlilik kazançları elde edilebileceğini
ortaya koymuştur. Yazarlar, elde ettikleri sonuçların, planlı yatırımın hangi bölgelere
ve nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda aydınlatıcı bilgi sağlayabileceğini
belirtmektedirler.
VZA’nin bölgesel performans verimliliğini ve dolayısıyla rekabet edebilirliği ölçmek
üzere kullanıldığı bir diğer çalışma Golany B. Ve Thore S.’a aittir. Yazarlara ait olan
ve 1996 yılında yayımlanan ilk çalışmada çeşitli ülkelerin ekonomik performansları
VZA kullanılarak sıralanmaya çalışılmış, 1997 yılında ise bu çalışma, eğitim, sağlık ve
refah ekonomisine ilişkin sosyal değişkenleri de içerecek şekilde genişletilmiştir.
Genişletilmiş olan çalışma, 1970 ve 1985 yılları arsında 72 gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkenin ekonomik ve sosyal performanslarını ölçmektedir. Her bir ülke için bir
verimlilik sıralaması ve bir ölçeğe göre dönüşüm karakteristiği (ölçeğe göre artan,
azalan ya da sabit dönüşüm) belirlenmiştir.
Çalışmada girdiler:
1. Reel yurtiçi yatırımın reel GSYİH’ya oranı (1970 ve 1985 yılları arasındaki
gerçekleşmelerin ortalaması)
2. Eğitim ve savunma sanayi haricinde yapılan reel kamu harcamalarının reel
GSYİH’ya oranı (1970 ve 1985 yılları arasındaki gerçekleşmelerin ortalaması)
3. Eğitim alanındaki kamu harcamalarının nominal GSYİH’ya oranı (1970 ve
1985 yılları arasındaki gerçekleşmelerin ortalaması),
çıktılar ise:
1. Kişi başı GSYİH’nın büyüme oranı (1970 ve 1985 yılları arasındaki
gerçekleşmelerin ortalaması)
2. 1 eksi bebek ölüm oranı (1985 yılı, 0 – 1 yaş grubu çocuklar için)
3. Ortaöğrenim kurumlarına kayıtlı olan öğrenci oranı (1985 yılı)
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4. Nominal sosyal sigorta ödemelerinin nominal GSYİH’ya oranı (1970 ve 1985
yılları arasındaki gerçekleşmelerin ortalaması)
olarak kullanılmış, ve 72 ülke için girdilerin çıktılara dönüşüm sürecinin verimliliği
hesaplanmıştır. Bu değişkenlerin seçilmesinin altında yatan mantık, bir ülkenin
teknolojik ve ekonomik olarak geliştikçe, sosyoekonomik olarak da gelişeceği ve
vatandaşlarına sosyal sigorta, sağlık ve eğitim gibi alanlarda daha fazla faydalar
sağlayacağı beklentisidir.
3.3 Yaklaşım ve Model Seçimi:
Literatürdeki bölgesel gelişme ve rekabet edebilirlikte etkinlik ve verimlilik
yaklaşımları dikkatlice incelendikten sonra, Türkiye’de bölgesel rekabet edebilirlik
kapsamında, ayrıntılı bir verimlilik karşılaştırması yapılmasının uygun olacağı
düşünülmüştür. Yukarıda yapılan karşılaştırmalardan ve parametrik olmayan
programlamanın verimlilik ölçümünde diğer yöntemlere olan üstünlüğünden yola
çıkılarak, Veri Zarflama Analizi, kullanılacak teknik olarak seçilmiştir. Bu çalışmada
kullanılacak karar verme birimleri iller olarak belirlenmiştir. İl bazında sosyoekonomik gelişmişlikle ilgili pek çok veri bulunmasına rağmen, illerin mevcut
kaynaklarını ne derece verimli kullandıkları, ve mevcut kaynaklarını en verimli
değerlendirme ve dolayısıyla en üretken olma konusunda hangi illerin diğerlerine göre
daha başarılı bir performans sergilediklerine ilişkin bir çalışma Türkiye için
yapılmamıştır.

Ülkemizin

kısıtlı

kaynaklarının

en

verimli

şekilde

değerlendirilebilmesi, gelişme ve büyüme hedeflerine ulaşmak (yani etkin olmak)
kadar, bu hedeflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve illerin rekabet edebilirlik
yeteneklerinin arttırılarak kalıcı bir hale getirilmesi açısından da çok büyük öneme
sahiptir. Bu sebeple, rekabet edebilirlik kapsamında, illerin katma değer üretme görece
verimlilikleri tespit edilmiş ve politika önerilerinde bulunulmuştur. Bir sonraki bölüm,
kullanılan VZA teorisine ayrıntılarıyla yer vermekte, takip eden bölümler ise Türkiye
için bu çalışma kapsamında yapılan uygulamayı açıklamaktadır.
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4. BÖLÜM
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

4.1 Giriş

Veri Zarflama Analizi (VZA), doğrusal programlama prensiplerine dayanan, ve
literatürde "Karar Verme Birimleri” (KVB) olarak geçip girdiyi çıktıya dönüştürmekten sorumlu işletme veya ekonomik kuruluşların göreli verimliliğini ölçmek
için tasarlanmış olan bir tekniktir. Yöntem ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes
tarafından, kamu kuruluşlarının teknik verimliliğini ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla
geliştirilmiştir. Kamu kuruluşları için piyasa fiyatları varolmadığından, göreli
performansın ölçülebilmesi için ağırlıkların belirlenmesi gereklidir. Yöntem, regresyon
tekniğinin doğrudan uygulanamadığı çoklu girdi ve çoklu çıktılar içeren ve fiyatların
belirsiz olduğu bu gibi üretim ilişkilerinde, girdi ve çıktıların ağırlıklarını (görece
önemlerini) belirleyerek, performans karşılaştırmaları yapılmasına olanak tanır.
Gerçekleştirilen ilk VZA uygulamasında (Charnes A., Cooper W., Rhodes E. (1978)),
okulların verimliliklerini ölçmek hedeflenmiştir.
VZA, aynı girdileri kullanarak aynı çıktıları üreten aynı tip üreticilerin verimliliğini
değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Herhangi bir istatistiksel yöntem, merkezi
eğilim yaklaşımıyla üreticileri ortalama bir üreticiye göre değerlendirirken, VZA
tekniği, her bir üreticiyi yalnızca "en iyi" üreticilerle karşılaştırır.
VZA, her bir karar biriminin göreli verimliliğini, gözlemlenen girdi ve çıktıları
kullanarak, ağırlıklı çıktıların ağırlıklı girdilere oranını hesaplayarak belirler.
Geleneksel yöntemlerin çoklu girdi ve çoklu çıktıların değerlendirilmesi için
sağlayamadıkları

bütünselliği,

toplam
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sağlayabilmektedir. Charnes, Cooper ve Rhodes; farklı karar birimleri için ortak
ağırlıklar belirlemenin sakıncalı olduğunu ve farklı karar birimlerinin girdi ve
çıktılarınının, bunlar tüm birimler için ortak girdi ve çıktılar olmasına karşın, farklı
şekilde ağırlıklandırılabileceğini kabul etmişlerdir. Örneğin göreli verimliliği
karşılaştırılmak istenen okulların çıktıları arasında müzik ve spor dallarında başarının
yer aldığını göz önüne alırsak, farklı okulların bu dallardan herhangi birine verdiği
önemin, diğerlerinden farklı olabileceğini düşünebiliriz.
VZA bugüne kadar sağlık hizmetleri (hastaneler, doktorlar), eğitim (okullar,
üniversiteler), bankalar, imalat sektörü, kıyaslama, yönetim performanslarının
değerlendirilmesi, restoranlar, toptancılar, şehirler, kamu kurumları, ve bölgesel
gelişme alanlarında göreli kaynak kullanımı verimliliği ölçümü yapmak amacıyla
uygulanmıştır. Dünyada yaygınlaşan uygulamalara karşılık, ülkemizdeki çalışmalar
genellikle ekonomi ve yöneylem araştırması kongrelerinde sunulan bildirilerle ve
sadece sağlık ve bankacılık alanlarında yoğunlaşan uygulamalarla sınırlı kalmıştır.
VZA’nın ülkemizde sınırlı kullanım olanağı bulmasının temel nedenleri olarak
yöntemin karmaşık görünümü, uygulamaya temel teşkil edecek veri setlerine ulaşım
güçlüğü, özellikle kamuda gerekli veri altyapısının bulunmayışı gibi nedenler
sıralanabilir. Ancak son yıllarda geliştirilen paket programların (Warwick Windows
DEA, BYU-DEA, IDEA, Pioneer, Frontier Analyst, SAS/DEA, vb.) modelin
uygulanabilmesini göreceli olarak kolaylaştırmasıyla, yöntemin kullanılmasının
yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.

4.2 VZA Tekniğinin Matematiksel Temelleri
VZA performans kavramına dayalı bir tekniktir. Performans ölçümüne ilişkin ilk
çalışmalar birim başına maliyet, birim başına kar, vb. gibi ölçülebilir rasyolara dayalı
olarak yapılmıştır. Bu rasyolar
ÇIKTI
GİRDİ
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şeklinde verilebilir. “Üretkenlik”18 ölçüsü, çoğu kullanım alanında, işçi ya da çalışan
performansını değerlendirebilmek için kesirsel bir biçim varsayar. ‘İşçi-saat başına
çıktı’ ya da ‘işçi başına çıktı’ gibi çıktı ölçüleri, yukarıdaki kesirsel forma örnek olarak
verilebilir. Bu tarz ölçütler literatürde kimi zaman “Kısmi Verimlilik Ölçütleri” olarak
adlandırılırlar. Bu terminoloji kasıtlı olarak kullanılır ve “Toplam Faktör Verimliliği”
ölçütleriyle olan farkın ayırdedilebilmesine olanak sağlar. Çünkü toplam faktör
verimliliği, tüm girdileri ve tüm çıktıları göz önüne alarak bir çıktı / girdi oranı elde
etmeye çalışır. Kısmi verimlilik ölçütlerinden toplam faktör verimliliğine olan geçiş,
çoklu girdi – çıktı yapısına sahip bir sistemin verimliliğinin doğru analiz edilmesine
olanak sağlasa da, doğru girdi ve çıktıları seçmek ve bunların sistemdeki ağırlıklarını
belirlemek gibi konularda zorluklar yaratmaktadır. Göreceli olarak yeni bir teknik olan
VZA, her bir girdi ve çıktı için ağırlıkların önceden belirlenmesine (örneğin, klasik
indeks oluşturma yöntemleri) ya da girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiyi tahmin eden
çeşitli fonksiyonel formlara (istatistiksel regresyon yaklaşımları) gerek duyulmadan
çıktı / girdi verimlilik göstergesini hesaplar.
VZA, çok sayıda değişken ve ilişkilerin (kısıtlar) bir arada değerlendirildiği
“matematiksel programlama” gibi teknikleri kullandığı için çok sayıda girdi ve
çıktının bir arada değerlendirilmesine olanak vermeyen ve karar vericiyi sınırlandıran
diğer tekniklere göre kullanıcıya daha rahat çalışılabilme imkanı sunar. Çünkü politika
üretilen ve yönetimsel kararların alındığı gerçek hayat problemleri, pek çok faktörün
aynı anda değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte
VZA, matematiksel programlamanın sahip olduğu geniş teori ve metodoloji birikimi
sayesinde yol gösterici analizlerin ve yorumların yapılabilmesine olanak sağlar.
Yukarıda sayılanlara ek olarak, VZA başka önemli fırsatları da beraberinde kullanıcıya
sunar. Bu fırsatlar, kullanıcı ile karar vericilere, girdi ve çıktıların seçimi ya da çeşitli
senaryoların değerlendirilmesi gibi konularda işbirliği yapabilmeleri için olanak
tanıması şeklinde özetlenebilir.

18

Productivity
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4.2.1 Tek Girdi-Tek Çıktıdan Oluşan Sistemler:
VZA’nin anlatımına tek girdi ve tek çıktıdan oluşan bir sistemin analiziyle
başlanabilir. Bu sistemde verimlilik, (1) formülüyle ölçülebilir. Aşağıdaki örnek tablo,
A...H isimli 8 işyerine ilişkin veriler içermektedir:
Tablo 1: Tek Girdi Ve Tek Çıktıdan Oluşan Sistemler

İşyeri
Çalışan Sayısı
Satış
Satış/Çalışan

A
2
1
0,5

B
3
3
1

C
3
2
0,667

D
4
3
0,75

E
5
4
0,8

F
5
2
0,4

G
6
3
0,5

H
8
5
0,625

Tablonun en alt satırı, çalışan başına düşen satış miktarını vermektedir; ki bu miktar
işletme ve yatırım analizi konularında sıklıkla kullanılan bir verimlilik ölçütüdür. O
halde, bu ölçütü kullanarak, B işyerinin en verimli, F işyerinin ise en verimsiz işyeri
olduğunu söylemek mümkündür.
Aynı veriyi bu kez, x-y eksenine taşıdığımızı düşünelim. (Şekil 2)

İşyerlerinin Karşılaştırılması
6
5

H
E

Satış

4
3

B

2

C

D

G
F

1
0
0

2

4

6

8

10

Çalışan

Şekil 2: Tek Girdi Ve Tek Çıktıdan Oluşan Sistemlerin Grafik Gösterimi
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Her bir noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi, o nokta için “kişi başına düşen satış
miktarı”nı verir ve tüm noktalar arasında en büyük eğime sahip olan nokta, B
noktasıdır. Bu doğru, “Verimlilik Üst Sınırı” olarak adlandırılır. “Veri Zarflama
Analizi” tekniğinin ismi, verimlilik üst sınırının örneklem kümesindeki en az bir
noktadan geçmesi ve diğer tüm noktaların bu sınırın üzerinde ya da altında yer alması
özelliğinden esinlenilmiştir. Çünkü matematik dilinde, bu şekilde bir sınırın bu
noktaları “zarfladığı” söylenilir.
Bu verileri kullanarak, istatistiksel regresyon çizgisi de çizilebilir:

İşyerlerinin Karşılaştırılması
6
Verimlilik
Sınırı

5

Regresyon
Çizgisi

Satış

4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

Çalışan

Şekil 3: Verimlilik Sınır Çizgisi Ve Regresyon Çizgisinin Karşılaştırılması

İstatistiksel olarak belirlendiği üzere bu çizgi, veri noktalarının tam ortasından
geçmektedir. Veri setinin sadece ortalamasını temsil eden bu çizginin üzerinde kalan
noktaların mükemmel, altında kalanların ise zayıf olarak nitelendirilmesi hata olur.
Diğer yandan, üst sınır çizgisi en iyi işyerinin performansını tanımlar ve diğer
işyerlerinin verimliliğini, kendisine olan uzaklıkları ile ölçer. Bu noktadan hareketle,
istatistiksel regresyon analizi yaklaşımı ile VZA yaklaşımı arasında çok temel bir
fark olduğu görülebilmektedir. İlk yaklaşım, gözlemlerin “ortalama” ya da “merkezi
eğilim” davranışını ortaya koyarken, ikinci yaklaşım, “en iyi performans”la, ve diğer
performansların üst sınır çizgisi ile olan uzaklıklarının değerlendirilmesiyle ilgilidir.
Bu sebeple, sözü edilen iki görüş açısının, aynı sistem için değerlendirme amaçlı
kullanılması durumunda çok farklı açılımlara yol açabileceği görülmektedir.
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Örneğin, VZA, mevcut gözlemlerin verimliliğinde iyileşme sağlamak için ileride
incelenmek ya da kıyaslama yapılmak üzere B gibi bir işyerini belirlerken, istatistiksel
yaklaşım B işyerini, F ve diğerlerinin dahil olduğu bir sepet içerisinde eriterek bir
ortalama belirler ve olası verimlilikte iyileşme önerilerini, bu ortalamayı baz alarak
yapar.
Örneğe dönülecek olursa, en iyi işyeri B ile karşılaştırıldığında, diğer işyerlerinin
verimsiz olduğu görülmektedir. B’ye göre diğer işyerlerinin verimliliği

0≤

Diğer İşyerlerinde Çalışan Başına Düşen Satış
≤1
B İşyerinde Çalışan Başına Düşen Satış

formülü ile belirlenebilir. Bu işyerleri verimliliklerine göre sıralandığında:
1 = B > E > D > C > H > A = G > F = 0,4
Yani, en kötü olan F işyeri, B işyerinin 0,4 × %100 = %40 verimliliğine sahiptir:
Tablo 2: Verimliliklerin Oransal İfadesi

İşyeri
A
Verimlilik 0,5

B
1

C
0,667

D
0,75

E
0,8

F
0,4

G
0,5

H
0,625

Şimdi problemi, “Verimsiz işyerlerini nasıl verimli hale getirebiliriz?”, yani “Verimsiz
noktaları nasıl verimlilik üst sınırına çekebiliriz?” sorusuna cevap almak üzere
inceleyelim. (Şekil 4) Örneğin, A işyeri, çeşitli şekillerde iyileştirilebilir. Bir yöntem,
girdiyi (çalışan sayısı) (1,1) koordinatlarındaki A1 seviyesine kadar azaltmak, diğer bir
yöntem ise çıktıyı (satış) (2,2) koordinatlarındaki A2 seviyesine yükseltmek olabilir.
A1 A2

doğru parçası, mevcut çıktı seviyesini ( satışlar 100.000 $ cinsindendir)

azaltmayacak ve mevcut girdi seviyesini arttırmayacak şekilde, A işyerine yönelik
olası verimlilik iyileşme senaryolarının incelenmesini sağlar.
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Satış
B

3
A2

2
1

A1

A

1

2

3

İşçi

4

Şekil 4: Verimlilikte İyileştirme, Tek Girdi Ve Tek Çıktıdan Oluşan Sistem Örneği

Yukarıda anlatılan çok basit örnek, Tablo1‘de yer alan kesir ifadesinden, Tablo 2’de
yer alan “kesirlerin kesiri” nosyonuna geçiş sağlamakta, ve çok önemli bir noktayı ön
plana çıkarmaktadır. Tablo 1’de yer alan değerler, girdi ve çıktıların birimlerine göre
değişim gösterebilecekken, Tablo 2’de yer alan değerler, girdi ve çıktı birimlerinden
bağımsızdır. Örneğin, eğer satışlar 10,000$ cinsinden ifade edilseydi, F’nin verimliliği
2 / 5 = 0,4’den 20 / 5 =4,0’a yükselecekti. Bununla birlikte, Tablo 2’nin gösterdiği
karşılaştırmalı verimlilik, 4 / 10 = 0,4’de sabit kalacaktı. Bu demektir ki, “Görece
Verimlilik” kavramı, birim seçiminden bağımsızdır.
4.2.2 İki Girdi ve Bir Çıktıdan Oluşan Sistemler:
Çoklu girdi ve çıktı analizine geçmek için, 9 markete ait performans, girdi ve çıktıların
listelendiği Tablo 3’te incelenebilir. Girdi x1 çalışan sayısını (birim:10), girdi x2 zemin
genişliğini (birim:1000m2) ve çıktı y satışı (birim: 100.000$) simgeler. “Sabit Ölçekli
Getiri” (ileriki kısımlarda bu kavram detaylı olarak açıklanacaktır) varsayımı altında,
çıktılar 1’e indirgenmiş ve girdi değerleri 1 birim çıktı üretebilmek üzere normalize
edilmiştir. Şekil 5, x ve y eksenlerinde sırasıyla girdi x1 / çıktı y ve girdi x2 / çıktı y
değerlerini göstermektedir:
Tablo 3: İki Girdi Ve Bir Çıktıdan Oluşan Sistemler

Market
Çalışan
Zemin G.
Satış

A

B

C

D

E

F

G

H

I

x1 4
x2 3
y 1

7
3
1

8
1
1

4
2
1

2
4
1

5
2
1

6
4
1

5,5
2,5
1

6
2,5
1
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Zemin G. / Satış

İki girdi-bir çıktı
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

E

G
A
H
D

I

B

F
C

0

2

4

6

8

10

Çalışan/Satış

Şekil 5: İki Girdi Ve Bir Çıktıdan Oluşan Sistemlerin Grafiksel Gösterimi

Verimliliğe bu açıdan bakıldığında, bir birim çıktı üretirken girdileri en az kullanan
marketleri daha verimli olarak nitelendirmek doğaldır. Bu sebeple, E, D ve C
noktalarının oluşturduğu parçalı çizgi verimlilik üst sınırını oluşturur. Bu çizginin
üzerindeki tüm noktalar için, herhangi bir girdi değerinde bir iyileştirmeye gitmek
(girdi azaltılması), diğer girdi değeri için kötü sonuçlar doğuracağından, bu noktalarda
iyileştirme yapmak söz konusu değildir. Verimlilik üst sınır çizgisiyle zarflanmış olan
noktaların tamamı “Üretim Olanak Kümesi”ni oluşturur. Üretim olanak kümesi
içindeki herhangi bir noktanın koordinatlarının belirttiği miktarlarla üretimin mümkün
olduğu, ve bu çıkarıma gözlemlenen noktaların ampirik kanıt oluşturduğu
varsayılmaktadır.
Sınır çizgisinde olmayan marketlerin verimlilikleri, sınır çizgisi üzerinde bulunan
marketlere dayanarak hesaplanabilir. Örneğin, A verimsizdir. A’nın verimsizliğini
ölçmek için, orijin noktasından A noktasına bir çizgi oluşturulursa, ve bu çizgi, sınır
çizgisini P noktasında keserse, A’nın verimliliği aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
OP / OA = 0,8571.
Bu demektir ki, A’nın verimsizliği, D ve E’nin kombinasyonu kullanılarak
değerlendirilebilir, çünkü P noktası, D ve E’nin oluşturduğu çizginin üzerindedir. D
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ve E, A’nın “Başvuru Grubu” olarak adlandırılır. Başvuru grubu, her verimsiz nokta
için farlılık gösterebilir. Örneğin, B noktasının başvuru grubu C ve D’den
oluşmaktadır. (Şekil 5) Bununla birlikte D marketi, pek çok verimsiz marketin başvuru
grubu içinde yer aldığından örneklem kümesinin bir temsilcisi olarak görülebilir. C ve
E de verimli olan marketlerdir, ancak bu marketlerin sahip olduğu kendilerine has
özellikler, gözlem grubunun genelinden uzak düşmelerine sebep olmuştur.
Yukarıda yapılan analiz genişletilecek olursa (Şekil 6), A’nın etkin bir biçimde x1
girdisini 3,4’e, x2 girdisini ise 2,6’ya indirebilmesi halinde (P’nin koordinatları) P
noktasına ulaşabileceği, ve bu sayede verimliliğini arttırabileceği söylenebilir. Bununla
birlikte, DA1 üzerindeki herhangi bir başka nokta da, verimlilik iyileştirmesi için hedef
alınabilir. D noktası x1’in (zemin genişliği) azaltılmasıyla, A1 noktası x2 ‘nin (çalışan
sayısı) azaltılmasıyla ulaşılabilir. Geçerli olan bir diğer iyileştirme olanağı ise
girdilerin mevcut durumunu korumak ve çıktıları arttırmak yöntemiyle olabilir. Bu
konuya daha sonra değinilecektir.

E

Zemin G. / Satış

4

A1

3

A
P

2

D

1

1

2
3
Çalışan / Satış

4

Şekil 6: Verimlilikte İyileştirme, İki Girdi Ve Bir Çıktıdan Oluşan Sistem Örneği
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4.2.3 Bir Girdi ve İki Çıktıdan Oluşan Sistemler:
Tablo 4, 7 mağaza için çalışan başına müşteri sayısını (birim=10) ve satışı
(birim=100.000$) göstermektedir. Anlatım kolaylığı sağlayabilmek amacıyla, çalışan
sayısı 1’de tutulmuştur (bkz. sabit getirili ölçek varsayımı). Bu durumda verimlilik üst
sınırı B, E, F ve G mağazalarından oluşmaktadır.
Tablo 4: Bir Girdi Ve İki Çıktıdan Oluşan Sistemler

Mağaza
Çalışan X
Müşteri Y1
Satış
Y2

A
1
1
5

B
1
2
7

C
1
3
4

D
1
4
3

E
1
4
6

F
1
5
5

G
1
6
2

Bir Girdi - İki Çıktı

Çıktı2 / Girdi

8

B

7
6
5
4

E
F

A
C

3
2
1

D
G

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Çıktı1 / Girdi

Şekil 7: Bir Girdi Ve İki Çıktıdan Oluşan Sistemlerin Grafiksel Gösterimi

Şekil 7 ve Şekil 8’den de görülebileceği gibi, üretim olanak kümesi verimlilik üst sınır
çizgisi ve eksenlerle sınırlandırılmış bölgedir. A, C ve D mağazaları verimsizdir ve
verimsizlikleri sınır çizgisine göre hesaplanabilir. Örneğin D’nin verimliliği:
m(O,D) / m(O,P) = 0,75
m = mesafe
olarak hesaplanabilir:

54

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

Bir Girdi - İki Çıktı
8

Çıktı2 / Girdi

7
6

F

5

P

4
3

D

G

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Çıktı1 / Girdi

Şekil 8: Bir Girdi Ve İki Çıktılı Sistemlerde Verimsizliğin Grafiksel Hesaplanışı

Yukarıdaki rasyo “dairesel ölçüt” olarak adlandırılır. Burada kullanılan mesafe,
öklidyen mesafesidir. Yani:
m2(O,D) = 42 + 32
Asıl ilgi konusunun girdiden çok çıktılar olması durumunda:
m(O,P) / m(O,D) = 1,33.
Bu sonucun anlamı şudur: Verimli olmak için, D mağazasının her iki çıktısını da 4/3
oranına kadar arttırmış olması gerekirdi.
Bu noktada belirtmek gerekir ki 0,75, D noktasının ulaşabildiği çıktı seviyesinin,
ulaşabilmesi beklenen çıktı seviyesine oranını vermektedir. Önemli olan bir diğer
nokta ise, bu değerin, D’nin her iki çıktısında da mevcut olan verimsizliğinin oranı
olduğudur. Bu sebeple, D’nin çıktı seviyesindeki düşüklük, P noktasına ulaşıncaya
kadar, iki çıktının birbiriyle olan oranlarını bozmadan, her iki çıktı seviyesini
yükseltmek yoluyla onarılabilir.
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şekilde,

çıktıların(girdilerin)

kendi

içlerindeki

oranlarını

değiştirmeden

onarılabilecek verimsizlik “teknik verimsizlik” olarak adlandırılır.
Bir başka verimsizlik türü ise, çıktıların(girdilerin) sadece bir kısmında verimsizliğin
gözlemlenmesi ile ortaya çıkar. Bu tip verimsizlik, onarılması durumunda
çıktıların(girdilerin) karışımındaki oranı bozacağından, “Karışım Verimsizliği” olarak
adlandırılır.
Teknik verimsizlik kavramı Şekil 8’deki D ve P noktaları, karışım verimsizliği ise A,
Q ve B noktaları kullanılarak açıklanabilir.
A’nın performansındaki teknik verimsizlik:
m(O, A)
= 0,714
m(O, Q)
Bu kesirin tersi A’nın koordinatlarına uygulanacak olursa:
1
(1;5) = (1,4;7) = Q noktasının koordinatları
0,714
Bu şekilde mikarı değiştirilen çıktıların birbiriyle oranın 1,4 / 7 =1 / 5 olarak aynı
kalması normaldir. Girdinin miktarını, ve çıktıların birbiriyle olan oranlarını
değiştirmeden yapılan teknik verimsizlikteki bu iyileştirme, A’nun sahip olduğu tüm
verimsizlikleri ortadan kaldırmamaktadır. Q noktası, B noktası ile karşılaştırılacak
olursa, halen daha, B noktasının 1. çıktı olan müşteri sayısında yetersiz kaldığı
gözlemlenecektir. Bu demektir ki, müşteri sayısı çıktısı için, diğer çıktı olan satış
miktarını azaltmadan, ya da girdi miktarı olan çalışan sayısını arttırmadan, halen
daha iyileştirme yapılabilmesi söz konusudur.
birbirleriyle

olan

karışım

oranlarını

Böyle bir iyileştirme, çıktıların

değiştirecektir.

Özet

olarak,

A’nın

performansında iki çeşit verimsizlik gözlemlenmiştir: teknik verimsizlik (dairesel
ölçüt ile verilir) ve karışım verimsizliği (tüm teknik verimsizlik ortadan
kaldırıldıktan sonra çıktıda sağlanabilecek ek iyileştirme).
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Bundan böyle,

literatürdeki kullanımlara paralellik gösterilmesi açısından, sadece

teknik verimsizliğe “saf teknik verimsizlik”, teknik ve karışım verimsizliğinin
toplamına “teknik verimsizlik” adı verilecektir.
4.2.4 Sabit ve Değişken Ağırlıklar:
Yukarıdaki örnekler verimlilik kavramını grafiksel olarak ortaya konulmasında faydalı
olmakla birlikte, gerçek hayattaki sistemler, çoklu girdi ve çıktı yapısına sahip
olmalarından dolayı daha farklı yöntemler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Tablo 5’de verilen hastane örneği, çoklu girdi-çıktı yapısına sahip olan sistemler için
küçük bir örnek teşkil etmektedir. Burada amaçlanan, 12 hastanenin göreceli
verimliliğini hesaplamaktır. Örnek, hastane servis süreci için doktor ve hemşire
sayısını girdi, hastanede bulunan ve taburcu olarak çıkan hasta sayısını da çıktı olarak
almaktadır. (Herbirinin birimi 100 kişi/ay’dır.)
Tablo 5: Sabit Ve Değişken Ağırlıklar: Hastane Örneği

Hastane
Doktor
Hemşire
Taburcu
Yatan

A
20
151
100
90

B
19
131
150
50

C
25
160
160
55

D
27
168
180
72

E
22
158
94
66

F
55
255
230
90

G
33
235
220
88

H
31
206
152
80

I
30
244
190
100

J
50
268
250
100

K
53
306
260
147

L
38
284
250
120

Hesaplamayı sadeleştirebilecek bir yol girdi ve çıktıları önceden belirlenmiş (sabit)
ağırlıklarla ağırlıklandırmakdır. Sonuçta elde edilecek rasyo, verimlilik için bir indeks
verecektir. Örneğin,
v1 (doktor sayısının ağırlığı) / v2 (hemşire sayısının ağırlığı) = 5 / 1
u1 (taburcu olan hasta sayısının ağırlığı) / u2 (yatan hasta sayısının ağırlığı) = 1 / 3
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şeklindeki bir ağırlıklandırma Tablo 6’daki “sabit” satırında yer alan verimlilik
sonuçlarını verecektir. Bu hesaplamadaki verimlilik sonuçları, en büyük verimlilik
değeri 1 olacak şekilde normalize edilmiştir. Ağırlıklandırmadaki bu varsayım
(ağırlıkların

sabitlenmesi),

hesaplama

kolaylığı

sağlaması

açısından

yararlı

görünmekle birlikte, ağırlıklandırma değerlerine ilişkin pekçok soruyu da gündeme
getirecektir. Daha da önemlisi, herhangi bir hastane için verimlilik sonucunun ne
ölçüde gözlemlerin kendisinden ya da ağırlıklandırmadaki varsayımdan etkilendiğine
ilişkin belirsizlikler ortaya çıkaracaktır.
Tablo 6: Sabit Ve Değişken Ağırlık Değerleri

Hastane A

B

Sabit
CCR

0,90 0,77 0,89 0,74 0,64 0,82 0,74 0,84 0,72 0,83 0,87
1
0,88 1
0,76 0,84 0,90 0,80 0,96 0,87 0,96 0,96

1
1

C

D

E

F

G H

I

J

K

L

VZA, bunun tam tersine, değişken ağırlıklar kullanır. VZA’nde ağırlıklar, doğrudan
veri setinin kendisinden türetilir, ve böylelikle sabit ağırlık seçimindeki çok sayıda
varsayım ve hesaplamadan kaçınılmış olunur. Daha da önemlisi, ağırlıklar, her
hastaneye en iyi ağırlık kümesini verecek şekilde seçilir. Burada kullanılan “en iyi”
terimi, her bir hastanenin her bir girdi ve çıktısına ağırlıklar atanırken, o hastanenin
çıktı / girdi rasyosunun, diğer hastanelere göre maksimizasyonu anlamına gelmektedir.
Tablo 6’daki “CCR” satırı, VZA’ndeki “CCR” adlı model kullanılarak hesaplanmış
verimlilikleri göstermektedir. Görüldüğü üzere, VZA ile hesaplanmış verimlilikler, en
az sabit ağırlıklandırma ile hesaplanmış verimlilikler kadar büyüktürler.
“En iyi” rasyo kavramı, tüm sonuçlar için aşağıdaki şartlar altında geçerlidir:
1. Bütün veri ve ağırlıklar pozitif ya da sıfırdır.
2. Sonuçta ortaya çıkan rasyo 0 ile 1 aralığında olmak zorundadır.
3. Verimliliği maksimize edilen hedef birim için uygulanan tüm ağırlıklar, tüm
birimlere uygulanmaktadır.
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Bunun sonucunda, hedef birim, verimlilik hesaplaması sırasında elde edilen ağırlık
kümesinden daha iyi bir ağırlık kümesi seçemez, çünkü elde edilen ağırlık kümesi, o
birimin diğer birimlere göre verimliliğini maksimize ederken seçebileceği en iyi
ağırlıklardan oluşmaktadır.
Tablo 6’daki CCR sonuçları yorumlanacak olursa, C hastanesi için 0,88 çıkan
verimlilik, C hastanesinin %12 verimsiz olduğunu göstermektedir. Bu demektir ki,
verimli başvuru grubunun üyeleriyle kıyaslandığında, C hastanesi, bütün hastanelerin
kendi verimliliklerini ölçmek için “en iyi” ağırlıklarını seçebildiği bir ortamda,
%12’lik bir saf teknik verimsizlik (ve olası karışım verimsizliği) göstermektedir.
İlerleyen kısımlarda görüleceği üzere, VZA ile her bir birim için verimsizliğin
kaynakları (saf teknik verimsizlik ve karışım verimsizliği gibi) ve miktarları
ölçülebilmektedir. Daha da ötesi, bu verimsizlikleri kıyaslayabilmek için başvuru
grupları da belirlenebilmektedir. Bir diğer önemli nokta ise, bu sonuçların minimal
varsayımlarla, girdi ve çıktılar arasındaki ilişkilerin fonksiyonel olarak tanımlanmasına
ve bu ilişkilerin her bir farklı birim için aynı olduğu gibi bir kabule gerek duyulmadan,
hesaplanabilmesidir.
4.3 CCR Modeli:
CCR modeli Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında önerilmiştir. Bu
modele göre sanal (bileşik) girdi ve çıktılar, bilinmeyen ağırlıklar (vi ve ur) altında
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
Sanal girdi = v1x1o + ... + vmxmo
Sanal çıktı = u1y1o + ... + usyso
CCR modelinde, doğrusal programlama kullanılarak, sanal çıktı / sanal girdi
rasyosunu maksimize edecek şekilde ağırlıkların belirlenmesine çalışılır.
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VZA’nde, üzerinde çalışılan girdi ve çıktılardan oluşan sistem “Karar Verme Birimi”
(KVB) olarak adlandırılır. KVB’ler, girdileri çıktılara dönüştürmekten sorumlu
birimlerdir ve bu süreçteki performansları çalışmanın konusudur. KVB’ler, bu esnek
tanım çerçevesinde, benzer hizmeti veren kuruluşlar, bankalar, hastaneler, okullar,
kütüphaneler, coğrafi bölgeler, ve şehirler olabilir. Girdi ve çıktılar, aşağıdaki şartlar
altında belirlenir:
1. Her bir girdi ve çıktı için rakamsal veri mevcuttur ve bu veri tüm KVB’ler için
pozitiftir.
2. KVB, girdi ve çıktıların seçimi, analizcinin ilgi alanı içerisinde, görece
verimliliği

etkileyebileceği

düşünülen

bir

küme

oluşturacak

şekilde

yapılmalıdır.
3. Farklı girdi ve çıktıların birimleri birbirleriyle uyumlu olmak zorunda değildir.
Girdi ve çıktıların birimleri insan sayısı, harcanan para, yüzölçümü gibi farklı
şekiller alabilir.
N adet KVB’nin girdi ve çıktı verilerinden oluşan bir örneklem kümesi içerisinde her
bir KVBj’nin görece verimliliğini ölçmek n tane optimizasyon modeli çözmeyi
gerektirir. Herhangi bir optimizasyondaki verimliliği ölçülmek istenen KVBj’ye genel
olarak KVBo diyelim. Bu durumda o, {1,2,...,n} kümesinin bir elemanıdır. Aşağıdaki
kesirsel programlama modeli, girdi ağırlıkları (vi , i = 1,...,m) ve çıktı ağırlıklarını (ur , r
= 1,...,s) değişken olarak alarak ağırlıkları hesaplar:

( FPo)

Max :

θ=

u1 y1o + u 2 y 2 o + ... + u s y so
v1 x1o + v 2 x 2 o + ... + v s x so

(1)

Aşağıdaki kısıtlar altında:
u1 y1 j + u2 y2 j + ... + us ysj
v1 x1 j + v2 x2 j + ... + vs xsj

v1 , v 2 ,..., v m ≥ 0
u1 , u 2 ,..., u s ≥ 0
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Modeldeki kısıtlar her bir KVB için “sanal” çıktının “sanal” girdiye oranının 1’i
geçmemesi gerektiğini belirtir. Modelin amaç fonksiyonu, KVBo için olan verimlilik
rasyosunu maksimize edecek olan vi ve ur ağırlıklarını elde etmektir. Kısıtlardan elde
edilebilecek bir önemli çıkarım, optimal amaç değeri θ* ‘ın en fazla 1 değerinin
alabileceğidir. Bu modelde varsayılan, tüm girdi ve çıktı ağırlıklarının negatif olmayan
değerlere sahip olduğudur.
Yukarıdaki kesirsel programlama modelinin eşdeğeri, aşağıdaki doğrusal programlama
modelidir:
(LPo)

Max :

θ =µ y
1

+ ... + µ s y so

1o

Aşağıdaki kısıtlar altında:
v1 x1o + ... + v m x mo = 1

(1)

µ y + ... + µ y ≤ ν x + ... + ν x
1

1j

s

sj

1

1j

m

(2)

mj

ν ,ν ,...,ν ≥ 0

(3)

µ , µ ,..., µ ≥ 0

(4)

1

1

2

m

2

s

LPo ‘ın optimal çözüm kümesi (v = v*, u = u* ) ve optimal amaç değeri θ* ise, aynı
zamanda FPo ‘ın optimal çözüm kümesi de (v = v*, u = u* ) ve amaç değeri θ*’dır. Bu
şekilde hesaplanan verimlilik değerleri, girdi ve çıktıların birimlerinden bağımsızdır.
(Bu konu literatürde “Birim Bağımsızlığı Teoremi” ile açıklanmaktadır.)
LPo problemi, doğrusal programlama ile çözülmektedir. Ancak optimal çözüm, LPo
probleminin ikincil19 formülasyonu ile daha kolay elde edilebilmektedir. Bu konu,
daha detaylı olarak ilerleyen kısımlarda incelenecektir.
Optimal çözüm kümesi olan (v*, u*, θ*) için CCR verimliliği aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır:

19

Dual

61

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

Tanım 1: CCR Verimliliği

1. Eğer KVBo için θ* = 1 ve v* > 0, u* > 0 olmak üzere en az bir optimal
(v*, u*) çözümü varsa KVBo verimlidir.
2. Değilse, KVBo verimli değildir.
Bu demektir ki CCR verimsizliği, LPo ‘ın her bir optimal çözümü için, ya θ* < 1 olma
durumunda, ya da θ* = 1 ve (v*, u*) kümesinin en az bir elemanı 0 iken
gerçekleşmektedir.
θ* < 1 olduğu bir verimsizlik durumu ele alınacak olursa, bu durum için LPo
formülasyonundaki en az bir kısıtta (yani en az bir KVB’nde) (v*, u*) ağırlığının,
eşitsizliğin sağ ve sol tarafı için aynı değeri vermekte olduğu görülebilir. (Çünkü aksi
durumda, θ* değeri daha büyüyebilirdi.) Bu şekildeki j ε {1, ..., n}’lere
s

m

r =1

i =1

Eo ' = { j : ∑ u * r yrj = ∑ v * i xij }

denecek olursa, Eo’ın alt kümesi olan ve verimli KVB’lerden oluşan Eo kümesi,
KVBo’ın “başvuru grubu”nu oluşturur. Bu gruba dahil olan verimli KVB’lerin varlığı,
KVBo’ın. görece verimsiz olmasına sebep olmaktadır. Eo kümesi tarafından
oluşturulan hat, KVBo için verimlilik üst sınırını oluşturur.
4.3.1 Optimal Ağırlıkların Anlamı:

LPo ‘ın optimal çözüm kümesi olarak elde edilen (v*, u*), KVBo için optimal girdi ve
çıktı ağırlıklarını oluşturur. Bu değerlerin ışığı altında verimlilik ölçütü, aşağıdaki
şekilde hesaplanır:

∑
=
∑

s

θ

*

r =1
m
i =1

u * r y ro
v * i x io
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(LPo)’ın 1. kısıtından dolayı payda 1’dir ve böylelikle
s

θ = ∑u y
*

*

r

ro

r =1

olur. Daha önce de belirtildiği gibi (v*, u*), verimlilik ölçütünün maksimizasyonu
anlamında KVBo için en istenen, en tercih edilen ağırlıklardır. Bu sebeple girdi “i” için
optimal ağırlık değeri olan vi*, büyüklüğü ile girdi “i”nin görece verimlilik açısından
ne derece önemle değerlendirildiğini belirler. Daha ileriye gidilerek, sanal girdideki
her bir vi*xio öğesi incelendiğinde, vi*xio değerinin bize “i” girdisinin görece önemini
verdiği anlaşılır. Aynı şekilde, sanal çıktıdaki her bir ur*yro değerinin, “r” çıktısının θ*
değeri içindeki görece katkısı için bir ölçüt oluşturduğu görülebilir.

4.3.2 CCR Modeli ve Üretim Karşılığı:

Bu kısımda pozitif veri kümesi varsayımından uzaklaşılarak, yarı-pozitif veri kümesi
varsayımı üzerinde yoğunlaşılan model tanıtılacaktır. Bu revize edilmiş varsayım, veri
bulunamamış ya da 0 değeri alan girdi ve çıktı değerlerini içeren gerçek hayat
uygulamalarına çözüm getirebilmek açısından büyük öneme sahiptir. (X,Y) girdi ve
çıktı değerlerinden oluşan üretim olanak kümesi tanımlanacak, CCR modelinin ikincil
formülasyonu oluşturulacak, ve “girdi fazlalığı” ve “çıktı eksikliği” kavramlarını
içerecek şekilde CCR modeli yeniden tanımlanacaktır.
CCR modelinin bir versiyonu, en az gözlemlenmiş (mevcut olan) çıktı seviyesini
karşılayabilecek şekilde girdileri minimize etmeyi amaçlarken (“girdi-odaklı
model”)20, bir diğer versiyonu ise gözlemlenmiş girdilerden daha fazlasını talep
etmeyecek şekilde çıktıları maksimize etmeyi (“çıktı-odaklı model”)21 amaçlar.
İlerleyen kısımlarda, bu iki model versiyonu tanıtılacaktır.

20
21

Input-oriented model
Output-oriented model
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4.3.3 Üretim Olanak Kümesi:

Daha önceki kısımlarda n KVB’nin pozitif girdi ve çıktı vektörleriyle
((xj, yj), j= 1, ..., n) çalışılmıştı. Bu kısımda pozitif veri varsayımı kaldırılarak, bir
KVB’nin herhangi bir girdi ve çıktı vektörü (xj, yj) için bileşenlerinden en az birinin
pozitif olması varsayımı altında çalışılacaktır. Yani bir KVB için girdi ve çıktıda en az
bir pozitif değere sahip olması, analizini yapılabilmesi için yeterlidir.
Bu durumda gerçekleşebilir22 (x,y) çiftlerinden oluşan kümeye “üretim olanak
kümesi”23 adı verilir. Üretim olanak kümesi (P) aşağıdaki özelliklere sahiptir:
1. Bütün gözlemlenen (xj, yj) vektörleri, P’ye aittir.
2. Eğer (x, y) P’ye aitse, herhangi bir pozitif sabit değer için (tx,ty) de P’ye aittir.
Bu özellik, literatürde “Sabit Getirili Ölçek”24 varsayımı olarak adlandırılır.
3. x’den daha az girdiye, ve y’den daha fazla çıktıya sahip olmayan bütün (x,y)
vektörleri P’ye dahildir. (Yani gerçekleşebilirler.)
4. P’ye ait olan vektörlerin bütün yarı-pozitif doğrusal kombinasyonları yine P’ye
aitttir.
Yukarıdaki özellikler toparlanırsa, üretim olanak kümesi P aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır:
P = {(x,y) | x ≥ Xλ, y ≤ Yλ, λ ≥ 0}, λ: Rn’de bir yarı-pozitif vektör
Şekil 8’de, bir girdi ve bir çıktı için tipik bir üretim olanak kümesi görülmektedir. Bu
örnekte olanak kümesi B noktası ve bu nokta ile orijin noktasını birleştiren ışın ile
sınırlanmıştır. (Verimlilik üst sınırı)

22

“Feasible” anlamında kullanılmıştır.
Production possiblity set
24
Constant returns-to-scale
23
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Çalışan

Şekil 9: Tek Girdi Ve Tek Çıktıdan Oluşan Sistemler İçin Üretim Olanak Kümesi

4.3.4 Girdi Odaklı CCR Modeli ve İkincil Formülasyon:

CCR modeli, (X,Y) matrisini baz alarak ve girdi çarpanları için v vektörünü,
çıktı çarpanları için de u vektörünü değişken olarak kabul ederek aşağıdaki doğrusal
programlama (LP) formatına dönüşmektedir:

( LPo)

Max :

uy o

Aşağıdaki kısıtlar altında:
vx o = 1

(1)

− vX + uY ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0

(2)
(3)

Yukarıdaki formülasyon, içinde vektör notasyonu kullanılması haricinde, daha
önceden CCR modeli için verilen formülasyonla aynıdır.
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(LPo)’ın ikincil problem25 formülasyonu reel θ ve negatif olmayan λ= (λ1,..., λn)T
vektör değişkenleri için aşağıdaki şekildedir:
( DLPo)

Min :

θ

Aşağıdaki kısıtlar altında:

θx − Xλ ≥ 0

(1)

Yλ ≥ y o

(2)

λ≥0

(3)

o

Birincil (LPo) ve ikincil (DLPo) kısıt ve değişkenleri arasındaki karşılıklılık, Tablo 7
ile özetlenmektedir:

Tablo 7: CCR Modeli Birincil Ve İkincil Formülasyon Değişken Ve Kısıt Karşılıkları

Kısıt
(LPo)
vxo = 1
-vX + uY ≤ 0

İkincil
(DLPo)
θ
λ≥0

Değişken Kısıt
(DLPo)
θxo - Xλ ≥ 0
Yλ ≥ yo

Birincil Değişken
(LPo)
v≥0
u≥0

θ =1, λo = 1, λj = 0 (j ≠ o) değerleri, (DLPo) için gerçekleşebilir bir çözüm kümesi
oluşturmaktadır. Problem θ’nın minimizasyonu olduğu için, θ* ile gösterilen θ’nın
optimal değerinin 1’den büyük olmayacağı gerçektir.

Diğer taraftan, girdi-çıktı

vektörünün tüm bileşenlerinin tamamen sıfır değerini alamaması varsayımı (yani veri
kümesinin yarı-pozitif olması varsayımı), (2) kısıtının

λ değerini sıfırdan farklı

olmaya zorlar. λ’nın sıfırdan farklı olması, θ değerinin 0’dan büyük olmasına sebep
olur. (Bkz. kısıt (1)) Bütün bu çıkarımlar biraraya geldiğinde, θ* ε (0, 1] olduğu
görülecektir.

25

Doğrusal Programlama’da “Birincil-İkincil (Primal-Dual) Formülasyonu ve Dualite Teorisi” icin
bakınız: S. G. Nash ve A. Sofer, Linear and Nonlinear Programming, McGraw Hill International
Editions, Industrial Engineering Series, 1996
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(DLPo) ‘nin kısıtları (θxo, yo) vektörünün P üretim olanak kümesine dahil olmasını
gerektirirken, amaç fonksiyonu ise P içerisinde kalmak suretiyle xo girdi vektörünü
dairesel olarak θxo’a indirmeyi hedefler. Bir diğer deyişle, (DLPo) formülasyonunda,
KVBo’ın çıktı seviyesinin en az yo olması garanti edilirken, girdi vektörü xo’ın dairesel
olarak mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesine çalışılır. P’nin yukarıda
listelenen özellikleri altında, θ* < 1 olması durumunda, (Xλ, Yλ) vektörünün, (θxo, yo)
vektöründen daha üstün olacağı söylenilebilir. Bu özelliğin ışığı altında, “girdi
fazlalığı”26 s- ε Rm ve “çıktı eksikliği”27 s+ ε Rs vektörleri tanımlanır ve bu vektörler,
literatürde “serbest”28 vektörler (değişkenler) olarak adlandırılır:
s- = θxo - Xλ,
s+ = Yλ - yo
(DLPo)’nın bütün gerçekleşebilir (θ, λ) değerleri için s- ≥ 0, s+ ≥ 0
KVBo ‘da gözlemlenebilecek olası girdi fazlalığı ve çıktı eksikliği için, aşağıdaki 2aşamalı doğrusal programlama problemi çözülür:
Aşama I:
(DLPo) çözülür. Optimal amaç değeri θ* olarak bulunur. Lineer programlamanın
dualite teoremi gereği, θ* (LPo)’nın optimal amaç değerine eşittir ve aynı zamanda
CCR verimliliğidir. θ*’ın bu değeri aşağıdaki “Aşama II” problemine dahil edilir:
Aşama II:
θ*’a ait bilginin ışığında ve (λ, s-, s+) değişkenler olarak kullanılarak aşağıdaki LP
çözülür:

26

Input slack
Output slack
28
Slack variable
27
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Max:

w = es- + es+

Aşağıdaki kısıtlar altında:
s- = θ*xo - Xλ

(1)

s+ = Yλ - yo

(2)

λ≥0

(3)

e = (1, 1, ...,1)
(es-= ∑i =1 s i ve es+ =
m

−

(4)

∑

s
r =1

+

sr )

Aşama II’nin amacı θ*’ı sabit tutarken girdideki fazlalıkların ve çıktıdaki eksikliklerin
toplamını maksimize edecek bir çözüm bulmaktır. (Maksimizasyonun amacı en büyük
iyileşme getiren çözümü bulabilmektir.)
Girdi fazlalığı ve çıktı eksikliği kavramlarını içerecek şekilde yeniden bir CCR
verimlilik tanımı yapılacak olursa:
Tanım 3.2 CCR verimliliği:
Yukarıda Aşama I ve Aşama II olarak verilen iki doğrusal programlama
problemlerinin optimal çözüm kümesi olan (θ*, λ*, s-*, s+*), θ* = 1 durumunu sağlar
ve girdide fazlalık ya da çıktıda eksiklik vermezse (s- = 0, s+ = 0), KVBo CCR-verimli
,aksi durumda ise CCR-verimsiz olarak adlandırılır, çünkü tam verimlilik için:
(i)

θ* = 1

(ii)

Bütün serbest değişkenler 0

şartları sağlanmak zorundadır.
Bu iki şartın birincisi, “dairesel verimlilik” olarak adlandırılır. Buna aynı zamanda
“teknik verimlilik” denmesinin nedeni, θ* ≤ 1 durumu için girdi karışımını
(girdilerinin birbirleriyle olan orantılarını) değiştirmeden bütün girdilerin aynı anda
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azaltılabilmesidir.(1 - θ*) değeri, üretim olanak kümesinin izin verdiği en büyük
oransal azalma değeri olduğu için, daha öte bir azalma, sıfırdan farklı serbest değişken
optimal değerlerine bağlı olacak ve girdi karışımdaki girdilerin birbirleriyle olan
oranlarını değiştirecektir. Bu sebeple, yukarıdaki iki fazlı prosedür sonucunda ortaya
çıkan sıfırdan farklı serbest değişken değerlerine bağlı verimsizlikler, “karışım
verimsizliği” olarak adlandırılır. Bu iki tür verimsizliği ifade etmek için literatürde
daha farklı isimler de kullanılmıştır. Örneğin, Tanım 3.2’deki sadece (i) şartını
sağlayan bir verimlilik, “zayıf verimlilik” olarak adlandırılmakta, (i) ve (ii) şartlarının
ikisinin birden sağlanması durumuna da “Pareto-Koopmans” verimliliği adı
verilmektedir. Pareto-Koopmans verimliliği, aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

Tanım 3.3 Pareto-Koopmans Verimliliği:
Bir KVB, bir girdi ya da çıktının seviyesinin iyileştirilmesini, diğer girdi ve çıktıların
seviyelerini kötüleştirmeden mümkün kılmıyorsa, tam olarak verimlidir.
Yukarıdaki verimlilik kavramı, ilk kez ekonomist M.J. Farrell tarafından gözlemlenmiş
veriye uygulanarak gerçek hayata geçirilmiştir. Ancak Farrell, verimli olarak bulduğu
KVB’ler için sadece (i) şartını sağlayabilmiştir. Bir diğer deyişle, Farrell’in bulduğu
verimlilik (Farrell verimliliği olarak da adlandırılır) “zayıf verimlilik” kavramı ile
eşdeğerdir. Ancak herhangi bir girdi ya da çıktı için sıfırdan farklı çıkan serbest
değişken değerleri,o girdi ya da çıktı için, başka girdi ve çıktıların durumlarını
kötüleştirmeden ek iyileşmenin mümkün olacağını söylemektedir. Farrell’ın farkında
olduğu modelindeki bu yetersizlik, Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından iki fazlı
prosedürle sonlanacak bir matematiksel formülasyonla giderilmiştir. Bu sebeple, (i) ve
(ii)’nin her ikisinin birden sağlandığı bir çözüm, bize CCR verimliliğini vermektedir.
Elde edilen bu sonuçlardan, dualite teorisi yardımıyla daha öte çıkarımlar yapmak
mümkündür. Dualite teorisi, (LPo) ve (DLPo) modellerinin kısıt ve değişkenleri
arasında bir “tamamlayıcılık”29 ilişkisi olduğunu söylemektedir. Bu ilişkiye göre,
29

Tamamlayıcılık ilişkisi, “Complementary Slackness” olarak geçmektedir. Ayrıntılı bilgi için S. G.
Nash ve A. Sofer, Linear and Nonlinear Programming, McGraw Hill International Editions, Industrial
Engineering Series, 1996 incelenebilir.
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(Lpo)’deki v ve u vektörleri, (DLPo)’deki 1 ve 2 kısıtları için ikincil çarpandırlar.
(Lütfen Tablo 7’ye bakınız.) Bu durumda, (Lpo)’nin optimal çözümü olan (v*, u*) ile
(DLPo)’nin optimal çözümü olan (λ*, s-*, s+*) arasında aşağıdaki ilişki vardır:
v* s-* = 0 ve u*s+* = 0.
Bu ilişkinin anlamı şudur: Eğer v* ya da u*’ın herhangi bir bileşeni pozitif ise, o
bileşene karşılık gelen s-* ya da s+* 0 olmak zorundadır. Diğer taraftan, eğer s-* ya da
s+*’ın herhangi bir bileşeni pozitif ise, o bileşene karşılık gelen v* ya da u* 0 olmak
zorundadır.
CCR verimliliği ve dualite teorisinden elde edilen çıkarımlar, KVBo için aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:
(i)

Eğer θ* < 1 ise, KVBo CCR-verimsizdir, çünkü (Lpo) ve (DLPo) aynı
optimal amaç değerine (θ*) sahiptir.

(ii)

Eğer θ* = 1 ve serbest değişkenlerin değeri sıfırdan farklı ise
(s-*≠ 0, s+*≠ 0), yukarıdaki tamamlayıcılık teoreminden hareketle, pozitif
serbest değişkenlere karşılık gelen v* ve u* değerleri 0’a eşit olmak
zorundadır. Bu sebeple, KVBo, CCR-verimsizdir.

(iii)

Son olarak, eğer θ* = 1 ve serbest değişken değerleri sıfır ise,
tamamlayıcılık teoreminden hareketle, (Lpo)’nin optimal çözüm kümesi
(v*, u*) pozitiftir ve KVBo CCR-verimlidir.
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4.3.5 Başvuru Grubu ve Verimlilikte İyileştirme:

Serbest değişken değerlerini maksimize eden Aşama I ve Aşama II prosedürlerinden
elde edilen sonuçlar yardımıyla, verimsiz bir KVB için iyileştirmeye esas teşkil edecek
başvuru grubu aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır:
Eo = { j | λj* > 0} (j ε {1,..., n}).
Bu durumda optimal çözüm aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
θ*xo =

∑

yo =

∑

j∈Eo

x jλ j * + s - *

j∈Eo

yj λ j * - s + *

Bu denklemlerden anlaşılacağı üzere, KVBo için olan verimlilik, girdilerin dairesel
olarak θ* oranında azaltılmasıyla, ve girdi seviyesinin girdi fazlalıkları olan s-* miktarı
kadar daha düşürülmesiyle ulaşılabilir. Aynı şekilde, çıktı miktarlarının çıktı eksikliği
olan s+* miktarı kadar desteklenmesiyle verimliliğe ulaşılabilir. Kısaca söylemek
gerekirse, verimsiz bir KVB için girdi ve çıktı seviyesindeki net ilerleme aşağıdaki
şekilde ifade edilebilir:
∆xo = xo – (θ*xo - s-*)
∆yo = s+*
Verimlilikte ilerleme formülasyonu, diğer adıyla “CCR-projeksiyonu” aşağıdaki
şekilde belirlenmektedir:
xoˆ = xo - ∆xo = (θ*xo - s-*) ≤ xo
yoˆ = yo + ∆yo = yo + s+* ≥ yo
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Bu durumda iyileşme göstermiş girdi ve çıktı seviyesi (xoˆ, yoˆ) ile gösterilmektedir.
(xoˆ, yoˆ) vektörü, KVBo’ı başvuru grubu olan Eo’a projekte eder ve Eo içerisindeki
KVB’lerin negatif olmayan tüm kombinasyonları verimlidir.
4.3.6 Çıktı Odaklı CCR Modeli:

Şu ana kadar, en az gözlemlenmiş çıktı seviyesini garantilerken girdileri minimize
etmeyi hedefleyen “girdi odaklı model” üzerinde durulmuştur. Bir başka model ise, en
fazla gözlemlenmiş girdi seviyesini garanti ederken, çıktıları maksimize etmeye
yarayan formülasyondur ve literatürde “çıktı odaklı model” olarak anılır. Bu
formülasyon aşağıdaki şekildedir:

(DLPOo)

Max:

η

Aşağıdaki kısıtlar altında:
xo - Xµ ≥ 0

(1)

ηyo - Yµ ≤ 0

(2)

µ≥0

(3)

(DLPOo) için optimal çözüm, girdi odaklı CCR modelinden direkt olarak türetilebilir:
λ = µ / η, θ = 1 / η olarak tanımlanırsa, (DLPOo)’nun son hali:
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(DLPo)

min θ

Aşağıdaki kısıtlar altında:
θxo - Xλ ≥ 0

(1)

yo - Yλ ≤ 0

(2)

λ≥0

(3)

Yukarıdaki (DLPOo)’nun yeni hali, girdi odaklı CCR modeliyle aynıdır. Bu sebeple,
çıktı odaklı model ile girdi odaklı model, aşağıdaki şekilde birbiriyle ilintilidir:
η* = 1 / θ* , µ* = λ* / θ*
Çıktı odaklı modelde serbest değişkenler (t-, t+) aşağıdaki şekilde tanımlanır:
Xµ + t- = xo
Yµ + t+ = ηyo
Bu değişkenler de girdi odaklı modelle aşağıdaki bağlantıyı taşımaktadır:
t-* = s-* / θ*
t+* = s+* / θ*
θ* ≤ 1 olduğu için η* aşağıdaki kısıt altındadır:
η* ≥ 1.
Bu sebeple, η*’ın değeri ne kadar büyük olursa, KVB o kadar az verimlidir. θ* girdi
azaltma oranının belirlerken, η* çıktı arttırma oranını belirler. Yukarıdaki
ilişkilerden yola çıkarak, denilebilir ki bir KVB’nin performansı için girdi odaklı
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CCR modelinin verimli çıkması, ancak ve ancak çıktı odaklı modelin verimli
çıkmasıyla mümkün olabilir.
(DLPOo)’nun ikincil formülasyonu, p ve q vektör değişkenleri olacak şekilde aşağıdaki
şekilde ifade edilmektedir:
(LPOo)

Min:

pxo

Aşağıdaki kısıtlar altında:
qyo = 1

(1)

-pX + qY ≤ 0

(2)

p ≥ 0, q ≥ 0

(3)

(LPo)’ın optimal çözümü (v*, u*) iken, çıktı odaklı (LPOo) modelinin optimal çözümü
aşağıdaki bağıntıyla elde edilebilir:
p* = v* / θ* , q* = u* / θ*
Kısaca söylemek gerekirse, çıktı odaklı CCR modelin optimal sonucu, girdi odaklı
model vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Çıktı odaklı modelin sağlayacağı girdi ve
çıktıdaki iyileşme aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
xoˆ = xo – t-*
yoˆ = η*yo + t+*
Bir adım öteye gidilerek analize devam edilecek olursa, (LPOo)’nun aşağıdaki kesirsel
programlama problemine denk olduğu görülecektir:
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Min:

π xo
ρ yo

Aşağıdaki kısıtlar altında:

π xj
≥1
ρ yj

(j = 1, ..., n)

π ≥ 0, ρ ≥ 0

(1)

(2)

Bu formülasyonda, daha önceden kesirsel formülasyonda verilmiş olan pay ve payda
yer değiştirmiş ve amaç fonksiyonu minimize edilmiştir. Çıktı odaklı model sadece
basit bir matematiksel dönüşüm sonucu türetilmiş gibi görünse de, analizci hem girdi
odaklı, hem de çıktı odaklı modelden önemli çıkarımlara ulaşabilir.

4.4 Alternatif bir VZA Yaklaşımı - BCC Modeli:

Buraya kadarki bölümde tanıtılan CCR modeli, sabit dönüşümlü ölçek varsayımı
üzerine kuruludur. Yani, eğer bir (x,y) vektörü gerçekleşebilir ise, (tx, ty) gibi bir
vektör de gerçekleşebilme özelliğine sahiptir. Diğer bir deyişle, (tx, ty) vektörü de P
üretim olanak kümesine dahildir. Ancak bu varsayım, değişik üretim olanak kümeleri
için modifiye edilebilir. Literatürde, VZA çalışmalarının en başından itibaren, CCR
modelinin çeşitli uzanımları araştırılmıştır. Bunlardan birisi de Banker, Charnes ve
Cooper tarafından geliştirilen BCC modelidir.

BCC modelinde üretim üst sınırı,

varolan KVB’lerin oluşturduğu “içbükey zarf”30 tarafından taranır. Üretim üst sınırı,
Şekil 9’da görüldüğü üzere parçalı doğrusal31 bir yapı sergiler ve bu özelliğinden
dolayı da “değişken dönüşümlü ölçek”32 karakteristiğine sahiptir. AB doğru
parçasında “artan dönüşümlü ölçek”33, BC parçasında “azalan dönüşümlü ölçek”34,

30

Convex hull
Piecewise linear
32
Variable returns-to-scale
33
Increasing returns-to-scale
34
Decreasing returns-to-scale
31
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ve her iki doğru parçasının birleştiği B noktasında ise “sabit dönüşümlü ölçek”35
özelliği gözlemlenir.

Çıkt ı
6
C

5
4
3

S

B
P

Q

D

R

2
1

A
T
1

2

3

4

5

6

Girdi

Şekil 10: BCC Modelinde Üretim Üst Sınırı Ve Ölçek Özellikleri

Şekil 10’da bir girdi ve bir çıktıdan oluşan, 4 KVB’li (A, B, C ve D) bir sistem
örneklenmektedir. CCR modelinin verimlilik sınırı, B noktası ile orijini birleştiren
doğrudur. BCC modelinde ise verimlilik sınırı, A, B ve C noktalarını birleştiren doğru
parçalarından oluşmaktadır. Bu sistemdeki üretim olanak kümesi, sınır çizgisi ile
birlikte, sınır çizgisi ile karşılaştırıldığında girdi ve/veya çıktıda fazlalık ve/veya
eksiklik gösteren, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel KVB’lerden
oluşmaktadır. Bu bilgiler ışığında, A, B ve C noktalarının sınır çizgisi üzerinde
bulunduğu ve dolayısıyla BCC-verimli olduğu gözlemlenebilir. Ancak sadece B
noktası CCR modeline göre de verimli olma özelliği taşımaktadır.
Grafikten ilgili değerler okunduğunda, D noktasının BCC-verimliliği:
PR / PD = 2,6667 / 4 = 0,6667
İken, CCR-verimliliği:
PQ / PD = 2,25 / 4 = 0,5625
Olmaktadır.
35

Constant returns-to-scale
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D noktasının çıktı odaklı BCC modelindeki verimliliği ise, Şekil 10’daki dikey eksen
değerleri okunarak:
ST / DT = 5 / 3 = 1,6667
bulunmaktadır. Bunun anlamı şudur:
D noktası için verimlilik, gözlemlenen çıktı değeri 1,6667 × 3 = 5 birime yükseltilirse
mümkün olabilmektedir. CCR modeline göre çıktıya sağlanması gereken desteğin
oranının, girdi verimsizliğinin kesirsel olarak tersi olduğu hatırlanırsa (1 / 0,5625 =
1,7778), verimliliğe ulaşabilmek için, CCR modeli sonucunun, BCC modeli sonucuna
göre daha öte bir çıktı desteğini gerektirdiği anlaşılmaktadır.
Banker, Charnes ve Cooper (1984), BCC modelini ilk kez yayınladıklarında, üretim
olanak kümesini aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır:
PB = { (x, y) | x ≥ Xλ, y ≤ Yλ, eλ = 1, λ ≥ 0},
X = (xj) ε Rm×n ,
Y = (yj) ε Rs×n ,
λ ε Rn
e: bütün elemanları 1’e eşit olan bir sıra vektörü
Yukarıdaki tanımlamaya göre, BCC modelini CCR modelinden ayıran tek fark,
eλ = λ1 + λ2 + ... + λn = 1
kısıtının CCR modeline eklenmiş olmasıdır. Bu kısıt, λj ≥ 0 şartı ile birlikte, n adet
KVB’nin çeşitli şekillerdeki kombinasyonlarının, ancak içbükey bir verimlilik üst sınır
çizgisi dahilinde gerçekleşebilmesini sağlamaktadır.
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Bu durumda girdi odaklı BCC modeli, KVBo’ın (o = 1, ..., n) verimliliğini, aşağıdaki
doğrusal programlama modelini çözerek hesaplar:
(BCCo)
Min: θB
Aşağıdaki kısıtlar altında:
θBxo - Xλ ≥ 0,
Yλ ≥ yo ,
eλ = 1,
λ ≥ 0,
θB: skalar değer

(BCCo) doğrusal programının ikincil formülasyonu aşağıdaki şekildedir:

Max: z = uyo - uo
Aşağıdaki kısıtlar altında:
vxo = 1,
-vX + uY - uoe ≤ 0,
v ≥ 0, u ≥ 0,
uo : serbest işaretli değişken (pozitif, negatif, ya da sıfır değeri
alabilir)
z, uo: skalar değerler

78

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

İkincil formülasyondan elde edilen ve yukarıdaki formülasyona denk olan kesirsel
BCC modeli ise aşağıdaki gibidir:

( BCCo)

Max :

uy o − u o
vx o

Aşağıdaki kısıtlar altında:
uy j − u o
vx o

≤1

(j = 1,2,..., n)

v ≥ 0, u ≥ 0, u o : işaret sınırı yok
Birincil ve ikincil kısıtlar ve değişkenler arasındaki eşleşme, Tablo 8’de şematize
edilmiştir:
Tablo 8: BCC Modeli Birincil Ve İkincil Formülasyon Değişken Ve Kısıt Karşılıkları

Kısıt
(LPo)
θBxo – Xλ ≥ 0
Yλ ≥ yo
Eλ = 1

İkincil
(DLPo)
v≥0
u≥0
uo

Değişken Kısıt
(LPo)
vxo = 1
-vX + uY - uoe ≤ 0

Birincil Değişken
(LPo)
θ
λ≥0

CCR ve BCC modelleri arasındaki fark, CCR modelinde var olmayan bir kısıt olan
eλ = 1 kısıtından ve bu kısıtla bağlantılı olan serbest işaretli değişken uo’dan
kaynaklanmaktadır.
Birincil BCCo modeli, tıpkı CCR modelinde olduğu gibi, iki aşamalı bir prosedür
uygulanarak çözülebilir. Bu prosedür, ilk aşamada θB’nın minimizasyonu, ikinci
aşamada ise θB değerini optimal amaç değeri olan θB’de tutarak, girdi fazlalıklarının ve
çıktı eksikliklerinin maksimizasyonu şeklindedir.
Buna göre BCC modelinde BCC-verimliliği ve başvuru grupları aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır:
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4.4.1 BCC-Verimliliği

Eğer (BCCo) modelinin optimal çözüm kümesi (θB*, λ*, s-*, s+*) (s-* en fazla girdi
fazlalığını, s+* ise en fazla çıktı eksikliğini simgelemektedir) θB* = 1 ve
(s-* = 0, s+* = 0) şartlarını sağlarsa, söz konusu olan KVBo BCC-verimli, sağlamazsa
BCC-verimsizdir.
4.4.2 Başvuru Grubu

BCC-verimsiz bir KVBo’nin başvuru grubu, λ* optimal çözümünü temel alarak
aşağıdaki şekilde tanımlanır:
Eo = { j | λj* > 0} (j ε {1, ..., n}).
Birden fazla optimal çözüm bulunması durumunda, başvuru grubunu oluşturan KVBj
‘lerin kombinasyonları ve KVBo arasında aşağıdaki ilişki kurulabilir:

θ x = ∑λ x + s
*

B

*

o

j

−*

j

j∈ E o

y o = ∑ λ j y j − s +*
*

j∈E o

Şu halde, KVBo’da girdi ve çıktı miktarlarında iyileştirme yaparak verimliliğe
ulaşabilmek için, BCC-projeksiyonu ((xo, yo) noktasının verimlilik sınırına olan
projeksiyonu) denilen aşağıdaki dönüşüm kullanılabilir:
xoˆ = θB* xo – s-*
yoˆ = yo + s+*
Bu projeksiyon sonucu elde edilen (xoˆ, yoˆ) noktası, BCC-verimlidir.
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4.4.3 Çıktı Odaklı BCC Modeli:

Çıktı odaklı BCC modeli,
(BCCo)

Max: ηB
Aşağıdaki kısıtlar altında:
Xλ ≤ xo ,

ηB yo - Yλ ≤ 0,
eλ = 1,

λ ≥ 0.
Bu formülasyon, çıktı odaklı BCC modelinin birincil formülasyonudur. İkincil
formülasyon ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Min:

z = vxo - vo

Aşağıdaki kısıtlar altında:
uyo = 1,
vX – uY – voe ≥ 0,
v ≥ 0, u ≥ 0,
uo : serbest işaretli değişken
Bu formülasyona eşdeğer olan kesirsel programlama formülasyonu ise aşağıdaki
gibidir:
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vx o − v o
uy o

Min :

Aşağıdaki kısıtlar altında:
vx j − v o
uy j

≥1

j = (1,2,..., n)

v ≥ 0, u ≥ 0, v o : işaret sınırı yok

4.5 ÖLÇEĞE DÖNÜŞÜM KAVRAMI
Ölçeğe dönüşüm kavramı, Şekil 11 üzerinde, kavramsal formülasyonlar yardımıyla
açıklanabilir:

y=f(x)
(xo, yo)
y

dy/dx

x
A. Toplam Çıktı

y/x
yo / xo

o.p.= y/x
m.p. = dy/dx

xo
B. Ortalama Çıktı
Şekil 11: Ölçeğe Dönüşüm Kavramı, Ortalama Üretkenlik, Marjinal Üretkenlik
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y=f(x) fonksiyonu, her bir x için maksimum y değerini alabilecek şekilde bir “üretim
fonksiyonu” olarak tanımlanmıştır. Şekil 11 üzerindeki A grafiği marjinal üretkenlik36,
B grafiği ise ortalama üretkenlik37 davranışını sergilemektedir.
Grafikler incelenecek olursa, (xo, yo) noktasına gelene kadar, x değeri arttıkça
y = f(x) eğrisine teğet olan doğruların eğiminin de arttığı, (xo, yo) noktasından sonra ise
eğimlerin azaldığı görülebilir. Aynı şekilde, marjinal prodüktivite eğrisinin
(xo, yo) noktasına kadar olan kısmının ortalama prodüktivite değerinden yüksek
olduğu, bu noktadan sonra ise ortalama prodüktivitenin altına düştüğü gözlemlenebilir.
Bunun anlamı, xo’dan daha küçük girdiler için çıktının girdiye göre oransal olarak
daha hızlı değiştiği, xo’dan daha büyük girdiler için ise çıktının girdiye göre değişimin
yavaşladığı şeklindedir.
Bu kavram, aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:

d ( y / x) xdy / dx − y
=
d ( x)
x2

= 0,

Eğer x > 0 ise,

e( x ) =

xd ( y ) d ln y
=
=1
yd ( x) d ln x

Burada e(x), oransal değişimlerin ifade edilebilmesi için logaritmik türev olarak
tanımlanmıştır. Ekonomide “esneklik” olarak tanımlanan bu kavram, girdideki görece
değişimi baz alarak, çıktıdaki görece değişimi ölçmeye yarayan bir kavramdır. Örneğin
xo noktasında, e(x) 1’e eşittir ve xo noktasında çıktıdaki değişimin girdideki değişime
oranla sabit olduğunu söylemektedir.
Daha farklı bir şekilde ifade edilecek olursa, e(x) = 1 sabit dönüşümlü ölçeği ifade
eder. xo’ın solunda kalan girdi miktarları için e(x) > 1 olup artan dönüşümlü ölçeği,
36
37

Marginal Productivity
Average Productivity
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xo’ın sağında kalan girdi miktarları için e(x) < 1 olup azalan dönüşümlü ölçeği ifade
eder.

VZA’nde ölçeğe dönüşüm kavramı, CCR ve BCC modellerinde ele alınmış, ve ölçek
verimliliği kapsamında teorisyenler tarafından değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili
teorinin ışığında yapılan çalışmalar, aşağıdaki sonuçları vermiştir:
1. BCC-verimsiz bir KVBo’ın (xo, yo) başvuru kümesi Eo olsun. Eo, aşağıda sıralanan
BCC-verimli KVB kombinasyonlarından oluşmaktadır: (IRS, CRS, DRS sırasıyla
artan dönüşümlü ölçek, sabit dönüşümlü ölçek ve azalan dönüşümlü ölçek
kavramlarının kısaltmalarıdır)
i.

Bütün KVB’ler IRS özelliği gösterirler.

ii.

Bütün KVB’ler IRS ve CRS özelliği gösterirler.

iii.

Bütün KVB’ler CRS özelliği gösterirler.

iv.

Bütün KVB’ler CRS ve DRS özelliği gösterirler.

v.

Bütün KVB’ler DRS özelliği gösterirler.

2. Bu sonuçlar temek alınarak, aşağıdaki teori sunulmuştur:
Ölçek Dönüşümü Teorisi:
(xoˆ, yoˆ), BCC-verimsiz olan KVBo’ın ((xo, yo)) verimlilik sınır çizgisindeki
projeksiyonu, Eo ise başvuru grubu olsun. Bu durumda;
a. Eğer Eo, (i) ve (ii) kategorilerine dahil olan KVB’lerden oluşuyorsa,
(xoˆ, yoˆ) IRS özelliğine sahiptir.
b. Eğer Eo, (iii) kategorisine dahil olan KVB’lerden oluşuyorsa,
(xoˆ, yoˆ) CRS özelliğine sahiptir.
c. Eğer Eo, (iv) ve (v) kategorilerine dahil olan KVB’lerden oluşuyorsa,
(xoˆ, yoˆ) DRS özelliğine sahiptir.
3. Bu teoremin BCC modelinin algoritması içerisine yansıması aşağıdaki şekildedir:
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1.1. Eğer KVBo BCC-verimli ise, uo* ikincil değişkeninin optimal değeri
hesaplanır. KVBo, uo* = 0 olması durumunda CRS özelliği, uo* < 0
durumunda IRS özelliği, uo* > 0 olması durumunda DRS özelliği
gösterir.
1.2. Eğer KVBo BCC-verimsiz ise, KVBo’ın verimlilik sınır çizgisine
projekte edilmiş hali olan (xoˆ, yoˆ), başvuru grubu olan Eo’ın
tamamının CRS özelliği taşıyan KVB’lerden oluşması durumunda
CRS, tamamının IRS ya da CRS özelliklerini taşıyan KVB’lerden
oluşması durumunda IRS, tamamının DRS ya da CRS özelliklerini
taşıyan KVB’lerden oluşması durumunda DRS özelliği gösterir.
Yukarıda listelenen maddelerden yola çıkılarak, teknik verimlilik, ölçek verimliliği
kavramını da içerecek şekilde bileşenlerine ayrılabilir. Aşağıdaki bölüm, bu bileşenleri
incelemektedir.
4.5.1 Teknik Verimliliğin Bileşenleri:

Bir KVB’nin verimsiz çıkmasının altında yatan nedenler araştırılacak olursa, bu
nedenlerin temel olarak iki gruba ayrıştırılabileceği görülecektir:

•

KVB’nin kendisinin verimsiz çalışmasından kaynaklanan nedenler

•

KVB’nin içinde bulunduğu çalışma şartlarından dolayı görece olarak
dezavantajlı bir pozisyonda bulunması

Bu amaca yönelik olarak, (girdi odaklı) CCR ve BCC modellerinin verimlilik
değerleri karşılaştırılmıştır. CCR modeli sabit dönüşümlü ölçek üzerine kurulu olan
bir üretim olasılık kümesi varsayımı yapar. Bu varsayımın altında bütün gözlemlenen
KVB’lerin dairesel olarak genişlemesi, küçülmesi ve bu KVB’lerin negatif olmayan
kombinasyonları mümkün olmaktadır (Bkz. Kısım 4.2.3, dairesel ölçüt kavramı).
CCR modelinden elde edilen verimlilik değeri “genel teknik verimlilik” olarak
adlandırılır.

Diğer taraftan, BCC modeli gözlemlenen KVB’lerin içbükey

kombinasyonlarını üretim olanak kümesi olara varsayar ve BCC modelinden elde
edilen verimlilik değeri “lokal (yerel) teknik verimlilik” olarak adlandırılır.
Literatürdeki konu hakkındaki teoriler, eğer bir KVB hem CCR modelinde, hem de
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BCC modelinde tam verimli (verimlilik değeri: %100) olarak çıkarsa, söz konusu
KVB’nin “en üretken ölçek büyüklüğü”nde hizmet verdiğini kanıtlamaktadır. Aynı
teoriler, bir KVB’nin BCC modeline göre tam verimli, CCR modeline göre verimsiz
çıkması durumunda ise, söz konusu KVB’nin yerel olarak verimli çalıştığı, ancak
genel olarak verimli çalışmadığını söylemektedir. Bu noktadan hareketle, CCR
modelinden elde edilen verimlilik değerinin BCC modelinden elde edilen verimlilik
değerine oranı, “ölçek verimliliği”38 olarak adlandırılmaktadır:

Ölçek Verimliliği = ÖV =

θ*
θ*

CCR
BCC

ÖV, BCC-verimli ve CRS karakteri sergileyen, yani en üretken ölçek büyüklüğüne
sahip bir KVB için, 1’e eşittir. CCR verimlilik değerinin genel teknik verimlilik (GTV)
olarak adlandırılmasının nedeni, ölçek etkisini dikkate almamasındandır. Diğer
taraftan, BCC modeli, değişken ölçek dönüşümlerini dikkate alarak lokal teknik
verimliliği (LTV) ifade etmektedir. Bu kavramlar kullanılarak, genel teknik verimlilik
(yani CCR modelindeki saf teknik verimlilik), aşağıdaki şekilde bileşenlerine
ayrıştırılabilir:
Genel Teknik Verimlilik (GTV) =

Lokal Teknik Verimlilik (LTV) × Ölçek

Verimliliği (ÖV)
Bu ayrıştırma, verimsizliğin operasyonel sorunlardan mı, yoksa KVB’nin içinde
bulunduğu dezavantajlı şartlardan mı ya da her iki sebepten de mi kaynaklandığı
konusunda bilgi sunabilmesinden dolayı büyük önem taşımaktadır.

38

Scale efficiency
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D
C

Çıktı
B
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Q

L
M

E
R
A
Girdi

Şekil 12: Ölçek Verimliliğinin Grafik Gösterimi

Şekil 12, bir girdili ve bir çıktılı sistem için ölçek verimliliğini yansıtmaktadır. BCCverimli olan A noktası ölçeğe artan dönüşüm sergilemektedir ve ölçek verimliliği:

ÖV(A) = θ * CCR(A) =

LM
<1
LA

şeklinde hesaplanmaktadır. Bu durumda A noktası yerel olarak verimli ( LTV = 1)
iken, (genel) teknik verimsizlik göstermesinin sebebi, LM / LA ile ifade edilen ölçek
verimsizliğinden kaynaklanmaktadır. Denilebilir ki A noktası, yerel anlamda
operasyonel olarak verimli işlemekle birlikte, ölçeğe artan dönüşüm sergilemesinden
dolayı performans olarak ulaşması gereken noktaya henüz ulaşamamış, büyüme
potansiyeli yüksek olan bir noktadır. Diğer bir ifadeyle, A noktası için bir birim girdi
bir birimden daha fazla çıktı üretebildiği için (yani IRS özelliği sergilediğinden
dolayı), A noktasının kapasite arttırımı yoluyla büyümesi ve ölçek verimliliğini (CRS)
yakalaması mümkün olabilir.
B ve C noktaları, tam ölçek verimliliğine sahip olan noktalardır (ÖV = 1), yani en
üretken ölçek büyüklüğünde hizmet vermektedirler. BCC-verimsiz olan E noktasında
ise ölçek verimliliği:

ÖV(E) =

PQ PE PQ
=
PE PR PR

olmaktadır. Bu değer aynı zamanda, BCC-verimli olan R noktasının da ölçek
verimliliğine eşittir.
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E noktasındaki teknik verimsizliğin ayrıştırılması:
GTV(E) = LTV(E) × ÖV(E)
PQ PR PQ
=
PE PE PR

Şu halde E’nin genel verimsizliği, hem E noktasının verimsiz olarak işletilmesi (yani
kaynaklarını verimli değerlendirememesi), hem de sahip olduğu dezavantajlı
koşullardan (ölçeğe artan dönüşüm özelliğini değerlendirememiş olmasından)
kaynaklanmaktadır.

4.6 VZA Uygulama Aşamaları
4.6.1 Karar Birimlerinin Seçimi

Yapılacak çalışma için hangi karar biriminin uygun olduğu, çalışmanın ana temasını
hangi

konunun

oluşturduğuna

bağlıdır.

Karar

birimleri

girdileri

çıktılara

dönüştürmekle sorumlu herhangi bir ekonomik birim olabilir.
Ahn (1987), iki seçim prensibi belirlemiştir:
1. Her bir karar birimi kullandığı kaynaklar ve ürettiği çıktılardan sorumlu bir
birim olarak tanımlanmış olmalıdır;
2. Verimlilik sınır tahminleme sonucunun anlamlı çıkabilmesi için örneklemde
yer alan karar birimi sayısı yeterince büyük olmalıdır.
Bu karar birimlerinin birbirlerine, yaptıkları üretim açısından yeterince benzer
olmaları, aynı girdileri aynı çıktılara dönüştürmeleri ve benzer ortamlarda yer alıyor
olmaları gereklidir.
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4.6.2 Girdi ve Çıktıların Seçimi

VZA'da kullanılan girdi ve çıktılar çalışmadaki karar birimlerini karşılaştırmanın
temelini oluşturduklarından büyük bir dikkatle seçilmelidir. Her ne kadar fonksiyonel
bir varsayım bulunmasa da, aynı karar birimi için farklı girdi ve çıktı grupları farklı
verimlilik değerleri alacağından, üretim sürecine nedensel olarak bağlı girdi ve
çıktıların belirlenmesi gereklidir.
Bununla birlikte, modele çok fazla girdi ve çıktı eklenmesi, VZA'nin verimli ve
verimsiz birimleri birbirinden ayrıştırma yeteneğini düşürmektedir. Girdi ve çıktı
sayılarının artabilmesi için, karar bilimlerinin sayısının da artması gerekmektedir. (n =
gözlem sayısı, m = girdi sayısı, s = çıktı sayısı iken, n > m+s (Sherman, H.D. (1984))
4.6.3 Verilerin Güvenilirliği

VZA için girdi ve çıktılar tanımlandıktan sonra, tüm karar birimleri için bu girdi ve
çıktı verilerinin elde edilmesi gereklidir. Herhangi bir birim için güvenilir verilerin
elde edilememesi durumunda, hem söz konusu birimin verimlilik değeri, hem de
göreli verimlilik hesaplaması nedeniyle tüm birimlerin verimlilik değerleri tartışmalı
hale geleceğinden, söz konusu birim çalışmadan çıkarılır.
4.6.4 Göreli Verimliliğin Ölçülmesi

Göreli verimlilik ölçümü doğrusal programlamaya dayandığından, optimizasyon
programlarından (GAMS; LINDO, vb.) ya da Windows altında çalışabilen özel VZA
programlarından (Frontier Analyst, Warwick DEA software, vs.) yararlanılabilir.
4.6.5 Verimlilik Değerleri

Charnes ve Cooper’in formülize ettiği üzere, herhangi bir karar birimi için %100
verimlilik aşağıdaki durumlarda söz konusudur:
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a) Hiçbir çıktısı aşağıdaki durumlar haricinde artırılamaz:
i)

bir ya da birden fazla girdisinin artırılması veya

ii)

diğer çıktılarından bazılarının azaltılması.

b) Hiçbir girdisi aşağıdaki durumlar haricinde azaltılamaz:
i)

çıktılardan bazılarının azaltılması veya

ii)

diğer bazı girdilerinin artırılması

Verimlilik hesaplamaları sonucunda her bir karar verme birimi için 0 ve l arasında (ya
da % cinsinden 0 ile 100 arasında) bir verimlilik değeri bulunur. Verimlilik değeri l'e
(%100) eşit olan birimler "en iyi gözlem" kümesini oluştururlar. Verimlilik değeri l
'den küçük olan karar birimleri ise göreceli olarak verimsizdir. Göreceli olarak
verimsiz karar birimlerinin birden sapma oranı göreli verimsizlik ölçüsünü verir.
4.6.6 Başvuru Grupları

VZA, verimli olmayan karar birimlerinin de göreli olarak verimli birimlerin uyguladığı
yönetsel ya da organizasyonel yöntemleri uygulayarak aynı verimlilik seviyesine
ulaşabilecekleri varsayımı üzerine kuruludur. Bu varsayıma göre, verimsiz bir KVB
için aynı girdi-çıktı kombinasyonları ile daha iyi bir üretim performansı
tutturulabileceğinin kanıtı, verimli karar birimlerinin varlığıdır.
Literatürde, verimsiz bir karar verme biriminin başvuru grubunda yer alan birimlerle,
yalnızca girdi-çıktı kombinasyonu olarak değil, yönetsel uygulamalar açısından
derinlemesine incelemeler yapılarak karşılaştırılması gerektiği yer almaktadır.
4.6.7 Verimli Olmayan Karar Birimleri İçin Hedef Belirlenmesi

VZA’nin uygulanmasından elde edilen en büyük fayda, verimli olmayan karar
birimlerine performanslarını iyileştirebilmeleri için ulaşılabilir hedefler koymasıdır.
Çünkü hesaplamalarla, verimli birimlerin ekle edilebilir bir teknoloji kullandıkları
varsayımı yapıldığından, verimli birimlerin teknolojisi verimsiz birim için de
ulaşılabilir kabul edilmektedir.
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4.6.8 Sonuçların Değerlendirilmesi

Karar verme birimleri detaylı olarak incelendikten sonra, her bir karar verme birimi
için bütün girdi ve çıktıların dikkate alındığı genel bir değerlendirmeye geçilir. VZA
ile belirlenen hedeflere (verimsiz kaynak kullanımının azaltılması, vb.), karar
vericilere ait çeşitli tercihler nedeni ile ulaşılamasa bile, elde edilen bilginin daha
sonraki çalışmalarda değerlendirilebilmesi, iyileştirmelere açık olunması anlayışı
önemli kazanımlardır.
4.7 VZA’nin Güçlü ve Zayıf Yönleri

VZA'nin güçlü ve zayıf yönleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Güçlü Yönler:

•

VZA, verimsiz bir karar verme biriminin performansını, kümesindeki göreli olarak
verimli olan karar verme birimlerinin seviyesine çıkarmak için bir tek yol değil,
alternatif yollar belirler. Burada karar verme birimine uygun iyileştirme yolunu
seçmek, karar vericinin yargısı ve tecrübesi ile şekillenir.

•

VZA'nin uygulanması, özellikle karar vericilerin üretim sürecini, ilgili tüm ilgili
girdi ve çıktıları tanımlamak suretiyle daha iyi tanımalarını sağlar.

•

VZA çalışmasında gereksinim duyulan veriler ve analiz sonuçlarını içerecek
detaylı bir veri tabanı yaratılabilir. Böylelikle konu ile ilgili belgeleme güçlenir.

•

VZA, girdi ve çıktı verilerinin rassal bir mekanizma ile üretilmediğini, yani
deterministik olduğunu varsaymaktadır. Bu sebepten dolayı parametrik olmayan,
ve verilerin belirli bir fonksiyonel dağılım kuralına uyması gibi bir varsayımı
taşımayan bir yöntem olarak deterministik durumlar için daha avantajlı bir
verimlilik analizi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

•

Verimlilik analizi, istatistiksel sınır tahminleme yöntemlerinin ortaya çıkardığı
ortalama fonksiyonun yerine, en iyi gözlemlerce oluşturulan sınır fonksiyonuna
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göre yapıldığı için, belirlenen hedefler, en iyi performans göstermiş birimler örnek
alınarak yapılmaktadır. Bu da VZA ile yapılan verimlilik analizinin anlamını ve
geçerliliğini güçlendirmektedir.
Zayıf Yönler:

•

VZA genel olarak fiziksel girdi ve çıktı ölçüleri ile test edildiğinden teknik girdiçıktı verimliliği ile sınırlıdır. Yöntemin yetenekleri çıktı ve girdilere (eğer
mümkünse) göreli fiyatlar veya öncelikli ağırlıklar atanarak güçlendirilebilir.

•

Kalitatif girdi ve çıktı ölçüleri sonuçları zayıflatabilmektedir.

•

İlgili girdi ve çıktıların üretim sürecini doğru olarak yansıtabilmesi, yöntemin
sağlıklı sonuçlar vermesi açısından hayatsal öneme sahiptir. Kritik bir girdi ya da
çıktı inceleme dışı bırakıldığında yöntemin verdiği sonuçlar yanıltıcı ve yanlı
olabilir.

•

VZA’nde, gözlemlenen performansın en iyi performansla olan farkı, sadece
verimsizliğe bağlanmakta ve uç gözlem noktaları için ölçüm hataları gözardı
edilmektedir. Dışsallıkların gözardı edilmesi yanıltıcı sonuçlar doğurabilir.

•

VZA modelleri, statik (durağan) ve tek zaman kesitinde değerlendirilen
modellerdir. Gerçek hayatta ise karar verme birimlerinin bazı girdilerini çıktılara
dönüştürebilmesi bir periyoddan daha uzun bir süre alacağından, üretim süreci
dinamik bir özellik göstermektedir. Bu sebeple farklı periyodlardaki veriler için
uygun indirgeme oranlarının kullanılması gerekecektir.

•

Başvuru grubuna dahil olan karar verme birimlerinin diğerlerine göre
üstünlüğünün

göreceli

olması,

bu

birimlerinin

kendi

başlarında

değerlendirildiğinde de gerçekten verimli olup olmadıkları hakkında bir yorum
yapılabilmesini

güçleştirmektedir.

Bu

sebeple

VZA verimlilik sonuçları,

görecelilik çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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5. BÖLÜM
VZA TÜRKİYE UYGULAMASI
REKABET EDEBİLİRLİK KAPSAMINDA İLLERİN KAYNAK KULLANIM
GÖRECE VERİMLİLİKLERİ

5.1. Amaç ve Kapsam

Çalışmanın bundan önceki bölümlerde bölgesel rekabet edebilirliğin tanımı yapılmış,
rekabet edebilirliğe etki eden bileşenler incelenmiş ve rekabet edebilirliğin
sürdürülebilmesi için etkin olmak kadar kaynak kullanımında verimli olmanın da
büyük önem taşıdığına işaret edilmiştir. Türkiye’de illerin rekabet edebilirliği, ne
derece yüksek katma değer üretebildiklerinin (etkinliklerinin) yanısıra, yüksek katma
değer üretme becerilerinin sürdürülebilir olmasıyla da yakından ilişkilidir. Bir ilin
yüksek katma değer üretme becerisinin sürdürülebilmesi ise, o ilin yüksek katma değer
üretebilmek için kullandığı her türlü kaynağı ne derecede verimli kullandığıyla
ölçülebilmektedir.
Kaynak

kullanımında

verimlilik,

sürdürülebilir

bir

kalkınmanın

en

önemli

bileşenlerinden birisidir. Türkiye’de kamu sektörü, bölgesel gelişmişlik farklarının
giderilerek

bölgesel

sürdürülebilir bir

rekabet

edebilirliğin

desteklenmesi

ve

ülke

düzeyinde

kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla, gerek kamu yatırımları,

gerekse özel sektöre verilen kredi ve teşvikler kanalı ile illere kaynak aktarımında
bulunmaktadır. Ancak Quah (1996), Thisse (2000) ve Martin (2000)’in tespit de
ettikleri gibi, devletin refah seviyesini maksimize etme amacıyla kaynak transferleri
yoluyla normal pazar işleyişine müdahalesi, çoğu zaman için bölgesel dengesizlikleri
azaltmada başarılı olamamış, daha da ileri giderek ülke genelinde elde edilebilecek
bir

büyümeyi engeller

şekilde sonuçlanmıştır. Dünyada yaşanan tecrübeler
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göstermektedir ki, ülkemizdeki bölgesel politikalar, eşitlik ve verimlilik kavramları
arasında bir tercih yapmak durumundadır. Bu tercih, ya ülke seviyesinde bir ekonomik
büyüme ve verimlilik artışı, ya da ülke içerisindeki bölgelerin farklılıklarını giderip
eşitlik yaratma yönünde olacaktır (Quah (1996), Thisse (2000), Martin (2000)).
Türkiye’de günümüze kadar benimsenmiş bölgesel gelişme ve yatırım politikaları,
kaynaklarda eşitlik yaratarak bölgesel rekabet edebilirliği güçlendirmek yönünde
olmuştur. Kamu tarafından alınan yatırım ve teşvik kararları, genellikle az gelişmiş
olan bölgelere doğru bir kaynak transferi niteliğinde olmuştur. Ancak bu politikalar
izlenirken, çeşitli bölgelere aktarılan kamu kaynağının ne derecede verimli kullanıldığı
konusu öncelikli olmamıştır. Oysa ki, gerçek anlamda bölgesel eşitsizliklerin
giderilmesi, ancak kaynakların en verimli kullanıldığı yerlere ve en doğru miktarlarda
aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Gelişmemiş bir bölgeye refah seviyesinin
arttırılması amacı ile aktarılan kaynaklar, verimli bir şekilde kullanılmama durumunda
o bölgede geri kazanılmayacak, söz konusu kaynakları çok daha verimli
değerlendirebilecek bir başka bölgenin bu kaynağa ulaşamamasına, dolayısıyla da ülke
genelinde olması gerekenden çok daha düşük katma değer üretilmesine sebep
olacaktır.
Bu noktadan hareketle,

VZA tekniği kullanılarak, Türkiye’de iller itibariyle bir

verimlilik analizinin yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Verimlilik analizi
çerçevesinde, katma değer üretme sürecinde göreceli olarak hangi illerin hangi
kaynaklarını en verimli şekilde kullandığı ve hangi kaynaklarını daha az verimli
kullandığı belirlenmiş, böylelikle rekabet edebilirlik kapsamında her bir ilin göreceli
olarak hangi alanlarda diğerlerine göre daha güçlü ve daha zayıf olduğu tespit
edilmiştir. Böyle bir bilgi, ileriki yıllarda benimsenecek yatırım ve teşvik
politikalarında kaynakların en doğru olarak hangi bölgelere ve hangi miktarlarla
aktarılması gerektiği konusunda karar vericilere yol gösterici olması açısından büyük
önem taşımaktadır.
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5.2 Örneklem – Karar Verme Birimleri

Çalışmada analiz edilen karar verme birimleri (KVB), 77 ilden oluşmaktadır. Veri
eksiklikleri nedeniyle Kırklareli, Uşak, Siirt ve Düzce çalışmaya dahil edilmemiştir.
5.3 Girdi ve Çıktılar

VZA’nde kullanılacak girdi ve çıktıların seçimi, illerin verimlilik karşılaştırmasında
temel oluşturdukları için büyük önem arz etmektedir. Bunun sebebi, aynı il için farklı
bir

girdi

ve

çıktı

kümesinin,

tamamen

farklı

bir

verimlilik

değeri

ile

sonuçlanabileceğidir. Bu nedenle girdi ve çıktılar büyük özenle seçilmelidir.
Literatür taramasında da söz edildiği gibi, bölgesel rekabet edebilirlik en temel olarak
bölgenin yüksek katma değer üretebilme becerisi ile özdeşleştirilmiştir. Bu çalışmada
verimliliği analiz edilecek süreç, illerin katma değer üretim sürecidir. Katma değer,
GSYİH ile ölçülebilmektedir. Bu durumda il bazında GSYİH değeri, katma değer
üretim sürecinin çıktısını oluşturmaktadır. (Bakınız Şekil 1). Çalışmada kullanılan il
bazında GSYİH değeri, devlet hizmetleri ile bankacılık hizmetlerini kapsamamaktadır.
Görece olarak daha büyük olan illerin GSYİH değerlerinin de daha yüksek olacağı
gerçeğinin analiz sonuçlarını etkilememesi açısından kişi başı GSYİH göstergesinin
kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Kişi başı GSYİH, girdilerin
çıktılara dönüştürüldüğü katma değer üretim sürecinin çıktısını oluşturmakta, yüksek
bir kişi başı GSYİH değeri ise, katma değer üretim sürecinin sonucunu, yani etkinliğini
vermektedir. Verimliliği analiz edilecek olan bu sürecin girdi ve çıktıların
belirlenmesinde, rekabet edebilirliğin temel bileşenlerinden faydalanılmıştır.
Kişi başı GSYİH çıktısının üretilmesi sürecinde, iller hangi girdileri kullanmaktadır?
Bu sorunun yanıtı, bir bölgenin rekabet edebilirliğine katkı sağlayan unsurlardır.
Literatür taramasının yapıldığı 3. Bölüm’de ayrıntılarıyla verilen bu unsurların her
birinin girdi olarak kullanılabilirliği Türkiye örneği için tek tek incelenmiş, ve
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
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1. Ekonomik Faaliyetin Yapısı:
Türkiye’de illerdeki ekonomik faaliyetin yoğunluğunu tam olarak açıklayabilecek
güvenilir bir veri bulunamamıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) yayınladığı
konuyla ilgili verilerin incelenmesi sonucu, “yıllar itibariyle il bazında açılan ve
kapanan şirket sayısı” verisinin, bir ildeki ekonomik faaliyetin yoğunluğunu ve
rekabetçi yapıyı en iyi açıklayabileceği düşünülmüştür. Bu veri, o ildeki ekonomik
faaliyetin yoğunluğunu ve piyasanın özel sektörün rekabet edebilmesine ne derece
elverişli olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bir ilde açılan ve
kapanan şirket sayısının toplamı ne kadar büyükse, piyasanın o derecede rekabetçi
bir yapıya sahip olduğu varsayılmıştır. İllerin büyüklük farklılıklarının oluşturacağı
önyargının analiz sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği gerçeğinden yola çıkılarak,
“kişi başına açılan ve kapanan şirket sayısı” verisinin kullanılmasının daha uygun
olacağı düşünülmüştür. Bu veri, bir anlamda, o ilde ikamet eden her bir kişinin
girişimcilik derecesini vermektedir.
2. Yenilikçi Kapasite (Inovasyon Kapasitesi)
Literatürdeki bazı çalışmalarda, bir bölgede yenilikçi kapasiteyi ölçmek için o
bölgede

“başvurulan patent sayısı” kullanılmıştır. Bir bölgenin yenilikçi

kapasitesini ölçmede, başvurulan patentlerin sayısı kadar niteliği de önemlidir. Bu
sebeple yalnızca patent sayısının kullanılması, pekçok araştırmacı tarafından
yanıltıcı olarak değerlendirilmiştir. Bu bilgiler ışığında bir bölgenin yenilikçi
kapasitesini ölçebilmek için akla gelen bir başka gösterge ise, o bölgedeki özel
sektörün araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırdığı fon miktarıdır. DİE
tarafından yayınlanan verilerde, bu konuya ilişkin bir veri bulunamamıştır. Bu
sebeple yenilikçi kapasite, çok önemli bir unsur olmasına rağmen çalışmaya dahil
edilmemiştir.
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3. İlin Ulaşılabilirliği:
Bir ilin ulaşılabilirliği, o ildeki ulaştırma altyapısıyla ölçülmektedir. Ulaştırma
altyapısının, bölgelerin ekonomik performanslarındaki farklılıkları gidermede çok
önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Literatürdeki çalışmalar göstermiştir ki,
ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, özel sektör yatırımlarını harekete geçirmede
ve ekonomik kalkınmayı sağlamada büyük katkılar sağlamaktadır (Bkz. 3. Bölüm).
Bu sebeple ulaştırma altyapısı, katma değer üretme sürecinde önemli bir girdi olma
özelliği taşımaktadır. Literatürdeki çalışmalarda ulaştırma altyapısı, kişi başına ya
da km2 başına düşen yol uzunluğu gibi göstergeler ile ele alınmıştır. Bu
göstergelerin tam olarak ulaştırma altyapısını yansıtamadığı bir gerçektir. Yol
uzunluğunun yanısıra, yol kapasitesi de karayolu ulaştırmasının önemli bir
göstergesi olma niteliğini taşımaktadır. Buna ek olarak bir ildeki ulaştırma
altyapısının, yalnızca karayolu ulaştırma altyapısı ile özetlenmesi doğru bir
yaklaşım olmaktan uzaktır. Bir ildeki ulaştırma altyapısını oluşturan demiryolu,
denizyolu ve havayolu ulaştırması altyapılarının da bir şekilde analizlere dahil
edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, 1986 – 1999 yılları arasında
kamu tarafından il bazında gerçekleştirilen demiryolu, denizyolu, havayolu ve
karayolu ulaştırması altyapı yatırımlarının gerçekleşme değerlerinin kullanılması
uygun görülmüştür. Bu yatırımların gerçekleşme miktarlarının, söz konusu il’e,
fiziki altyapıda kapasite yenilenmesi ya da kapasite arttırımı şeklinde doğrudan
kazandırıldığı kabul edilmiştir. Gerçekleşme değerleri, 1986 – 1999 yıllarına ait
Yatırım Programları’ndan alınmış ve DPT tarafından yayınlanan kamu yatırım
deflatör serisi kullanılarak 2000 yılı sabit fiyatlarıyla değerlendirilmiştir. Yatırım
Programları’ndaki “Muhtelif İller” başlığı altındaki ulaştırma altyapı yatırımları, il
bazında analiz imkanı tanımadığından, çalışmanın haricinde tutulmuştur. Bu
konuya ilişkin diğer bir önemli nokta ise, bir ilin çevre illerde bulunan havayolu,
denizyolu gibi ulaştırma imkanlarından yararlanabilme derecesinin, önemli olduğu
kabul edilmekle birlikte, hesaplama güçlüklerinden dolayı, analizlere dahil
edilmemesidir. İllerin büyüklük farklılıklarının oluşturacağı önyargının analiz
sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği gerçeğinden yola çıkılarak, “kişi başına
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düşen toplam kamu ulaştırma altyapı yatırım gerçekleşmeleri” verisinin
kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür.
Ulaştırma altyapısı yatırımları verileri kullanılmadan önce, sonradan il haline
gelmiş Osmaniye (Adana’dan 1996 yılında ayrılarak il olmuştur), Ardahan ve Iğdır
(Kars’tan 1992 yılında ayrılarak il olmuştur), Batman ve Şırnak (Siirt’ten 1990
yılında ayrılarak il olmuştur), Kilis (Gaziantep’ten 1995 yılında ayrılarak il
olmuştur), Aksaray (Niğde’den 1989 yılında ayrılarak il olmuştur), Karaman
(Konya’dan 1989 yılında ayrılarak il olmuştur), Kırıkkale (Ankara’dan 1989
yılında ayrılarak il olmuştur), Bayburt (Gümüşhane’den 1989 yılında ayrılarak il
olmuştur), Bartın ve Karabük (Zonguldak’tan sırasıyla 1991 ve 1995 yıllarında
ayrılarak il olmuşlardır) ve Yalova (İstanbul’dan 1995 yılında ayrılarak il
olmuştur) illeri ile birlikte, bu illerin il statüsüne geçmeden önce bağlı bulundukları
illerde gerçekleşen ulaştırma altyapısı yatırımları tespit edilirken, sonradan il
statüsüne kavuşan illerin il haline gelene kadar bağlı bulundukları illerde, ayrılma
yılına kadar olan kümülatif ulaştırma altyapısı yatırımları, o illerin nüfuslarının
birbirleriyle oranları miktarında, söz konusu iki il arasında paylaştırılmıştır.
(Örneğin, Osmaniye ve Adana illeri için, 1996 yılına kadar Adana’ya yapılmış
yatırımların kümülatif gerçekleşme miktarı, Osmaniye ve Adana illerinin nüfus
artış oranlarının birbirlerine göre sabit kaldığı varsayımıyla, 2000 yılı nüfus
oranları seviyesinde her iki ile de paylaştırılmış, Osmaniye’nin payına düşen
miktar

Adana’nın

kümülatif

yatırım

gerçekleşmelerinden

çıkarılarak,

Osmaniye’nin kümülatif yatırım gerçekleşmelerine eklenmiştir.)
4. İşgücünün Bilgi ve Beceri Birikimi:
İşgücünün bilgi ve beceri birikimi, genel olarak eğitim seviyesi ile ölçülmektedir.
Bu çalışmada illerdeki nitelikli insan kaynağı, işgücünün bilgi ve beceri
birikiminin göstergesi niteliğinde girdi olarak kullanılmıştır. Buna göre, bir ildeki
yüksek okul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının toplam sayısı, o ilin
insan kaynağının bilgi ve beceri birikiminin göstergesi olarak kullanılmıştır.
Yukarıdaki maddelerde açıklanan sebeplerden dolayı, bu veri, nitelikli insan
kaynağının toplam nüfusa oranı olarak kullanılmıştır. Bu oran, bir anlamda, kişi
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başına düşen yüksek eğitim miktarını da yansıtmaktadır. DİE’den elde edilen
veriler, il bazında 1997 yılı yüksek okul, fakülte, yüksek lisans ve doktora
mezunlarının toplam sayısı olarak verilmiştir. 1997 ve 2000 yılları nüfus sayımı
sonuçlarına göre, iki yılın nüfus oranı alınarak, 1997’den 2000’e il bazında nüfus
artış oranı hesaplanmış, bu oran kullanılarak 2000 yılı yüksek okul, fakülte, yüksek
lisans ve doktora mezunlarının toplam sayısı tahmin edilmiş ve verimlilik
hesaplamalarında kullanılmıştır.
İşgücünün eğitim seviyesinin bir başka göstergesi olarak eğitim sektörü kümülatif
kamu yatırım gerçekleşmeleri düşünülse de, bir ildeki nitelikli insan kaynağının en
iyi şekilde yüksek okul ve üstü mezun insan sayısı ile ölçülebileceğine karar
verilmiştir.

5. KOBİ'ler:
Bir bölgede kobilerin varlığı, o bölgede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlediğinin
göstergelerinden biri olarak sayılmaktadır. Bir ilde kobilerin faaliyetlerine ilişkin
iki veri grubu, girdi olarak analizlere dahil edilmiştir. Bunlardan birincisi, kamu
tarafından gerçekleştirilen “esnaf, sanatkar ve küçük sanayi” altyapı yatırımlarıdır.
Bu yatırımların gerçekleşme miktarlarının, söz konusu il’e, fiziki altyapıda
kapasite yenilenmesi ya da kapasite arttırımı şeklinde doğrudan kazandırıldığı
kabul edilmiştir. Gerçekleşme değerleri, 1986 – 1999 yıllarına ait

Yatırım

Programları’ndan alınmış ve DPT tarafından yayınlanan kamu yatırım deflatör
serisi kullanılarak 2000 yılı sabit fiyatlarıyla değerlendirilmiştir. Yatırım
Programları’ndaki “Muhtelif İller” başlığı altındaki esnaf, sanatkar ve küçük sanayi
altyapı yatırımları, il bazında analiz imkanı tanımadığından, çalışmanın haricinde
tutulmuştur. (Sonradan il statüsüne kavuşan iller ve önceden bağlı bulundukları
iller ile ilgili olarak, yukarıda açıklanan altyapı yatırımlarının paylaştırılmasında
benimsenen yol takip edilmiştir.)
Kobilere ilişkin kamu tarafından gerçekleştirilen bir diğer önemli kaynak
aktarımı ise, kobilere verilen yatırım ve işletme kredileridir. Küçük ve Orta
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Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler
ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak
desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim,
kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla
hazırlanan 2000/1822 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında
Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde, tarım ve imalat sektörlerinde
faaliyet gösteren kobilere 1997 yılından itibaren yatırım ve işletme kredileri tahsis
edilmeye başlanmıştır. 1997 – 2000 yılları arasında tarım ve imalat sektörlerinde
kobilere tahsis edilen toplam yatırım ve işletme kredileri, kobi faaliyetlerinin diğer
bir göstergesi olarak analizlere dahil edilmiştir. 1997 – 1999 yılları arasında tahsis
edilen toplam kredi miktarı, DPT tarafından yayınlanan özel sektör deflatörleri
kullanılarak 2000 yılı sabit fiyatlarına çekilmiştir. Her iki girdi de, kişi başı
değerleri ile analizlere dahil edilmiştir.
6. Yatırımlarda Devlet Yardımları
2000/1821 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu
Hakkında Karar” ile, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen
hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak
tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun
teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak
ve

uluslararası

rekabet

gücü

sağlamak

için

yatırımların

desteklenmesi

amaçlanmaktadır. Bu karar çerçevesinde, gümrük vergisi ve toplu konut fonu
istisnası, yatırım indirimi, katma değer vergisi istisnası, vergi, resim ve harç
istisnası, ve kredi tahsisi şeklinde yatırımlara destek sağlanmaktadır. Yatırımlara
devlet teşviğiyle sağlanan bu desteklerin hangi bölgelerde ne derece verimli olarak
kullanıldığı,

bölgesel

önceliklerin

doğru

olarak

tanımlanabilmesi

için

cevaplanması gerekli önemli bir sorudur. Bu amaçla, Hazine Müsteşarlığı’ndan
temin edilen, 1990 – 1999 yılları arasında, tarım, imalat, enerji, madencilik ve
diğer hizmetler alanlarında yatırım teşvik belgesi verilmiş yatırımlar, DPT
tarafından yayınlanan özel sektör deflatör serisi kullanılarak 2000 yılı sabit
rakamlarına çekilmiş, ve “tarım”, “imalat ve madencilik”, ve “enerji ve diğer
hizmetler” biçiminde üç gruba ayrılıp, her birisi için kişi başına düşen değerler
alınarak, üç ayrı girdi olarak verimlilik analizlerine dahil edilmiştir. (Sonradan il
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statüsüne kavuşan iller ve önceden bağlı bulundukları iller ile ilgili olarak,
yukarıda açıklanan ulaştırma altyapı yatırımlarının paylaştırılmasında benimsenen
yol takip edilmiştir.) Analiz sonuçları, teşvik belgesi alan yatırımların ne derece
verimli olarak GSYİH’ya dönüştürüldüğü, ve hangi illerde teşvikli yatırımların
görece olarak verimsiz, hangi illerde ise görece olarak verimli olduğunu
gösterecektir.
Rekabet edebilirliği etkileyen yukarıdaki unsurların tamamı, verimlilik analizi
çalışmasına dahil edilmiştir. Bu unsurların yanısıra, aşağıda sıralanmış unsurlar da
değerlendirilmiş, çeşitli nedenlerden dolayı verimlilik analizi kapsamında
kullanılması uygun görülmemiştir. Her bir unsur için ayrı olan reddedilme
nedenlerinin yanısıra, bütün unsurlar için ortak olan bir neden daha
bulunmaktadır: Girdi ve çıktı sayısı toplamlarının makul bir seviyede tutulma
zorunluluğu. Ahn (1987)’ın da belirttiği gibi, analiz edilecek olan karar verme
birimlerinin sayısının, girdi ve çıktı sayılarının toplamından çok daha büyük olma
zorunluluğu bulunmaktadır. Girdi ve çıktı sayısının toplamı ne kadar büyürse,
modelin ayrıştırma yeteneği o kadar düşmektedir. Bu sebeple analize çok fazla
girdi ve çıktı eklenmesi çözüm değildir. En önemli olarak girdi ve çıktı sayısının
olabildiğince küçük olması gereğinden, ek olarak da her bir unsura has diğer
nedenlerden hareketle, aşağıdaki unsurlar değerlendirme dışı bırakılmıştır:
7. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Bir bölgenin ekonomik gelişiminin, o bölgenin üretim aktivitelerini çekme ve
mevcut üretim kapasitesini koruyabilme becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğu
bilinen bir gerçektir. Bu noktada bir bölgedeki doğrudan yabancı sermaye
yatırımları, o bölgenin ekonomik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayan çok
önemli bir etkendir. Türkiye açısından düşünüldüğünde doğrudan yabancı
sermaye yatırımları, ülke genelinde çok büyük bir öneme sahip olmakla birlikte,
ülke içerisinde illerin katma değer üretim verimliliğinin karşılaştırıldığı bir
çalışmada önemli bir değişken olmaktan uzaktır. Türkiye için yukarıda sıralanan
girdilerin illerin rekabet edebilme güçlerinde yarattıkları katkının yanında,
Türkiye genelinde oldukça düşük seviyelerde çekilmekte olan yabancı sermaye
yatırımlarının il bazında karşılaştırmalı olarak yarattığı katkı azalmakta ve
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yabancı sermaye yatırımları verimlilik analizinde girdi olarak önemini göreceli bir
biçimde yitirmektedir. Bu noktadan hareketle, yabancı sermeye yatırımları, il
bazında verimlilik karşılaştırması çalışmasında girdi olarak değerlendirilmemiştir.
8. Enerji, İşgücü ve Hammadde Maliyetleri
Türkiye’de enerji, işgücü ve hammadde maliyetleri verileri, DİE tarafından sadece
seçilmiş bir grup il bazında toplanmaktadır. Bütün iller bazında birim maliyetlere
ulaşılamamasından dolayı, birim maliyet girdisi değerlendirme dışı bırakılmıştır.
9. Telekomünikasyon Altyapısı:
Telekomünikasyon altyapısı, literatürdeki çalışmalarda genellikle telefon
hatlarının sayısı ile ölçülmüştür. Telekomünikasyon altyapısının kalitesi ise, veri
transferindeki sayısallaşma oranı ile ifade edilmiştir. Türkiye için gerek telefon
hatlarının sayısı, gerekse hatlardaki sayısallaşma oranı bütün illerde oldukça
yüksek olduğundan (Kaynak: Türk Telekom A.Ş.), il bazında telefon hatlarının
sayısı ve hat başına sayısallaşma oranı değerlendirme dışı bırakılmıştır.

10. Çevre Altyapısı:
İl bazında çevre altyapısıyla ilgili olabilecek veri bulunamadığından, çevre
altyapısı değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Özetlenirse VZA modelinde kullanılacak girdi ve çıktılar aşağıdaki şekildedir:
Girdiler:

1. İllerdeki rekabetçi yapı (İl bazında 1995-1999 yıllarında açılan ve kapanan
toplam şirket sayısı / il nüfusu)
2. İllerdeki nitelikli insan gücü (İl bazında 2000 yılı tahmini fakülte, yüksek okul,
yüksek lisans ve doktora mezunu insan sayısı / il nüfusu)
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3. İl bazında 1986-1999 yılları arası toplam demiryolu, denizyolu, havayolu ve
karayolu ulaştırma altyapısı yatırım gerçekleşmeleri toplamı / il nüfusu
4. İl bazında 1986-1999 yılları arası toplam esnaf, sanatkar ve küçük sanayi
yatırım gerçekleşmeleri / il nüfusu
5. İl bazında 1990-1999 yılları arası tarım sektöründe gerçekleşen teşvik belgeli
yatırımlar toplamı / il nüfusu
6. İl bazında 1990-1999 yılları arası imalat ve madencilik sektörlerinde
gerçekleşen teşvik belgeli yatırımlar toplamı / il nüfusu
7. İl bazında 1990-1999 yılları arası enerji ve diğer hizmetler sektörlerinde
gerçekleşen teşvik belgeli yatırımlar toplamı / il nüfusu
8. İl bazında, 1997-1999 yılları arasında tarım ve imalat sektörlerinde hizmet
veren kobilere verilen toplam yatırım ve işletme kredileri / il nüfusu
Çıktı:

1. İl bazında üretilen katma değer (İl bazında 2000 yılı için kişi başına düşen
GSYİH)
Analiz edilecek süreç, illerin yukarıda sıralanan 8 girdiyi kullanarak katma değer
üretme süreçleri, ve bu süreç içerisindeki girdileri çıktıya dönüştürebilme
verimlilikleridir. VZA, girdi ve çıktıların doğru tanımlanmasına duyarlı olduğu kadar
bu değişkenlere ilişkin veriler konusunda da oldukça hassastır. Zira daha önce de
belirtilmiş olduğu gibi, yöntem bir uç değer yöntemi olarak düşünülmelidir ve modelde
yer alan her bir girdi ve çıktının değeri, illerin birbirlerine göre aldıkları verimlilik
değerlerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır.
Türkiye’de karşılaşılabilecek en önemli kısıtlardan biri verilerin güvenilirliğidir.
Çalışmanın en önemli varsayımı, DİE ve Hazine Müsteşarlığı’ndan elde edilen
verilerin tamamıyla güvenilir olduğu varsayımıdır.
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5.4. İller Bazında Kaynak Kullanım Görece Verimliliğin Ölçülmesi

Verimlilik ölçümü için VZA çerçevesinde geliştirilmiş olan Girdi-Odaklı CCR ve
BCC modelleri, 77 il için, 8 girdi ve 1 çıktıdan oluşan katma değer üretim sürecine
uygulanmıştır. Girdi-odaklı olan modelin çıktı-odaklı olan modele göre bu çalışmada
tercih edilmesinin sebebi, girdi-odaklı olan modelin hedef fonksiyonunun mevcut
girdileri minimize etmesidir. Mevcut çıktıyı en az girdiyle üretme amacına yönelik
olan girdi-odaklı model, bu sebeple tasarruf yönelimli bir model olma özelliğini
taşımaktadır. Bu özelliğinden dolayı da kamu sektöründe en çok tercih edilen VZA
modeli olmuştur.
Verilerin işlenmesi için kullanılan program Frontier Analyst’tir (FA). Bu program,
dünyada halen 35 ülkede kullanılmakta olup, kullanıcılar arasında Dünya Bankası,
Dünya Sağlık Örgütü, Danimarka Maliye Bakanlığı, Danimarka Eğitim Bakanlığı,
İsrail Ulusal Altyapı Bakanlığı, İngiltere Hükümeti, Amerikan Hava Kuvvetleri,
Amerikan Savunma Ajansı, Harvard Üniversitesi, Wharton İşletme Okulu, KPMG
Danışmanlık

Şirketi,

PricewaterhouseCoopers

Danışmanlık

Şirketi

ve

Deloitte&Touche bulunmaktadır. Program akademik çevrelerce de geniş ölçüde kabul
görmüştür39.
İlk aşamada model, söz konusu girdiler ve çıktıyla, girdi-odaklı CCR modeli
uygulanarak

çözülmüştür.

CCR modeli ölçeğe göre sabit getiri varsayımını

taşımaktadır. Öncelikle CCR modelinin tercih edilmesinin sebebi, sabit getiri
varsayımı altında elde edilebilecek verimlilik değerlerinin, değişken getirili verimlilik
değerlerine göre daha düşük çıkmasıdır. Daha gerçekçi ve fazla iyimser olmadan
yapılacak bir analizin, ileriki çalışmalara ışık tutabilecek daha anlamlı sonuçlar
doğuracağından hareketle, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı taşıyan CCR modeli
benimsenmiş, değişken getirili girdi-odaklı BCC modelinin sonuçları ise ölçek
verimliliğinin hesaplanması amacıyla kullanılmıştır.
Modelin sonuçlarını yorumlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta,
verimlilik sonuçlarının sadece göreceli verimlilik değerlerini yansıttığıdır. Yani

39

OR/MS Today (Operations Research/Management Science) dergisinde FA sıklıkla kullanılmıştır.
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analiz sonuçlarına göre bir ilin %100 verimli çıkması, sadece karşılaştırıldığı diğer
illere göre, ve söz konusu girdi ve çıktılar çerçevesinde bir %100 verimliliği ifade
etmektedir. Bu sonuç, söz konusu olan ilin kendi başına değerlendirildiğinde kaynak
kullanımında %100 verimli olduğu anlamına gelmemektedir. Analiz sonuçlarının
değerlendirildiği ilerleyen bölümlerde, verimlilik ve verimsizlik kavramları,
görece verimlilik ve görece verimsizlik anlamında kullanılmaktadır.

5.4.1 İllere Göre Verimlilik Değerleri:
8 girdi ve 1 çıktı ile yapılan hesaplamalar sonucunda, 77 il için girdi-odaklı ölçeğe
göre sabit getiri (CCR modeli) ve girdi-odaklı ölçeğe göre değişken getiri (BCC
modeli) varsayımları altında, CCR ve BCC verimlilikleri hesaplanmıştır. Burada CCR
verimlilik değerleri, toplam (genel) teknik verimliliği, BCC verimlilik değerleri ise salt
(lokal) teknik verimliliği vermektedir. Çalışmanın bulguları aşağıda verilmektedir:

Tablo 9: 77 İl İçin Verimlilik Değerleri ve Ölçek Özelliği
CCR
BCC
ÖLÇEK
ŞEHİR
VERİMLİLİĞİ VERİMLİLİĞİ VERİMLİLİĞİ
Adana
100,00
100,00
100,00
Adıyaman
61,66
67,87
90,85
Afyon
92,24
96,6
95,48
Ağrı
100,00
100,00
100,00
Aksaray
100,00
100,00
100,00
Amasya
100,00
100,00
100,00
Ankara
100,00
100,00
100,00
Antalya
100,00
100,00
100,00
Ardahan
100,00
100,00
100,00
Artvin
100,00
100,00
100,00
Aydın
100,00
100,00
100,00
Balıkesir
100,00
100,00
100,00
Bartın
42,69
44,97
94,92
Batman
100,00
100,00
100,00
Bayburt
100,00
100,00
100,00
Bilecik
100,00
100,00
100,00
Bingöl
92,81
96,89
95,78
Bitlis
92,54
100,00
92,54
Bolu
73,83
98,48
74,96
Burdur
100,00
100,00
100,00
Çanakkale
100,00
100,00
100,00
Çankırı
67,42
100,00
67,42
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ÖLÇEK
ÖZELLİĞİ
Sabit
Azalan
Azalan
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Artan
Sabit
Sabit
Sabit
Azalan
Sabit
Artan
Sabit
Sabit
Sabit
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CCR
BCC
ÖLÇEK
ŞEHİR
VERİMLİLİĞİ VERİMLİLİĞİ VERİMLİLİĞİ
Çorum
100,00
100,00
100,00
Bursa
56,15
57,79
97,16
Denizli
100,00
100,00
100,00
Diyarbakır
73,61
100,00
73,61
Edirne
100,00
100,00
100,00
Elazığ
100,00
100,00
100,00
Erzincan
54,38
57,03
95,35
Erzurum
83,65
100,00
83,65
Eskişehir
75,97
76,44
99,38
Gaziantep
100,00
100,00
100,00
Giresun
100,00
100,00
100,00
Gümüşhane
84,76
91,23
92,90
Hakkari
71,6
100,00
71,6
Hatay
89,5
100,00
89,5
İçel
100,00
100,00
100,00
Iğdır
33,4
40,36
82,75
Isparta
91,62
100,00
91,62
İstanbul
100,00
100,00
100,00
İzmir
100,00
100,00
100,00
Kahramanmaraş
57,61
63,62
90,55
Karabük
69,19
70,68
97,89
Karaman
87,9
91,33
96,24
Kars
22,95
25,81
88,91
Kastamonu
100,00
100,00
100,00
Kayseri
54,39
56,84
95,68
Kilis
100,00
100,00
100,00
Kırıkkale
100,00
100,00
100,00
Kırşehir
100,00
100,00
100,00
Kocaeli
100,00
100,00
100,00
Konya
93,84
100,00
93,84
Kütahya
87,97
100,00
87,97
Malatya
76,75
100,00
76,75
Manisa
100,00
100,00
100,00
Mardin
56,74
100,00
56,74
Muğla
100,00
100,00
100,00
Muş
96,67
100,00
96,67
Nevşehir
89,51
100,00
89,51
Niğde
100,00
100,00
100,00
Ordu
84,23
100,00
84,23
Osmaniye
83,91
100,00
83,91
Rize
100,00
100,00
100,00
Sakarya
68,7
73,23
93,81
Samsun
99,6
99,93
99,66
Sinop
79,71
81,77
97,48
Sivas
53,31
64,27
82,94
Şanlıurfa
54,13
56,51
95,78
Şırnak
61,29
100,00
61,29
Tokat
100,00
100,00
100,00
Trabzon
100,00
100,00
100,00
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ÖLÇEK
ÖZELLİĞİ
Sabit
Artan
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Azalan
Sabit
Artan
Sabit
Sabit
Azalan
Sabit
Sabit
Sabit
Artan
Sabit
Sabit
Sabit
Artan
Artan
Artan
Artan
Sabit
Artan
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Azalan
Artan
Azalan
Artan
Azalan
Sabit
Sabit
Sabit
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CCR
BCC
ÖLÇEK
VERİMLİLİĞİ VERİMLİLİĞİ VERİMLİLİĞİ
55,96
100,00
55,96
85,86
100,00
85,86
72,2
100,00
72,2
100,00
100,00
100,00
69,87
72,04
96,98
100,00
100,00
100,00

ÖLÇEK
ÖZELLİĞİ
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Azalan
Sabit

Tablo-9, 0 ve 1 arasında olan verimlilik değerlerinin yüzde olarak eşdeğeridir.
Görülmektedir ki BCC verimliliği, daha iyimser sonuçlar vermektedir. Daha gerçekçi
olmak adına CCR verimlilik sonuçları esas alınmıştır. Aşağıda, verimlilik analizinin
özet sonuçları görülmektedir:
Tablo 10: CCR Modeli Verimlilik Özet Sonuçları
CCR ÖZET İSTATİSTİKLER
Toplam İl Sayısı
77,00
Verimli İl Sayısı
37,00
Verimsiz İl Sayısı
40,00
Ortalama Verimlilik
85,72
En Düşük Verimlilik
22,95
En Yüksek Verimlilik
100,00
Std. Sapma
18,95
Verimsiz İller Ortalama
72,50
Verimsiz İller En Düşük
22,95
Verimsiz İller Std. Sapma
18,08

8 girdi ve 1 çıktıdan oluşan katma değer üretim sürecinde, 77 ilimizden 37 tanesi,
girdileri çıktıya dönüştürmede diğer illere göre %100,00 verimli bulunmuştur. Verimli
olduğu tespit edilen 37 il, katma değer üretim teknolojisinin verimlilik sınırı üzerinde
yer almakta ve en iyi gözlem kümesini oluşturmaktadır.
BCC modelinin sonuçları, Tablo 11’de görülmektedir. Tabloya göre 77 ilden 56’sının
salt teknik verimliliğe sahip olduğu görülmektedir. Tablo 11’de yapılan ölçüme ilişkin
özet bulgular yer almaktadır:
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Tablo 11: BCC Modeli Verimlilik Özet Sonuçları
BCC ÖZET İSTATİSTİKLER
Toplam İl Sayısı
77,00
Verimli İl Sayısı
56,00
Verimsiz İl Sayısı
21,00
Ortalama Verimlilik
92,00
En Düşük Verimlilik
25,81
En Yüksek Verimlilik
100,00
Std. Sapma
16,86
Verimsiz İller Ortalama
70,65
Verimsiz İller En Düşük
22,95
Verimsiz İller Std. Sapma
20,54

Daha önce de açıklandığı üzere Farrell, genel teknik verimliliğin (Toplam teknik
verimlilik ya da CCR verimliliği olarak da adlandırılır), lokal teknik verimlilik (Salt
teknik verimlilik ya da CCR verimliliği olarak da adlandırılır) ve ölçek verimliliği
olmak üzere iki bileşeni olduğunu göstermiştir. (GTV = LTV×ÖV) Buna göre, CCR
verimlilik değerini bildiğimiz bir il için ölçek verimliliğini basit bir bölme işlemi ile
hesaplamak mümkündür. Tablo 9’da, 77 il için toplam verimlilik, salt teknik verimlilik
ve ölçek verimliliği değerleri sıra ile yer almaktadır. Tablodan gözlemlenebileceği
gibi, 37 il ölçek verimliliğine sahiptir.
Bir ilin toplam teknik verimliliği kadar, ölçek verimliliği hakkında da bilgi sahibi
olmakta yarar vardır. Kısım 4.5.1’de yer alan Şekil 10 incelenecek olursa, bir il için
ölçek verimliliği kavramı daha rahat anlaşılabilir. Şekil 10’dan da görülebileceği gibi,
BCC-verimli ya da BCC-verimsiz olan illerden CCR verimlilik sınırına uzak bulunan,
yani CCR-verimsiz olan noktalar için ölçek verimsizliği söz konusu olmaktadır. Bu
gibi noktalar, BCC verimlilik sınırının üzerinde ya da yakınlarında olmalarına rağmen,
CCR verimlilik sınırına göre çok uzakta kalmalarından dolayı daha düşük toplam
teknik verimlilik değerlerine sahiptirler. Lokal olarak BCC verimlilik sınırına göre
incelendiğinde bu noktaların daha yüksek verimlilik değerlerine sahip oldukları, genel
anlamda örneklem kümesinin tüm elemanlarına göre, yani CCR verimlilik sınırına
göre değerlendirildiklerinde ise daha düşük verimlilik değerlerine sahip oldukları
gözlemlenmektedir.
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Bunun sebebi, ölçek verimsizliği kavramı ile açıklanmaktadır. Ölçek verimsizliği, bir
KVB’nin verimsizliğinin operasyonel sorunların yanısıra, üretim sürecinde tercih
ettiği, ya da birtakım dışsal unsurlar sebebiyle tercih etmek zorunda kaldığı ölçek
büyüklüğünden kaynaklandığını söylemektedir. Ölçek verimsizliğine sahip olan bir
KVB için tercih edilmiş olan ölçek büyüklüğü, ya ölçeğe göre artan getiri, ya da ölçeğe
göre azalan getiri özelliğini taşımaktadır.
Ölçeğe göre artan getiri özelliğini taşıyan verimsiz bir KVB, sembolik olarak
anlatılırsa, bir birim girdi ile bir birimden daha fazla çıktı üretebilecekken, bir birim
çıktı üretmeyi tercih etmektedir. Bu demektir ki söz konusu olan KVB, bir birimden
fazla çıktı üretip büyüme ve gelişme potansiyelini sonuna kadar kullanabilecekken,
birtakım dışsal nedenlerden dolayı (ki bu nedenler dezavantajlı coğrafi konum, iklim
şartları, vb. şeklinde sıralanabilir) kapasitesinin altında üretmeyi tercih etmekte, ve bu
nedenden dolayı da verimsizliğini arttırmaktadır. (Şekil 10’da ARB eğri parçası ile
sınırlanan alana dahil tüm noktalar için bu durum geçerlidir.)
Benzer bir yorumla, CD eğri parçası ile sınırlanış noktalar için, bir birim girdinin bir
birimden daha az çıktı üretebildiği, ve bu noktaların gelişme süreçlerini doldurduğu
söylenebilir. Bu noktaların verimliliğinin arttırılabilmesi için düşük kapasiteyle
üretime devam etmeleri gerekmektedir.
Verimlilik analizi gerçekleştirilen iller için ölçek ekonomilerinden yararlanma, ölçek
özelliklerinin (artan, azalan ya da sabit getirili ölçek) bilinmesini gerektirir. Bu
çalışmada gerçekleştirilen ve kısmi olarak Tablo 9’da verilen analiz sonuçlarına göre,
21 il ölçek verimsizliğine sahiptir. Bu illerden 12 tanesi ölçeğe göre artan getiriye, 9 il
ise ölçeğe göre azalan getiriye sahiptir. Ölçeğe göre artan getiriye sahip ve
verimsiz kaynak kullanımlarının yanısıra, ölçek ekonomilerinden yararlanamamaları
sonucu, yüksek gelişme potansiyellerinin çok altında katma değer üreten iller Bartın,
Bolu, Bursa, Eskişehir, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri,
Samsun ve Sivas olarak tespit edilmiştir. Gelişme potansiyeline sahip olan bu illere
yapılacak yatırım, en iyi sonuçlar doğuracaktır40. Ölçeğe göre azalan getiriye sahip ve
verimsiz kaynak kullanımlarının yanısıra, düşük gelişme potansiyeli gösteren,

40

Bu sonuç, Charnes A., Cooper W. ve Li S. 40 (1988) ve Sueyoshi T. (1992) tarafından kanıtlanmıştır.
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gelişmesi yavaşlamış ve ölçek ekonomilerinden yararlanamamaları sonucu

katma

değer üretmede görece olarak verimsiz kalmış iller Adıyaman, Afyon, Bingöl,
Erzincan, Gümüşhane, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa ve Yozgat olarak belirlenmiştir. Bu
illerde girdiler anlamında arzın daraltılması gereklidir41.

5.4.2 Verimsiz İller İçin Belirlenen Başvuru Grupları, İyileştirme Hedefleri ve
Verimsiz Kullanılan Girdi ve Çıktılar
Bildiğimiz gibi VZA, incelemeye alınan üretim teknolojisi çerçevesinde belirlenen
göreceli olarak verimli KVB’ler ile bu KVB’lerin oluşturduğu verimlilik sınırını
belirlemekte, daha sonra ise görece olarak verimsiz olan KVB’ler üzerinde birtakım
yorumlar yapmayı olanaklı kılmaktadır. Göreceli olarak verimsiz olan her bir KVB
için verimliliğin iyileştirilebileceği varsayımı mevcuttur ve verimsiz bir KVB’nin bunu
yapabilmesi için, yani verimlilik sınırı üzerinde yer alabilmesi için, daha az oranda
tüketmesi gereken girdi miktarları ile daha fazla üretmesi gereken çıktı miktarları,
yöntemin bize sağladığı bulgular arasında yer alır. Verimsiz KVB’lerin girdi ve
çıktılarını ne derecede ve hangi miktarlarda verimsiz kullandığı sorusunun yanıtı,
verimli KVB’ler ile karşılaştırılma sonucu, en iyi gözlem kümesinde yer alan
KVB’lerden

en

uygunlarının

bir

bileşimi

(ağırlıklı

bileşimi)

hesaplanarak

verilmektedir. İşte her bir verimsiz birim için ulaşabileceği hedefleri göstermeyi
olanaklı kılmak için, verimlilik sınırında yer alan ve “sanal bir üretici” oluşturmak
üzere verinin kendisinden çıkarılan ağırlıklar yardımıyla birleştirilerek hesaplamalara
dahil edilen verimli KVB’lerden, incelenen verimsiz KVB’ye en benzer özellikler
(girdi ve çıktı gözlemleri açısından) taşıyanlar, başvuru grubunu oluştururlar. Her bir
verimsiz KVB’nin başvuru grubundaki birimlerin tümünün verimlilik değeri 1’e eşittir.
(Bu çalışmada verimlilik değerleri yüzde ile ifade edildiği için 100,00’e eşittir.)

Bu çalışmada, her bir verimsiz il için başvuru grubunu oluşturan verimli iller ve bu
illerin kullandıkları girdi miktarları ile ürettikleri çıktının verimsiz olan il ile
karşılaştırılması, Ek 2.1’de görülebilir. Ek 2.1’de, her bir il için detaylı analiz
41

Bu sonuç, Charnes A., Cooper W. ve Li S. 41 (1988) ve Sueyoshi T. (1992) tarafından kanıtlanmıştır.
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sonuçları görülmektedir. Her bir ilin sonuçları içerisinde, ikinci ve üçüncü grup
grafikler, söz konusu olan verimsiz ilin başvuru grubuna dahil olan verimli iller ile
olan karşılaştırmasını vermektedir.
Her bir il için ayrı gruplanmış olan analiz sonuçları içerisinde, birinci grup grafikler ise
söz konusu olan verimsiz il için girdi ve çıktılardaki potansiyel iyileşme hedeflerini ve
hangi girdileri göreceli olarak daha verimli kullandıklarını göstermektedir.
VZA’nin verimsiz iller için üretebileceği yorumlara bir örnek teşkil etmesi açısından
Tekirdağ ilinin analiz sonuçları ele alınabilir. Tekirdağ ilinin verimliliği %85,9 olarak
belirlenmiştir. Şekil 12’ye bakılacak olursa, Tekirdağ’ın imalat, madencilik
(SAN.TEŞ. olarak geçmektedir), enerji ve diğer hizmetler (EN. TEŞ. olarak
geçmektedir) sektörlerindeki teşvikleri, esnaf, sanatkar ve küçük sanayi sektöründe
(KOBİ Y. olarak geçmektedir) yapılan kamu yatırımlarını, toplam ulaştırma
yatırımlarını (ULAŞT. Y. olarak geçmektedir) ve sahip olduğu rekabetçi piyasa
ortamını (REKABET olarak geçmektedir) diğer illere göre (ki bu iller Tekirdağ’ın
başvuru grubunu oluşturan ve %100,00 verimli olarak tespit edilen Çanakkale, Edirne
ve Kocaeli illeridir) verimli değerlendirememiş olduğu görülecektir. Göreceli olarak
iyi değerlendirilemeyen bu kaynaklar, Tekirdağ ilinin verimsiz olarak çıkmasının
nedenini oluşturmaktadır. Bu kaynakların verimlilik değerlendirmesinde aldığı ağırlık
0’dır. Tekirdağ ili, sayılan kaynakları iyi değerlendiremediği ve GSYİH’ya
dönüştürebileceğinden fazla miktarına sahip olduğu için, fazladan bulunan bu
kaynakların il için bir değeri yoktur. Dualite teorisi çerçevesinde bir açıklama
getirilecek olursa, bu kaynakların gölge fiyatları 0’a eşittir. Kısım 4.3.4’te yer alan
Pareto-Koopmans Verimliliği’nin tanımından, ve dualite teorisinin tamamlayıcılık
ilkesinden yola çıkılarak, bu kaynakların verimlilik tespitindeki ağırlıklarının 0
olmasından dolayı yarattıkları fazlalık vardır. Bu fazlalık da Tekirdağ için söz konusu
kaynaklarda verimsizliği ifade etmektedir.
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Şekil 13: Tekirdağ İli Verimsiz Kullanılan Girdilerde ve Çıktıda İyileşmeler

Şekil 13’de Tekirdağ ilinin verimsiz kullandığı kaynakların hangileri olduğu, ve bu
kaynaklardaki potansiyel iyileşme önerileri görülebilir. Tekirdağ, başvuru grubundaki
diğer illerle karşılaştırıldığında, mevcut durumda imalat ve madencilik teşviklerinin
%91’ini, enerji ve diğer hizmetler alanındaki teşviklerin %24’ünü, esnaf, sanatkar ve
küçük sanayi altyapı yatırımlarının %70’ini, ulaştırma altyapı yatırımlarının %29’unu
verimli kullanamamış, ek olarak da rekabetçi piyasa yapısının yarattığı ekonomik
faaliyet zenginliğinden %57 oranında faydalanamamıştır. Sonuncu oran, fiziki
anlamda bir kaynak tüketimi olmamakla birlikte, Tekirdağ’ın sahip olduğu rekabetçi
piyasanın görece derinliği ve etkinliği hakkında bizlere ışık tutabilmektedir. Bu oran,
bize, piyasadaki hareketliliğin ve canlılığın katma değer üretimine katkı sağlamakta
yetersiz kaldığı, piyasada faaliyet göstermekte olan özel sektör şirketlerinin
birbirlerinin yarattıkları pozitif dışsallıklardan (örneğin, yatay ve dikey entegrasyon,
yerelleşme, endüstri kompleksi haline dönüşme, vs.) yararlanamadıkları ve rekabetin
getireceği negatif dışsallıklardan etkilendikleri, ve bütün bunların sonucu olarak da
derinleşmeden uzak ve uçucu bir özel sektör yapılanması içerisinde piyasada sinerji
yaratılamadığı hakkında görüş vermektedir.
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VZA’nın sonuçlarının sağladığı yukarıdaki iyileşme oranları, verimsiz olan Tekirdağ
ilini verimlilik sınırına çekebilmek için gerekli olan girdi tasarruflarını göstermektedir.
Tekirdağ ili, girdilerde yapacağı yukarıdaki indirimlerle, kaynak kullanımında verimli
iller arasına girebilir. Aynı şekilde Tekirdağ ili, girdilere dokunmadan GSYİH
seviyesini %16 daha arttırarak verimlilik sınırına ulaşabilir. Diğer bir ifadeyle, mevcut
girdileri ile Tekirdağ ili %100,00 verimli bir şekilde katma değer üretebilseydi şu anki
GSYİH’sının %16 daha fazlasına sahip olabilecekti.

Şekil 14: Tekirdağ İli Girdi ve Çıktılarının Verimliliğe Olan Katkıları

Şekil 14’te, Tekirdağ’ın kullandığı girdi ve çıktıların verimliliğe olan katkıları
görülmektedir. Tekirdağ ili, nitelikli insan kaynağını (İNSAN KAYNAĞI olarak
geçmektedir), kobilere verilen tarım ve imalat kredilerini (KREDİLER olarak
geçmektedir) ve tarım teşviklerini diğer illere göre verimli kullanabilmektedir. Bu
girdiler, yukarıdaki 0 ağırlık (0 gölge fiyat) alan ve fazlalık gösteren girdilerin
aksine, pozitif ağırlıklar alan ve katma değer üretiminde değeri ve önemi olan
girdilerdir42.

Bu

sebeple

bu

girdiler

verimlilik

değerinin

belirlenmesinde

kullanılmaktadır. Şekilde bu girdilerin verimliliğe olan toplam katkıları, anlaşılma ve
yorumlanma kolaylığı açısından, toplamları 100,00 olacak şekilde normalize

42

Ağırlıkların anlamı, Kısım 4.3.1’de verilmiştir.
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Buna göre, Tekirdağ’ın katma değer üretim sürecinde verimliliğinin

maksimize edilebilmesi için, sahip olduğu insan kaynakları %32, tarım ve imalat
sektörlerinde kobilerin kullandıkları toplam yatırım ve işletme kredileri %64, tarım
sektöründeki teşvik yatırımları ise %4 toplam katkı sağlamışlardır.
Verimlilik hesaplamasında aldıkları pozitif ağırlıklarla bu girdiler, Tekirdağ ilinin
güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Tekirdağ, ulaştığı %85,9’luk verimlilik seviyesine, bu
kaynakları diğer illere göre daha iyi değerlendirebilmesi sonucu ulaşmıştır. %100,00
olmasa da nispeten yüksek bir verimlilik seviyesine ulaşmasını (ki bu seviye,
Tekirdağ’ın mevcut girdi ve çıktı kombinasyonuyla ulaşabileceği maksimum
verimlilik seviyesidir), bu kaynaklara verdiği değerle sağlayabilmektedir.
Tekirdağ ilinin girdilerindeki fazlalıklar ve çıktı seviyesindeki eksiklik tespit edilirken,
başvuru grubundaki illerin (Çanakkale, Edirne ve Kocaeli) girdi ve çıktı seviyelerinden
faydalanılmıştır (Şekil 15).
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Şekil 15: Tekirdağ İli Başvuru Grubu ile Karşılaştırmalar: Tekirdağ ili için her bir girdi ve çıktı değeri
100,00’e normalize edilmiş, diğer illler için girdi ve çıktı değerleri ise Tekirdağ ili değerlerine oranı
olarak gösterilmiştir.
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Tekirdağ ilinin başvuru grubuna bu illerin dahil olmasının nedeni, teorik olarak iki
farklı yolla açıklanabilir:
1. Tekirdağ ilinin verimliliğini maksimize etmek üzere (yani en az mevcut çıktı
seviyesini garantileyerek girdilerini minimize etmek üzere) CCR girdi-odaklı
optimizasyon modeli çözülürken, optimal çözüm bulunduğunda (yani Tekirdağ
ili, mevcut girdi ve çıktı bileşimi ile sahip olabileceği en yüksek verimlilik
değerine ulaşınca) diğer illerin verimliliklerinin 0 ile 1 arasında sınırlandırıldığı
kısıtlar arasında, başvuru grubuna dahil olan illere ait olan kısıtların sınırlayıcı
kısıtlar (yani optimal değeri 1’e eşit olan kısıtlar) olduğu görülür. Bu demektir
ki, Tekirdağ ilinin verimlilik değeri, başvuru grubuna dahil olan bu illerin
varlığı sebebiyle sınırlanmakta Tekirdağ’ın verimlilik değerini ve Tekirdağ
ilinin

verimlilik

değeri,

gerçekleşebilir

çözüm

kümesi

bu

illerle

sınırlandırıldığından dolayı en fazla optimal verimlilik değeri olan %85,9’a
ulaşabilmektedir.

Diğer bir ifadeyle, Tekirdağ ilinin verimlilik değerini

maksimize eden ağırlıklar, Çanakkale, Edirne ve Kocaeli illerinin verimlilik
değerlerini %100,00’e eşitlemektedir. Bu sebeple bu iller, Tekirdağ iline
iyileştirmeler

konusunda

örnek

oluşturabilecek

başvuru

grubunu

oluşturmaktadır.
2. Yukarıdaki teorik çerçeve dahilinde, 8 girdi ve 1 çıktıdan oluşan çok boyutlu
bir uzayda, her bir ilin her bir girdisinin çıktı başına düşen değeri43 8 boyutlu
bir koordinat sistemine işlenirse, ortaya çıkan çok boyutlu resimde, Çanakkale,
Edirne ve Kocaeli illerinin verimlilik sınır hiper-düzlemine44 dahil noktalar
olduğu, ve Tekirdağ ilinin bu düzleme dahil olmayan bir nokta olup, bu
düzleme en yakın olarak, Çanakkale, Edirne ve Kocaeli illerinin bulunduğu
tarafta yer aldığı düşünülebilir.

43

Lütfen Bölüm IV’te anlatılan iki girdi ve bir çıktıdan oluşan sistemi ve bu sistemin verimliliğinin
grafiksel olarak tanımlanması örneğini hatırlayınız.
44
İki boyutlu bir sistemde ifade edilebilen verimlilik üst sınır eğrisinin çok boyutlu bir sistemde ifade
ediliş şekli
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Şekil 15 ‘te verilen grafik değerlerinden, örnek olarak Edirne ili ile olan karşılaştırma
grafiğini inceleyelim. Bu grafikte, Tekirdağ’ın verimsiz kullandığı ve iyileştirme
gerektiren girdilerin karşılaştırmasına bakılırsa, Edirne’nin Tekirdağ’a göre kişi başı
imalat ve madencilik teşvik yatırımlarının %94 (100,00- 6 = 94), kişi başı enerji ve
diğer hizmetler sektöründeki teşvik yatırımlarının %82 (100,00 – 18 = 82), kişi başı
esnaf, sanatkar ve küçük sanayi altyapı yatırımlarının %66 (100,00 – 34 = 66), kişi
başı ulaştırma yatırımlarının ise %29 (100,00 – 71 = 29) daha azına sahip olduğu, buna
rağmen kişi başı GSYİH değerinde Tekirdağ’ın ürettiği GSYİH’dan %4 daha fazla
üretebildiği görülmektedir. Diğer taraftan, (kişi başına düşen) piyasa hareketliliğinde
(rekabetçi yapısında) Tekirdağ’a göre %25 oranında geride kalmasına rağmen Edirne,
piyasanın derinliği ve üretkenliği açısından Tekirdağ’ın önündedir.
Tekirdağ’ın güçlü olduğu yönler olarak sahip olduğu insan kaynağını, kobiler için
aldığı toplam tarım ve imalat kredilerini ve tarım sektöründeki teşvik yatırımlarını
verimli şekilde değerlendirebildiği, ve bu kaynakların Tekirdağ’ın verimliliğinin
maksimizasyonunda pozitif değerlere ve katkılara sahip olduğu belirtilmişti.

Bu

girdiler açısından başvuru grubu ile karşılaştırmalar yapıldığında, Tekirdağ’ın insan
kaynağını kullanmada Edirne’ye, kobi kredilerini kullanmada Kocaeli’ne, tarım teşvik
yatırımlarını kullanmada ise Çanakkale’ye göreceli olarak üstünlük sağladığı
görülmektedir.
Tekirdağ ilinin verimlilik hesapları sırasında, başvuru grubuna dahil olan her bir ilin
verimliliğe olan katkısı, optimal λ değerleri45 ile ölçülmektedir. VZA sonucu optimal λ
değerleri, Çanakkale için 0,136396, Edirne için 0,307700, Kocaeli için ise 0,346115
olarak bulunmuştur. Buna göre her bir ilin Tekirdağ’ın verimlilik değerine yaptığı
toplam katkı, aşağıdaki grafikle ifade edilmektedir:

45

Optimal λ değerleri konusunda ayrıntı için lütfen Bölüm IV.3.5’e bakınız.

117

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

Şekil 16: Tekirdağ İli Başvuru Grubu Katkıları

Şimdiye kadar grafiksel olarak anlatılan kavramların girdi-odaklı CCR modeli
çerçevesinde matematiksel olarak ifadesi aşağıdaki şekildedir:
Optimal çözümde:

θ*xo =
yo =
Buna göre,

∑

∑

j∈Eo

j∈Eo

x jλ j * + s - *

yj λ j * - s + *

θ*xo - s-* = xoˆ

= verimli olunması için xo’ın inmesi gerekli seviye
yo + s+* = yoˆ
= verimli olunması için yo’ın çıkması gerekli seviye

Bu durumda:

θ* = 0,859
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Enerji ve Hizmetler alanındaki teşvik yatırımları için,
xo= 721,4904

θ*xo - s-* = 100,00 – 24 = 76 (Normalize edilmiş hali)
θ*xo - s-* = 76 × 721,4904 / 100,00 = 548,332704
0,859 × 721,4904 - s-* = 548,332704
s-* = 71,4275
= serbest değişken değeri (kişi başı enerji ve diğer hizmetler teşvik yatırımlarında
bulunan dairesel indirgeme (θ*) haricindeki fazlalık)
(Benzer bir hesaplama, diğer tüm girdi değerleri için hesaplanabilir)
yoˆ - yo = s+*
yo = 1853,00
116 – 100,00 = 16 = s+* (Normalize edilmiş hali)
s+* = 1853,00 × 16 / 100,00 = 296,48
= serbest değişken değeri (kişi başı GSYİH değerindeki dairesel büyütme (θ*)
haricindeki eksiklik)
Benzer hesaplamalar diğer girdiler ve diğer iller için de gerçekleştirilebilir.
Bütün iller için verimlilik değerlerinin hesaplanması ve başvuru gruplarının
belirlenmesi sonucu, aşağıdaki grafikte ifade edilen başvuru sıklıklarına ulaşılmıştır.
Başvuru sıklıkları, herhangi verimli bir ilin verimsiz iller tarafından ne derece sıklıkla
hedef alındığını göstermektedir:
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Şekil 16: Başvuru Sıklıkları
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Şekil 16’de yer alan grafikten de görülebileceği gibi, başta Kocaeli, Rize, Aydın ve
Manisa olmak üzere, grafikte yer alan bütün iller, verimsiz iller tarafından grafikte
gösterilen sıklıklarda referans alınmıştır. Bu illerin başvuru sıklıkları, aynı zamanda
%100,00 verimliliklerinin ne derece güçlü olduğunun da bir göstergesi niteliğindedir.
İllerin kaynak bazında verimsizlik değerleri Tablo 12’de gösterilmiştir. Tablo 12, her
bir verimsiz il için kaynaklardaki ve kişi başı GSYİH değerindeki iyileştirme
yüzdelerini vermektedir:
Tablo:12 Verimsiz İller İçin Kaynak Bazında İyileştirmeler
İLLER
Samsun
Muş
Konya
Bingöl
Bitlis
Afyon
Isparta
Nevşehir
Hatay
Kütahya
Karaman
Tekirdağ
Gümüşhane
Ordu
Osmaniye
Erzurum
Sinop
Malatya
Eskisehir
Bolu
Diyarbakır
Van
Hakkari
Yozgat
Karabük
Sakarya
Çankırı
Adıyaman
Şırnak
K.Maraş
Mardin
Bursa
Tunceli
Kayseri
Erzincan
Ş.Urfa
Sivas
Bartın
Iğdır
Kars

İNSAN
REKABET GSYİH
VERİMLİLİK ULAŞT. KOBİ ENER. SAN. TAR. KREDİ
%
KAYNAĞI %
%
%
%
YAT. % YAT.% TEŞ.% TEŞ.% TEŞ.%
99,6
0
-75,4
0
0
0
0
-4,5
-27,6
0,4
96,67
0
-29,2
0
0
-77,8
-86,2
-77,5
0
3,4
93,84
0
0
0
0
-77,5
0
-4,3
-8,3
6,6
92,81
0
-24,5
-20,4
0
-44,8
-74,9
-45,4
0
7,7
92,54
0
-69,5
0
0
-60,6
-16,5
-57,8
0
8,1
92,24
0
-76,9
0
0
-44,5
0
-15,4
0
8,4
91,62
0
-64,4
0 -47,7
0
0
0
-16,7
9,1
89,51
0
-17,8
-6,2
0
0
0
0
-41,1
11,7
89,5
0
-71,5
-80,1
0
0
-46,3
0
-10,9
11,7
87,97
-41,1
0
0
0
-7,6
0
-35,9
0
13,7
87,9
0
0
0
0
-81,1
-16,6
-11,6
-34,4
13,8
85,86
-29,6
-70,3
-24,6 -91,9
0
0
0
-57,7
16,5
84,76
-40,9
-70,9
0
0
-85,7
0
-64,1
-35,6
18
84,23
0
-65,7
0
0
0
0
-40,6
-4,9
18,7
83,91
0
0
-22,7 -53,3
0
-36,4
-61,3
0
19,2
83,65
0
-57,1
0
0
-70,2
-37,1
0
0
19,5
79,71
-16,3
-65,5
0
0
-86,8
-69,3
-29,5
0
25,5
76,75
0
-60,2
0 -35,3
0
-73,7
0
-51,1
30,3
75,97
0
0
-14,7 -74,9
-23,9
0
-9,5
-2,6
31,6
73,83
-69,5
0
0 -38,9
-89,3
0
0
-24,7
35,4
73,61
0
0
0
-3,1
-93,7
-36,7
0
0
35,8
72,2
0
-65
0
0
-90,9
-27,1
-81,2
0
38,5
71,6
-98,6
-71
0
0
-30
-82,4
-45,3
-74,8
39,7
69,87
0
-58,2
-1,5
0
-67,5
-60,8
-34,2
0
43,1
69,19
-23,6
0
0 -42,2
0
-11,9
0
0
44,5
68,7
0
0
0 -38,3
-74,3
0
-47,1
0
45,6
67,42
0
0
0 -25,7
-98,3
-47,4
-52,2
-22,8
48,3
61,66
0
-43,6
-55,6
0
-88,1
-65,6
-49
0
62,2
61,29
0
0
0
0
-90,7
0
-48
-10,2
63,2
57,61
0
-15
-96,3 -41,9
0
0
-45,7
-15,3
73,6
56,74
0
0
0
0
-92,6
-65,1
-36,5
0
76,2
56,15
0
0
-9,5 -51,2
0
-19,1
0
-15,8
78,1
55,96
0
-48,8
-75,3
0
-86
-75,1
0
-37,7
78,7
54,39
0
-49,5
-40,3
0
0
-30,7
0
0
83,9
54,38
0
0
0
0
-53,9
-8,5
-5,8
-4
83,9
54,13
0
-18
0
0
-57,4
-56,8
-18,4
0
84,8
53,31
-39,3
-76
-56,2
0
-59
-0,9
0
0
87,6
42,69
-2,2
0
0
-3,6
-63,9
-5,4
0
0 134,2
33,4
0
-53,4
-25,6
0
-11,9
-9,5
0
-27,5 199,4
22,95
0
0
0 -31,2
0
-63,5
0
-16,3 335,7
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Verimsiz illerdeki iyileştirme miktarlarından yola çıkarak, Türkiye genelinde aşağıdaki
grafikle ifade edilen genel iyileşmelere gidilebileceği tespit edilmiştir:

Şekil 17: Toplam Potansiyel İyileşmeler

Grafikte görülen değerler, Türkiye genelinde her bir girdi için israf edilen miktarları ve
GSYİH üretiminde mevcut girdilerin kullanılması suretiyle elde edilebilecek
potansiyel kişi başı GSYİH artışını göstermektedir. Bu sonuçlara göre, 8 girdi ve 1
çıktıdan oluştuğunu varsaydığımız il bazında katma değer üretim sürecinde, %4,12
daha az ulaştırma yatırımı, %14,3 daha az esnaf, sanatkar ve küçük sanayi yatırımı,
%5,52 daha az enerji ve diğer hizmetler teşvik yatırımları, %5,92 daha az imalat sanayi
ve madencilik teşvik yatırımları, %19,4 daha az tarım teşvik yatırımları, %12,2 daha az
kobi yatırım ve işletme kredileri ve %9,94 daha az insan kaynağı kullanılarak, ve
%5,87 daha az hareketli fakat aynı oranda da rekabetçi ortamın getirdiği pozitif
dışsallıklardan faydalanılan bir piyasa ortamında, mevcut kişi başı GSYİH değerlerine
ulaşılabileceği, ve söz konusu süreçte bu oranlarla belirlenen miktarlarda kaynak israfı
yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, mevcut kaynakların kullanımıyla kişi başı
GSYİH miktarının, Türkiye genelinde %22,39 oranında artış kaydedilebileceği
belirlenmiştir.
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Görece olarak verimsiz çıkan diğer illerin analiz sonuçları Ek 2.2’de incelenebilir.
5.4.3 Görece OlarakVerimli Olan İllerin Analizi

VZA sonucunda %100,00 verimli çıkan iller Ek 2.1’de görülmektedir. Bu iller, diğer
illere göre kaynaklarını %100,00 verimli kullanmaktadırlar. Ek 2.1 ile verilen
grafikler, görece verimliliğe sahip illerin, %100,00 verimliliğe ulaşmak için hangi
kaynaklarını en iyi değerlendirebildiklerini göstermektedir. Verimlilik hesaplanması
sırasında bu kaynakların ağırlıkları (yani gölge fiyatları) 0’dan farklı bir değer almakta,
ve verimliliğe doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Şekil 18: Gaziantep İli Verimliliğe Katkıda Bulunan Girdiler

Örnek olarak Şekil 18’deki Gaziantep ili incelenirse, Gaziantep, verimlilik değerinin
%100,00 çıkmasını, tarım, imalat, madencilik, enerji ve diğer hizmetler alanlarında
kullandığı teşviklere; esnaf, sanatkar ve küçük sanayi altyapı yatırımlarına ve
ulaştırma

yatırımlarına

borçludur.

Gazantep

ili,

verimsiz

olan

illerle

karşılaştırıldığında, bu kaynaklarını verimli kullanmaktadır. Gaziantep ilinin katma
değer üretim sürecinde, bu kaynakların ağırlığı ve verimliliğe olan katkıları çok
büyüktür. (Grafikte belirtilen değerler, normalize edilmiş, yani toplamları 100,00’e
eşitlenmiş değerlerdir ve her bir kaynağın Gaziantep’in verimlilik değerinin
hesaplanmasındaki toplam katkısını göstermektedir. Ele alınan katma değer üretim
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sisteminde tek çıktı olarak kişi başı GSYİH bulunduğu için, bu çıktının verimlilik
hesaplamalarına olan katkısı - verimli ve verimsiz tüm iller için – 100,00’e
eşitlenmiştir.)
Gaziantep ili için, yukarıda sıralanan girdileri kullanmada gösterdiği başarı,
Gaziantep’in diğer illere göre güçlü yanını ortaya çıkarmaktadır. Bu girdilerin verimli
kullanılması, Gaziantep’in görece olarak rekabet edebilirliğini güçlendiren girdilerdir.
Sonuç olarak denilebilir ki, görece olarak verimsiz çıkan iller, verimsiz kullandıkları
kaynakların kullanımını hedeflenmiş oranlar dahilinde indirerek ya da görece olarak
daha verimli kullandıkları kaynakların kullanımını arttırarak diğer illerle rekabet
edebilme becerilerini geliştirebilir. Verimli olan iller ise, rekabetçi yapılarının
korunabilmesi

için,

kullanımında

en

başarılı

oldukları

kaynaklar açısından

desteklenebilir.
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6. BÖLÜM
SONUÇ
6.1 Genel Değerlendirme

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomilerin giderek karmaşıklaştığı ve rekabetin
arttığı yeni dünya düzeninde, yerel dinamiklerin ekonomik kalkınma ve bölgesel
gelişme sürecindeki artan önemi, kentsel ekonomilerin de küresel ekonomide birer
aktör olarak yer almalarını sağlamıştır. Bu düzen içerisinde ülkelerin, bölgelerin ve
şehirlerin rekabet edebilirliği, sahip olunan kaynakların daha verimsiz kullanım
alanlarından daha verimli kullanım alanlarına doğru kaydırılarak optimum kaynak
kullanımını sağlayan ve dolayısıyla da belirlenmiş hedeflere en etkin şekilde ulaşmayı
destekleyen bölgesel planlama yaklaşımlarını gerektirmektedir.
Bu gereklilik çerçevesinde, Türkiye’de planlı gelişme politikalarının, bölgesel
farklılıkların giderilmesi kadar verimli kaynak kullanımını da desteklemesinin uygun
olduğu düşünülmüştür. Dünyadaki uygulamalar göstermiştir ki bölgesel gelişmişlik
farklarının giderilerek bölgelerarası eşitliği sağlayabilmenin tek amaç olduğu
planlama yaklaşımlarında gelişmemiş bölgelere devlet eliyle yapılan yatırımlar ve
yardımlar, o bölgelerde verimli kullanılamadığı sürece geri kazanılamamakta ve
bölgenin rekabet edebilirlik gücüne olumlu katkı sağlayamamaktadır. Daha da
önemlisi, verimsiz olan bölgelere yönlendirilerek geri kazanımı zorlaştırılan bu
kaynakların, ülkenin bir başka yerinde verimli olarak değerlendirilip ülke
ekonomisine kazandırılması ve ülke düzeyinde gerçekleşecek bir büyümenin
sağlanması

da

engellenmiş

olmaktadır.

Planlama

yaklaşımlarında

genelde

gözlemlenen bu eksiklik, aslında bölgesel eşitliğin bölgesel verimlilik ön şartını da
beraberinde getirdiğidir. Bölgelerin belirlenen gelişmişlik seviyelerine ulaşabilmeleri
için, kaynak arzının yeterli olmasının yanında, bölgenin sahip olduğu kaynakları
verimli bir biçimde değerlendirerek gelişmişlik hedeflerine dönüştürebilmesi
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gereklidir. Bu, bölgelerin rekabet edebilme becerisinin ve sürdürülebilir bir bölgesel
gelişmenin önemli bir şartıdır.
Türkiye’de bölgelerarası rekabet edebilirliğin il bazında incelendiği bu çalışmada,
illerin sahip oldukları kaynakları ne derece verimli bir şekilde katma değere
dönüştürebildikleri

karşılaştırmalı

olarak

incelenmiştir.

İllerde

gelişmişlik

farklılıklarını gidermeye yönelik olarak gerçekleştirilmiş kamu harcamaları, sahip
olunan nitelikli insangücü ve piyasa yapısı gibi kaynakların katma değere
dönüştürülme sürecinde, 37 ilimizin göreceli olarak verimli, 40 ilimizin ise göreceli
olarak verimsiz olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmayı takip eder nitelikte
gerçekleştirilecek olan diğer çalışmalarda, verimsiz illerde verimsiz kaynak
kullanımının nedenleri ve söz konusu illerde alınabilecek kapasite geliştirici önlem ve
düzenlemeler araştırılabilir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı verimlilik esasına dayandığı için, bir ilin
bireysel olarak verimli olup olmadığını yansıtmamaktadır. Verimlilik değerleri, ilin
değerlendirildiği grup içerisindeki görece verimliliğini vermektedir. Bu sebeple
çalışma sonuçları, konuya ilişkin diğer analitik çalışmalara ve uzman görüşüyle
bütünleşerek değerlendirilmelidir.
Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte, Türkiye’de, bölgesel gelişmenin planlanması
sürecinde kullanılabilecek etkin bir araç geliştirilmiş olduğu düşünülmektedir.
Çalışmanın sonuçlarının, VIII. Plan’da belirlenmiş olan aşağıdaki hedeflere ulaşma
konusunda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı umulmaktadır:

•

Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik faydayı sağlayacak şekilde
geliştirilmesi ve bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi:
Çalışma sonuçları, verimli çıkan, ya da ölçek verimliliğine sahip olan
illerde yapılacak yatırımların ülke düzeyinde sağlayacağı ekonomik
faydanın en yüksek olacağına işaret etmektedir.
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Bölgelerin özellikleri, farklılıkları, temel sorunları ile potansiyellerinin
belirlenmesi:
Çalışma sonuçları, illerin hangi kaynakları kullanmada güçlü ve güçsüz
olduğunu, kaynak kullanım miktarlarında ve verimliliğinde iller
arasındaki farklılıkları, verimsiz olup görece olarak yüksek gelişme
potansiyeline sahip (ölçeğe göre artan dönüşüm gösteren), verimsiz
olup görece olarak düşük gelişme potansiyeline sahip (ölçeğe göre

azalan dönüşüm gösteren) ve görece olarak en üretken ölçek
büyüklüğüne sahip olan illeri belirlemektedir. Bu sonuçlar, bölge, alt
bölge ve il planlamasında bir ölçüt olarak kullanılabilir.

•

Rasyonel kaynak dağıtımı açısından önem taşıyan, il düzeyinde gelişme
planları yapılması:
Çalışmanın sonuçları, rasyonel kaynak dağıtımının yapılabilmesine ışık
tutmak üzere, illerde göreceli olarak hangi kaynakların israf edildiği ve
göreceli olarak hangi kaynakların en verimli kullanıldığı hakkında bilgi
vermektedir. Bu bilginin, il düzeyinde gelişme planları hazırlama
sürecinde akılcı kaynak kullanımını sağlamak için işkolları ve projelerin
önceliklendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

•

Yatırımlarda devlet yardımı politikalarının belirlenmesi:
Çalışmada girdi olarak teşvik belgesi almış yatırımlar ve KOBİ’lere
sağlanan krediler değerlendirmeye alınmış, bu girdilerin hangi illerde
ne derece verimli bir biçimde katma değere dönüştürüldüğü göreceli
olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışma sonuçları, şu anda
kalkınma planlamasından hayli uzak bir noktada bulunan teşvik
uygulamalarının bir düzene sokulmasında kullanılabilir.

•

Girişimciliğin geliştirilmesine ve uzmanlaşmanın hızlandırılmasına yönelik
destek faaliyetlerine ağırlık verilmesi:
Çalışmada kullanılan girdilerden birisi olarak, illerin piyasalarındaki
rekabetçi yapının derinliğini ifade etmesi açısından kişi başına düşen
açılan ve kapanan şirket sayısı kullanılmıştır. Bu veri, kişi başı değeri
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olarak düşünüldüğünde, bir bakıma bireylerin ne derecede girişimci
olduklarını da yansıtmaktadır. Çalışma sonuçları, hangi illerin bu
özelliğini en iyi şekilde değerlendirebildiğini ve hangi illerde rekabetçi
yapının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmaktadır.

•

Gelişme potansiyeli yüksek, gelir yönünden çarpan etkisi yaratabilecek bölge
merkezlerindeki altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi
Çalışmada belirlenen ölçek özellikleri, yukarıda da açıklandığı gibi,
illerin gelişme potansiyelleri hakkında bilgi vermektedir.

6.2 Bundan Sonraki Planlama Çalışmaları İçin Öneriler

Bu çalışma çerçevesinde vurgulanan verimlilik kavramı ve bu kavramın mekana
yansıtılması, ülkemizin kısıtlı kaynaklarının dağıtımının planlandığı her türlü karar
verme sürecinde benimsenmesi ve gözetilmesi gereken çok önemli bir konudur. Bu
noktadan hareketle, çalışmada yararlanılan Veri Zarflama Analizi tekniğinin, aşağıda
örneklenen alanlarda etkin bir biçimde kullanılması durumunda karar verme
süreçlerinde konu ile ilgili uzmanlara, kaynak planlaması ile mekan planlaması
bağlantısının daha güvenilir olarak kurulması bağlamında, analitik bir araç olarak
faydalar sağlayacağı düşünülmektedir:

•

AB ülkelerinde uygulanan ve birkaç ilin bir araya gelerek oluşturduğu NUTS246 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) seviyesindeki istatistiksel
bölgelerin Türkiye için belirlenmesini takiben, bu tez kapsamındaki çalışmanın
NUTS-2 bölgelerinin verimliliklerinin ölçülmesi ve bölge içerisindeki illerin
söz konusu kümeleşmeden doğacak ölçek verimliliği ve teknik verimlilik
kazançlarının değerlendirilmesi amacıyla tekrarlaması

•

Belirli aralıklarla sektörel olarak kaynak kullanım verimliliğinin belirlenmesi

•

Belirli aralıklarla yatırımcı kuruluşların kaynak kullanımlarındaki başarı
düzeylerinin belirlenmesi, bu değerlerinin yayınlanması ve kuruluşlara bir

46

NUTS: Nomenclature of Units For Territorial Statistics
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sonraki dönemde tahsis edilecek kaynak miktarının belirlenmesi sürecinde
kuruluşların sözkonusu başarı düzeylerinin de dikkate alınması

•

Proje izleme ve yatırım sonrası değerlendirme sürecinde, önemli projeler için
eldeki sonuçlar ve çalışma kapsamında tanıtılan yöntem kullanılarak
performans değerlendirme çalışmalarının yapılması

•

Bu çalışmada gerçekleştirilen iller itibariyle kaynak kullanım verimliliği
analizinin, ayrıntılı sektörel veri temin edilebilmesi durumunda, sektörler
bazında tekrar edilerek, illerin sektörel verimlilik düzeylerinin ortaya
çıkarılması
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ÖZET
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK KAPSAMINDA
İLLERİN KAYNAK KULLANIM GÖRECE VERİMLİLİKLERİ :
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ UYGULAMASI

Kaynak kullanımında verimlilik, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden
birisidir. Türkiye’de kamu sektörü, bölgesel gelişmişlik farklarının giderilerek bölgesel
rekabet edebilirliğin desteklenmesi ve ülke düzeyinde sürdürülebilir bir kalkınmanın
sağlanabilmesi amacıyla, gerek kamu yatırımları, gerekse özel sektöre verilen kredi ve
teşvikler ile illere kaynak aktarımında bulunmaktadır. Söz konusu kaynak aktarımı,
genellikle az gelişmiş olan bölgelere doğru bir kaynak transferi niteliğinde olup,
kaynaklarda eşitlik yaratarak bölgesel rekabet edebilirliliği güçlendirmek yönünde
gerçekleşmektedir. Ancak dünyadaki uygulamalar göstermektedir ki, devletin refah
seviyesini arttırma amacıyla kaynak transferleri yoluyla pazar işleyişine müdahalesi,
çoğu zaman için bölgesel dengesizlikleri azaltmada başarılı olamamış, daha da ileri
giderek ülke genelinde elde edilebilecek bir büyümeyi engeller şekilde sonuçlanmıştır.
Bu sebeple ülkemizdeki bölgesel politikalar, eşitlik ve verimlilik kavramları arasında
bir tercih yapmak durumundadır. Bu tercih, ya ülke seviyesinde bir ekonomik büyüme
ve verimlilik artışı, ya da ülke içerisindeki bölgelerin farklılıklarını giderip eşitlik
yaratma yönünde olacaktır.
Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Veri Zarflama Analizi tekniği kullanılarak,
Türkiye’de illerin katma değer üretim süreçlerindeki kaynak kullanım verimlilikleri
incelenmiştir. Sürecin girdi ve çıktıların belirlenmesinde, kamu kaynaklarına ek olarak,
bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlayan temel bileşenlerden faydalanılmıştır.
Çalışmanın sonuçları, illerin görece teknik verimlilik ve ölçek verimliliklerinin
yanısıra, il bazında ve Türkiye genelinde hangi kaynakların ne ölçüde verimsiz
kullanıldığı konusunda bilgiler vermektedir.
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ABSTRACT
COMPARATIVE RESOURCE UTILIZATION EFFICIENCIES OF THE
TURKISH PROVINCES
IN THE CONTEXT OF REGIONAL COMPETITIVENESS:
AN APPLICATION OF THE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
TECHNIQUE

It is common knowledge that efficiency in resource utilization is one of the major
components of sustainable development. The public sector in Turkey, via public
investments and/or subsidies and credits for the private sector development, has long
been trying to reduce regional disparities and establish sustainable development across
all the regions of Turkey. The practice up to date has shown that resource allocation in
all forms has tended to be transfers from the more developed to the less developed
regions, a reflection of the policy such that sustaining resource equity across the
regions strengthens regional competitiveness. However, the world experience reveals
the fact that the intervention of the public sector to market functioning via resource
transfers many times results in failure in terms of reducing regional disparities, and,
moreover, blocks a much higher overall economic growth through inefficiencies across
the country in the long run. Hence, the regional policy formulation process in Turkey
is on the verge of making a decision between the concepts of “equity” versus
“efficiency”. This critical preference will either lead to equity in terms of resource
allocation or boost an overall sustainable economic growth via efficiency rise across
the regions and the country.
Rising from the above-highlighted significance of the “efficiency” concept in
sustainable economic growth, this study aims at analyzing the resource utilization
efficiencies of the Turkish provinces in their added value production process. The
“Data Envelopment Analysis” technique is used for analytic purposes. In determining
the relevant inputs and outputs of this process for each province, the major conditions
creating regional competitiveness are considered as the inputs, and the GDP per capita
as the output. The computational results display the relative technical and scale
efficiencies of the Turkish provinces, as well as the extent to which each input is
utilized inefficiently for all the provinces.
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12,10085285
21,40664685
12,18524153
0,748986846
11,58001845
59,47773562
24,55710362
43,86947251
11,18113098
6,11031471
16,47220187
89,41799764
22,0236782
31,76181691
8,545007146
5,670892961
3,738623318
3,699143581
2,258606472
65,02967862
8,197801961
50,25195726
19,49159977
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5369,206088
2901,668387
2208,40522
1536,289038
10035,74
4168,673956
2334,00688
2407,979194
6274,109904
4515,245245
1863,012548
8615,530579
7715,972431
3533,815149
17703,04054
2020,295137
7039,888901
2149,511792
582,2174601
1200,353877
7961,621117
1134,288247
3604,629869
853,0617047
11143,4412
9214,805186
2795,9647
4298,021583
2641,429035
5802,316755
1449,564722
6108,106509
16582,48614
10351,17024

0,040884659
0,012079007
0,011765618
0,034591806
0,037616383
0,019467943
0,031960592
0,020227106
0,088248342
0,029442316
0,038942218
0,038502311
0,011502158
0,035588311
0,041912675
0,028921296
0,025394517
0,01449533
0,024035639
0,040774355
0,019295601
0,037718197
0,021732735
0,032523131
0,040022082
0,026204791
0,037292111
0,028933833
0,044950049
0,028998997
0,04878613
0,023255028
0,025909118
0,024057739

0,001674218
0,002472004
0,001478616
0,002270374
0,004643192
0,001755515
0,000120752
0,002288728
0,002209174
0,000999547
0,004441267
0,001635805
0,00197757
0,002424597
0,002292458
0,000521502
0,002231094
0,001159555
0,0023774
0,00213791
0,001795801
0,002988488
0,000860873
0,003165669
0,00057092
0,003013739
0,001195124
0,001447455
0,000537569
0,002404779
0,002044072
0,00222318
0,000886627
0,00173612

774,1517761
371,9390408
1326,759027
1732,02104
539,8926308
1030,954835
2496,882074
2291,8872
1019,689326
1275,950609
1545,660387
494,8997186
1164,657453
1107,321334
1361,971706
1817,564437
992,0139444
3772,022189
1156,407019
1218,17719
904,1908548
1853,130346
556,2609664
2365,47135
311,9040339
1624,46576
1349,268268
716,0521963
652,2061588
1337,295465
1594,093851
1174,087769
969,2219531
837,2033108
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Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
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10,92398445
6,437175685
31,15115817
0,075578453
34,66293405
15,46514361
13,63021752
99,77763787
1,431285409
23,75317769

7,157502387
1,49998729
8,325527612
4,933064985
3,763788235
3,358597624
4,782696542
0,37412619
12,28335278
4,088249527

204,8736824
275,2229696
721,4904433
63,44352922
214,5173964
1233,77912
153,8182194
1025,418419
64,70999385
218,8991611

598,6869982
97,52324032
22492,28408
372,9580669
115,340502
58,43766785
90,54122548
2857,946267
469,0478587
2463,477412

29,14555978
74,0956201
35,18854901
14,94329468
2,154196515
41,020556
55,21500704
21,88170654
40,02487655
11,09543081

6195,234203
1001,012889
922,7260458
3642,867119
3249,372216
8307,51
4291,795858
1322,942484
7924,890113
4760,268225

0,027332895
0,019041237
0,020116588
0,028947527
0,032789588
0,013468732
0,067802434
0,032410709
0,039973075
0,031600565

0,000926959
0,001112803
0,004820054
0,001550674
0,00114368
0,001891349
0,001065498
0,002681013
0,001287122
0,002712805

644,5840721
249,4939628
1853,002083
923,1146367
936,3654162
663,6572789
433,0797983
2715,171276
654,8616072
2065,014102

NOT:
1. Her bir sütunda yer alan rakamların nasıl elde edildiği, Kısım 5.3'te anlatılmıştır.
2. ULAŞT. Y. (milyon TL / kişi):
İl bazında 1986-1999 yılları arası toplam demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu ulaştırma altyapısı yatırım gerçekleşmeleri toplamı / il
nüfusu
3. KOBİ Y. (milyon TL / kişi):
İl bazında 1986-1999 yılları arası toplam esnaf, sanatkar ve küçük sanayi yatırım gerçekleşmeleri / il nüfusu
4. ENER. TEŞ. (milyon TL / kişi):
İl bazında 1990-1999 yılları arası enerji ve diğer hizmetler sektörlerinde gerçekleşen teşvik belgeli yatırımlar toplamı / il nüfusu
5. SAN. TEŞ.(milyon TL / kişi):
İl bazında 1990-1999 yılları arası imalat ve madencilik sektörlerinde gerçekleşen teşvik belgeli yatırımlar toplamı / il nüfusu
6. TAR. TEŞ.(milyon TL / kişi):
İl bazında 1990-1999 yılları arası tarım sektöründe gerçekleşen teşvik belgeli yatırımlar toplamı / il nüfusu
7. KREDİLER (bin TL / kişi)
İl bazında, 1997-1999 yılları arasında tarım ve imalat sektörlerinde hizmet veren kobilere verilen toplam yatırım ve işletme kredileri / il nüfusu
8. İNSAN KAYNAĞI
İllerdeki nitelikli insan gücü (İl bazında 2000 yılı tahmini fakülte, yüksek okul, yüksek lisans ve doktora mezunu insan sayısı / il nüfusu)
9. REKABET
İllerdeki rekabetçi yapı (İl bazında 1995-1999 yıllarında açılan ve kapanan toplam şirket sayısı / il nüfusu)
10. GSYİH
Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Devlet hizmetleri ve bankacılık hizmetleri hariç)
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EK:2
ANALİZ SONUÇLARI
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EK: 2.1
GÖRECE OLARAK VERİMLİ OLAN İLLERDE
KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞE OLAN KATKILARI

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

VERİMLİ İLLERDE KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞE OLAN KATKILARI
(Değerler 100'e normalize edilmiştir)
İLLER
Adana
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Ağrı
Balıkesir
Batman
Bayburt
Bilecik
Burdur
Denizli
Edirne
Elazığ
G.Antep
Giresun
Kastamonu
Kilis
Kocaeli
Kırıkkale
Kırşehir
Manisa
Muğla
Niğde
Rize
Tokat
Trabzon
Yalova
Zonguldak
Çanakkale
Çorum
İstanbul
İzmir
İçel

ULAŞT.Y.
KOBİ Y.
ENER.TEŞ.
SAN.TEŞ.
TAR.TEŞ.
KREDİLER
17,4
3,9
32,4
20,8
8,6
7,9
17,9
44,7
3,7
85,6
10,7
6,8
4,5
41,4
41,4
8,9
7,8
35,9
6
14,8
9,6
13,7
61,9
11,6
1,7
63,1
15,5
11,9
7,5
1,5
31,9
16,6
22,1
5,5
10,5
7,3
46
2,7
16
43,1
9,8
1,4
5,8
39,3
0,5
66,8
4,1
17,7
4,3
51,9
37,5
33,5
16,3
12,6
16,5
3,3
12,1
31,1
16,4
15,3
31,6
16,8
6,1
25,7
51,4
32,2
15,8
8,4
11
80,6
4,8
73,1
63,5
15,7
4,2
2,2
4,2
26,3
4,8
43,9
3,6
27,7
4,4
19,5
1,3
2,1
6,2
8,2
10,6
10,1
6,9
10,8
0,1
0,2
12,6
32,9
19,9
11,2
11,2
7,2
8,8
79,8
5
27,9
6,6
23,6
36,7
5,3
3,4
8,3
66,2
6,2
6,1
8,8
0,3
15,6
10
56,2
1,9
10
37,4
5,7
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İNSAN KAYNAĞI

28,1
25,9
28,6
26
12,7

29,2
52

27,2
34,1
72,8
10,1
8,5
60,5
39,7
28,8
12,7
18
27,6

REKABET
GSYİH
46,3
100
100
100
47,4
100
100
100
23,6
100
65,1
100
27,9
100
100
31,1
100
27,6
100
100
100
100
67,5
100
56,8
100
7,4
100
100
100
100
22,1
100
16,6
100
40,1
100
13,5
100
47,1
100
100
72,1
100
44,2
100
42,1
100
11,4
100
100
100
54,7
100
100
100
17,3
100
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EK: 2.2
GÖRECE OLARAK VERİMSİZ OLAN İLLERDE
İYİLEŞTİRİLEBİLECEK POTANSİYEL ALANLAR,
GİRDİ VE ÇIKTILARIN VERİMLİLİĞE OLAN
KATKILARI, BAŞVURU GRUBU KATKILARI
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SAMSUN
Verimlilik: %99.6
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Burdur
0,038598

Giresun
Manisa
Rize
Tokat
0,634310411 0,094811 0,072555 0,195943
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MUŞ
Verimlilik: %96.7
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru
Grubu
Katkıları

λ DEĞERLERİ

Giresun
0,018636

Kırşehir
0,061703

Rize
Tokat
0,032487 0,214843
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KONYA
Verimlilik: %93.8
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,184885

Edirne
0,32377953

İçel
Manisa
Muğla
0,013289 0,110503 0,03712
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BİNGÖL
Verimlilik: %92.8
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Ağrı
0,791473

Artvin
0,025413

Rize
0,089456
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BİTLİS
Verimlilik: %92.5
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Ağrı
0,216851

Ardahan
0,202657

Giresun
Kırşehir
0,179978 0,046354

157

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

AFYON
Verimlilik: %92.2
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Ağrı
Manisa
0,175464 0,262547

Rize
Tokat
Samsun
0,190276 0,082046 0,109782
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ISPARTA
Verimlilik: %91.6
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Adana
Burdur
0,119794 0,348231

İstanbul
Kocaeli
Rize
0,007176 0,031510 0,008349
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NEVŞEHİR
Verimlilik:

%89,5

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Artvin
0,000476

Giresun
1,209005

İstanbul
Muğla
Rize
0,124080 0,007109 0,045076
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HATAY
Verimlilik: %89,5
İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Aydın
0,265473

Balıkesir
0,066453

Kocaeli
Niğde
0,246220 0,028735
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KÜTAHYA
Verimlilik:

%88

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru
Grubu
Katkıları

λ DEĞERLERİ
Edirne
0,362594

Giresun
0,090690

Kırkkale Kocaeli
Manisa
0,067875 0,014606 0,220886
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KARAMAN
Verimlilik:

%87.9

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,466455

Edirne
0,334674

Manisa
Niğde
0,026313 0,244206
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TEKİRDAĞ
Verimlilik:

%85.9

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Çanakkale
0,136396

Edirne
0,307700

Kocaeli
0,346115
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GÜMÜŞHANE
Verimlilik:

%84.8

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Giresun
Manisa
0,727718
0,059153

Trabzon
0,038232
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ORDU
Verimlilik:

%84.2

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Burdur
0,278711

Giresun
0,148033

Manisa
Rize
Tokat
0,076414 0,043675 0,095131
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OSMANİYE
Verimlilik:

%83.9

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru
Grubu
Katkıları

λ DEĞERLERİ

Gaziantep
0,068932

Kırıkkale
0,104634

Kocaeli
Niğde
0,006322 0,335727
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ERZURUM
Verimlilik:

%83.6

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,003823

Balıkesir
0,043668

Giresun
Kocaeli
Niğde
0,029415 0,011381 0,430011
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SİNOP
Verimlilik:

%79.7

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Giresun
İstanbul
0,630894
0,025682

Kırıkkale
0,267440
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MALATYA
Verimlilik:

%76.8

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Adana
Kilis
0,086158
0,037722

Kocaeli
Niğde
0,137751 0,338932
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ESKİŞEHİR
Verimlilik:

%76

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Aydın
Kocaeli
0,681459
0,216924

Manisa
0,150378
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BOLU
Verimlilik:

%73.8

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Edirne
0,208460

Giresun
0,167699

Kocaeli
Zonguldak
0,561002 0,784632
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DİYARBAKIR
Verimlilik:

%73.6

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Aydın
Bilecik
Çorum
Kırıkkale Niğde
0,151884
0,122092 0,106469 0,008608 0,327787
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VAN
Verimlilik:

%72.2

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Ağrı
Giresun
0,137113
0,314102

Kırşehir
0,0672
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HAKKARİ
Verimlilik:

%71.6

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Ağrı
Artvin
0,342765
0,007253
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YOZGAT
Verimlilik:

%69.9

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Kırıkkale
Niğde
0,112903
0,045

Tokat
0,756
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KARABÜK
Verimlilik:

%69.2

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Burdur
0,003840

Giresun
0,291745

Kırıkkale Kocaeli
Niğde
0,501122 0,075584 0,248132
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SAKARYA
Verimlilik:

%68.7

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,063169

Edirne
0,107822

Kocaeli
Manisa
Niğde
0,346405 0,330813 0,068842
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ÇANKIRI
Verimlilik:

%67.4

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Aydın
Edirne
0,632443
0,073921

Niğde
0,114989
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ADIYAMAN
Verimlilik:

%61.7

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Kırıkkale
Niğde
0,00791188 0,54602797

Tokat
0,128377
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ŞIRNAK
Verimlilik:

%61.3

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Agrı
Antalya
0,171974
0,038076

Manisa
Muğla
Rize
0,067164 0,012676 0,1
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KAHRAMANMARAŞ
Verimlilik:

%57.6

İyileştirilebilecek
Potansiyel
Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Burdur
0,131806

Kilis
Niğde
0,120569 1,047908
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MARDİN
Verimlilik:

%56.7

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,007403

Giresun
0,062512

Kocaeli
Manisa
Niğde
0,113137 0,158402 0,135176
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BURSA
Verimlilik:

%56.1

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Adana
0,237637

Ankara
0,303187

Aydın
Kocaeli
0,051564 0,570029
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TUNCELİ
Verimlilik:

%56

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Ağrı
Artvin
0,191739
0,049411

Rize
0,297677
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KAYSERİ
Verimlilik:

%54.4

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru
Grubu
Katkıları

λ DEĞERLERİ

Adana
0,540543

Aydın
0,181347

Bilecik
Kocaeli
Niğde
0,015664 0,109592 0,272523
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ERZİNCAN
Verimlilik:

%54.4

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru
Grubu
Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,008688

Giresun
0,462305

Manisa
0,435008
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ŞANLIURFA
Verimlilik:

%54.1

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Batman
Kırıkkale Rize
Trabzon
0,050076
0,429523 0,263018 0,020672
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SİVAS
Verimlilik:

%53.3

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Giresun
1,410473

İstanbul
0,009420

Trabzon
0,062532
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BARTIN
Verimlilik:

%42.7

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Giresun
0,607994

Kırıkkale
0,161326

Kocaeli
Niğde
0,029774 0,386532
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IĞDIR
Verimlilik:

%33.4

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ
Aydın
Kırşehir
0,140070
1,027144

Rize
0,281390
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KARS
Verimlilik:

%23

İyileştirilebilecek Potansiyel Alanlar

Girdilerin ve Çıktıların Verimliliğe Olan Katkıları

Başvuru Grubu Katkıları

λ DEĞERLERİ

Aydın
0,080477

Burdur
0,030743

Kırıkkale Kocaeli
Niğde
0,406229 0,117179 0,596422

192

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/aydemirz/verimlil.pdf

Aydemir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Hazırlama Analizi Uygulaması

