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Özet
Bu ara t rmada, sosyo-ekonomik göstergeler bak m ndan Türkiye’deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin
çok de i kenli analizlerden kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizi ile incelenmesi amaçlanm t r.
Ara t rmada DPT’nin “illerin sosyo-ekonomik geli mi lik düzeyinin belirlenmesi” çal mas nda kulland
de i kenler kullan lm t r. De i kenlerin ölçüm düzeyleri farkl l k gösterdi i için standartla t r lma yoluna
gidilmi tir. Çal mada öncelikle bölgeler üzerinde etkili olabilecek de i kenleri belirlemek amac yla Yol analizi
kullan lm ve bölge baz nda iller aras ndaki benzerlik ve/veda farkl l klar kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme
analizleriyle incelenmi tir. Ara t rma sonucunda kümeleme analizi ile çok boyutlu ölçekleme analizinin
sonuçlar n n birbirine yak n oldu u görülmü tür.
Anahtar kelimeler: Yol analizi, Kümeleme analizi, Çok boyutlu ölçekleme. Çok de3i4kenli analiz, Sosyoekonomik göstergeler

Abstract

Examining of similarities of the provinces on regional basis in terms of socio-economic
indicators with multivariate analysis
In this study, it is aimed to examine the similarities of the provinces in Turkey on regional basis in terms of
socio-economic indicators with multivariate analysis as cluster analysis, multidimensional scaling. During the
research, official variables were taken from DPT (State Planning Organization) study “determining the socioeconomical development levels of the cities”. Standardization of these variables was referred in existence of
different measuring levels. Path analysis was used to determine the variables that can impact on the
regions and clustering and multidimensional scaling analyzes were used in order to examine the differences and
similarities of the provinces. According to the findings of the research, it was determined that results of
multidimensional scaling and the cluster analysis correlate each other.
Keywords: Path analysis, Cluster Analysis, Multidimensional Scaling, Multivariate analysis, socio-economics
indicators
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1. Giri$
Dünya ekonomisinde ya anan küreselle me süreci, ulusal ve uluslararas düzeyde faaliyet gösteren özel
sektöre etkisinin yan s ra kamu yönetimine yönelik iktisadi uygulamalar ba lam nda da önemli yap sal
de i imlere artarak h z kazand rmaktad r. Bu süreç, bölgesel ve yerel ekonomilerin de küresel ekonomide
birer aktör olarak yer almas n sa lam ve rekabeti art rm t r. Ya anan geli meler kalk nma anlay n
makro ölçekten mikro ölçe e indirirken, kent ve bölgeler yeni kalk nma anlay n n sürükleyici unsurlar
durumuna gelmi tir. Böylece, bölgesel geli me konusu di er ülkelerde oldu u gibi artan ölçüde ülkemizde
de önemli gündem maddeleri aras nda yer almaya ba lam t r. Bununla birlikte, ülkemizde son y llarda
bölgesel geli me politikalar n n Avrupa Birli i (AB) politikalar na uyumu için gerekli çal malara h z
verilmesi ve bölgesel politikalar konusunda ba lat lan i birli ine yönelik çal malar n yo unla m olmas
da mekansal bazl politikalar n Türk Planlama sistemi içerisinde önemini art rm t r. Ulusal kaynaklar n en
yüksek ekonomik ve sosyal fayday sa layacak ekilde geli tirilmesi ve bölgeler aras dengesizliklerin en
aza indirilmesi Türk planlama sisteminin temel amaçlar ndan biridir. Kalk nma planlar nda ve bölgesel
geli me politikalar n n uygulanmas nda; sürdürülebilirlik, bölgeler aras bütünle me, sosyal ve ekonomik
dengelerin sa lanmas , ya am kalitesinin iyile tirilmesi, f rsat e itli i, kültürel geli me ve kat l mc l k
ilkelerinin esas al naca önemle belirtilmi tir [1,2].
l ve ilçe geli me stratejilerinin olu turulmas nda ilk ad m, do al olarak il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal
sektörler itibar yla yap sal durumunu saptamak ve potansiyellerini ortaya ç karmakt r. Bu kapsamda
Devlet Planlama Te kilat (DPT) Müste arl nca, yerel ve ulusal ölçekte kalk nma plan ve programlar na
veri sa lama amac yla, yakla k be y ll k aral klarla, ayr ayr veya birlikte, ilçelerin, illerin ve bölgelerin
Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Endekslerini belirleyen çal malar yap lmaktad r. Bu çal malarda,
ekonomik ve sosyal alanlardan seçilen ve geli mi lik düzeylerini en iyi biçimde yans tabilecek çok say da
de i ken kullan lmakta ve ilçelerin, illerin ve çe itli ölçekte bölgelerin (Düzey 2, Düzey 3 bölgeleri ve
co rafi bölgeler) ekonomik ve sosyal aç lardan yap sal nitelikleri belirlenmektedir [2].
Türkiye’de bölgeler, iller ve hatta ilçeler aras ndaki ekonomik, sosyal, kültürel geli me süreci farkl l klar
göstermekte olup, söz konusu iller ve hatta ilçeler aras nda ciddi sosyo-ekonomik farkl l klar söz konusu
olmu tur. Bu e itsizliklerin giderilebilmesinde ba lang ç noktas , geli me farkl l klar n n nedenlerinin ve
boyutunun ortaya konulmas d r [3]. ller ve ilçeler aras ndaki sosyo-ekonomik farkl l klara yol açan bir
çok etken oldu u gibi bunlar aras nda en önemli etken gelir da l m na ili kin gerek birey baz nda (ki i
ba na GSYH) gerekse bölge veya il, ilçe baz ndaki (yat r m harcamalar vb.) de i imlerdir [4].
Gelir da l m , üretim faktörleri taraf ndan elde edilen gelirin çe itli kriterlere göre belirlenmi gruplar
veya fertler aras ndaki da l m n ifade eder [5]. Bir ülkenin gelir da l m ; Kazanç ve gelir getiren
de erlerin da l m na (meslekler, toprak, sermaye gibi); e itim, sa l k hizmetleri ve bar nma imkanlar
gibi kamu mal ve hizmetlerinin sa lanmas ve bunlar n da l m na; hem kamu hem de özel transfer
ödemelerinin miktar na ve yönetimine ve vergi sistemine ba l d r [6]. Gelir da l m m n bireyler (aileler),
sosyal gruplar, faktör sahipleri, sektörler vs. aç lar ndan incelenmesi ile çe itli gelir da l m türleri ortaya
ç kmaktad r [7]. Bunlar; ki isel gelir da l m , fonksiyonel gelir da l m , sektörel gelir da l m ve
bölgesel gelir da l m eklinde s ralanabilmektedir [8]. Gelir da l m çe itleri içerisinde en büyük önemi
ki isel ve fonksiyonel gelir da l m ta maktad r. Söz konusu bu da l mlar d nda özellikle ekonomik
geli mi lik aç s ndan ülkeden ülkeye farkl l k gösterdi i için sektörel gelir da l m da oldukça önemli bir
unsurdur [9].
Türkiye’de gelir da l m konusundaki ilk kapsaml çal ma 1963 y l nda DPT taraf ndan yap lm t r.
Türkiye genelini temsil edebilecek ilk gelir da l m ara t rmas , 1987 y l nda TÜ K taraf ndan
gerçekle tirilmi tir. kincisi 1994 y l nda gerçekle tirilmi tir. 1995 de “Hane halk Gelir Da l m Anketi”
uygulanm t r. Gelir da l m istatistiklerinin veri kayna 2005 y l na kadar eski ad yla “Hane halk Gelir
ve Tüketim Harcamalar Anketi”, yeni ad yla “Hane halk Bütçe Ara t rmas ” olmu tur ve 1994 y l nda
uygulanan anket çal mas n n ard ndan ba ms z bir gelir da l m çal mas gerçekle tirilmemi tir. TÜ K,
tüketim harcamalar na ili kin bilgiler de derlemek üzere be er y ll k periyotlar halinde düzenli olarak
anket uygulamay planlam t r. Ancak, süreç içinde ya anan seçim, deprem vb. ola anüstü olaylar n anket
üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sonraki ilk anket uygulamas 2002 y l nda gerçekle tirilmi tir. 2002
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y l ndan itibaren ise anketin örnekleme plan de i tirilerek her y l düzenli anket uygulamas na geçilmi tir.
2002 Hane halk Bütçe Ara t rmas tüketim harcamalar ve gelir da l m amaçlar na yönelik olarak
tasarlanm t r. 2003 y l nda uygulanan anketle Türkiye geneli, kentsel ve k rsal yerle im yerleri ile
statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) gelir da l m göstergeleri elde edilmi tir. 2004 ve 2005
y llar nda uygulanan Hane halk Bütçe Anketi sonuçlar ndan Türkiye, kentsel ve k rsal yerler ayr m nda
gelir da l m istatistikleri üretilmi tir. 2006 y l ndan itibaren Avrupa Birli i uyum çerçevesinde gelir
da l m istatistiklerini üretmek üzere ba ms z bir gelir da l m ara t rmas olan “Gelir ve Ya am
Ko ullar Ara t rmas ” uygulanmaya ba lam t r [9].
Türkiye’nin bölgeleri ve iller aras ndaki sosyo-ekonomik geli me farkl l klar n belirlenmesi politika
yap c lar için büyük önem arz etmektedir. Zira bölgesel e itsizliklerin giderilebilmesinde ba lang ç
noktas , bölgesel geli me farkl l klar n n ortaya konulmas d r. Geli menin nas l ölçülece i ekonomideki
tart mal konulardan biridir. 1970’lere kadar ki i ba GSY H (veya GSMH) geli menin temel
ölçülerinden biri olarak kabul edilirken bu y ldan itibaren insani geli imin ölçülmesinde tek ba na bu
k stas n yeterli olup olmad
tart mal hale gelmi tir. Özellikle gelir da l m hakk nda çok az bilgi
ta mas , bu de i kenin geli imi ölçmedeki yetersizli ini ortaya koymaktad r. Buna ba l olarak 1970’li
y llardan sonra geli mi lik düzeyinin ölçümünde sosyo-ekonomik de i kenlere verilen önem giderek
artm t r. Geli menin en iyi ölçüsü olarak görülen ki i ba na gelir sorgulan r hale gelmi ve geli meyi
ölçmek için birden çok refah ölçütünün bile iminden olu an bir k stas aray ba lam t r. Bunlardan en
önemlisi Birle mi Milletler Kalk nma Program taraf ndan hesaplanan Be eri Sermaye Endeksidir
(Human Development Index) [10]. Di er taraftan fazla say da de i ken içeren çal malarda boyut
indirgeme veya daha az say da de i ken ile temsil etmeyi amaçlayan Faktör Analizi ve Temel Bile enler
Analizi (Principal Components Analysis, PCA) ile sosyo-ekonomik geli mi lik endeksi olu turularak
birimler aras nda s ralama yap labilmektedir.
Birimlerin (ülkelerin, illerin, ilçelerin vb.) s ralanmas n n yan s ra çok de i kenli analizlerin önemli bir
konusu olan kümeleme analizlerinden yararlan larak Türkiye’deki illerin ve Dünyan n çe itli
bölgelerindeki ülkelerin farkl özellikleri kullan larak grupland r lmas na ili kin literatürde pek çok
çal ma [11-17] yap lm t r. Bu ara t rmada, sosyo-ekonomik göstergeler bak m ndan Türkiye’deki illerin
bölgesel bazda benzerliklerinin veya farkl l klar n n çok de i kenli analizlerden kümeleme ve çok boyutlu
ölçekleme analizi ile incelenmesi amaçlanm t r.
2. Yöntem
Bu ara t rman n veri gurubunu, DPT Bölgesel Geli me ve Yap sal Uyum Genel Müdürlü ü’nce Dinçer ve
ark. [18] taraf ndan 2003 y l nda yap lan “ llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli mi lik S ralamas
Ara t rmas ” kapsam nda kullan lan ve 54 de i kenden olu an sosyo-ekonomik göstergeler
olu turmaktad r. Sosyo-ekonomik göstergeler bak m ndan Türkiye’deki illerin bölgesel bazda
benzerliklerinin çok de i kenli analizler ile incelenmesini amaçlayan çal mada, ilk olarak bölgeler
üzerinde etkili olabilecek de i kenleri belirlemek amac yla Yol (Path) analizi kullan lm t r. De i kenler
ölçüm düzeyleri bak m ndan farkl l k gösterdikleri için tüm de i kenler standartla t r l p analize dahil
edilmi tir.
Ara t rmada sosyo-ekonomik göstergeler bak m ndan Türkiye’deki illerin bölgesel bazda benzerlik
ve/veya farkl l klar ndan yaralan larak s n fland rmak için hiyerar ik kümeleme (hierarchical clustering)
yöntemlerinden Tam Ba lant Kümeleme Yöntemi (Complete Linkage Cluster Analysis) uygulanm t r.
Uzakl k ölçüsü olarak ise Öklit Uzakl k Ölçüsü kullan lm ve bu de erlere göre a aç grafi i
(dendrogram) olu turulmu tur. Bununla birlikte, uzakl k veya yak nl k düzeylerine göre her bölgedeki
illerin iki boyutlu uzaydaki konumunun belirlenerek çok boyutlu ölçekleme grafi inin (two-dimensional
multidimensional scaling graph) olu turulmas ve kümeleme analizi sonuçlar ile kar la t r lmas
amac yla çok boyutlu ölçekleme (multidimensional scaling) analizinden yararlan lm t r. Analizde, Öklid
uzakl k modeli kullan lm ve konfigürasyon uzakl klar n n orijinal uzakl klara uyumu stress istatisti i
(stress statistics) hesaplanarak de erlendirilmi tir. Ara t rmada kullan lan istatistiksel yöntemlerin
tan t lmas na ili kin bilgiler a a da k saca özetlenmi tir.
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Yol Analizi
De i kenler aras ndaki do rusal ili kiler korelasyon katsay s ile ölçülür. Ancak, iki de i ken aras nda
hesaplanan korelasyon katsay s ba ka bir de i ken ya da de i kenler taraf ndan etkileniyorsa, yani iki
de i ken aras ndaki sebep-sonuç ili kisi üçüncü bir de i kenin etkisine ba l ise korelasyon katsay s bu
ili kiyi aç klamada yeterli de ildir. Ayr ca, sistemde bunlar ile ili kili oldu u dü ünülen ba ka
de i kenlerin de etkisi olabilir. De i kenler aras nda hesaplanan korelasyon katsay s nda di er de i kenler
ile olan ili kiden kaynaklanan k s mlar n bulunmas istendi inde Sewal Wright taraf ndan geli tirilen “Yol
Analizi” kullan lmal d r [19,20,21].
ki de i ken aras nda hesaplanan korelasyon katsay s n n s f r olarak bulunmas , bu de i kenlerin dolayl
de i ken veya de i kenlerden etkilenmedi i anlam ta mamaktad r. Di er bir ifade ile söz konusu iki
de i kenin ortak sebep içermedi i konusunda yorum yapmak do ru de ildir. Bu durum, bu de i keler ile
ortak de i ken(ler) aras ndaki pozitif veya negatif korelasyonlardan kaynaklanabilir. Bu nedenle, Yol
analizi tekni ini kullanmak ara t r c ya yorumlamada daha yard mc olacakt r [20,22]. Korelasyon
katsay s +1 ile –1 aras nda de i irken, Yol katsay lar bu s n rlar n d na ç kabilmektedir. Di er bir ifade
ile Yol katsay lar n n negatif etkili olanlar ve pozitif etkili olanlar birbirlerini dengelemekte ve
korelasyon katsay lar n bu s n rlar dahilinde tutmaktad r. Ayn korelasyona sahip olan de i kenler
aras nda, farkl Yol diyagramlar çizilebilmekte ve bunlar aras ndaki do rusal ili kiler farkl ekillerde
yorumlanabilmektedir. Yani Yol katsay lar ve Yol analizi tekni i, ayn de i kenler için farkl sebep sonuç diyagramlar n kurup, bunlar farkl ekillerde yorumlama imkan sa lamaktad r. Yol analizi
tekni i, ayn veri setine de i ik Yol diyagramlar çizerek bunlar yorumlama imkan verir [20]. Yol analizi
ile çoklu regresyon analizi birbirine çok benzemektedirler. Yol analizini çoklu regresyondan ay ran temel
fark, çoklu regresyon analizinde dikkate al nan varsay mlar alt nda bir ba ml de i kenin tek bir analizde
tüm ba ms z de i kenler üzerinden analiz edilmesidir. Yol analizinde ise birden fazla regresyon analizi
yap labilir. Yol analizinde her ba ml de i ken her bir ba ms z de i ken üzerinden analiz edilmektedir.
Yol katsay s standartla t r lm regresyon katsay s veya iki standart sapman n oran olarak da
tan mlanabilmektedir [23].
Kümeleme Analizi
Kümeleme analizi, do al gruplamalar kesin olarak bilinmeyen birimleri, de i kenleri ya da birim ve
de i kenleri birbirleri ile benzer olan alt kümelere ay rmaya yard mc olan yöntemler toplulu udur.
Kümeleme analizi; birimleri, p de i kene göre hesaplanan ve benzerlik ölçüsü olarak kullan lan baz
ölçüler kullanarak homojen gruplara bölmek amac yla kullan l r [24]. Kümeleme analizinin genel amac ,
gruplanmam verileri benzerliklerine göre s n fland rmak ve ara t rmac ya uygun, i e yarar özetleyici
bilgiler elde etmede yard mc olmakt r. Kümeleme analizinde küme say s bilinmemekte ve sadece
verilerin mevcut durumuna ili kin sonuçlar vermesi nedeniyle gelecekte kullan labilmesi söz konusu
olamamaktad r. Kümeleme analizinde de çok de i kenli analizlerde oldu u gibi normallik varsay m
olmakla birlikte normallik varsay m prensipte kalmakta, uzakl k de erlerinin normalli i yeterli
görülmektedir [25].
Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
Temel olarak farkl l klar n analiz edilmesine yönelik geli tirilen çok boyutlu ölçekleme analizinin genel
ve öncelikli amac , orijinal verilerin mümkün oldu unca az boyutlu bir koordinat sistemine
yerle tirilmesidir. Bir di er ifade ile çok boyutlu ölçekleme, birimleri ald klar de erlere göre Öklid
uzay ndaki konumlar yla de erlendirerek grafiksel bir aç klama yapmak amac ile kullan lmaktad r.
Böylece farkl l klar bir grafik ile görselle tirilmekte ve aç kça görülmektedir. çok boyutlu ölçekleme
metotlar metrik ve metrik olmayan ölçekleme yöntemleri olarak s n flanmaktad r. Metrik metot veri
oranl veya e it aral kl ölçek ile elde edilmi oldu unda kullan lmaktad r. Metrik olmayan metot veriler
s n flay c veya s ral ölçek ile elde edilmi oldu unda kullan lmaktad r. Metrik ve metrik olmayan
metotlar aras ndaki temel farkl l k, metrik metotlar metrik e itsizlik özelli inin sa land n varsayarken,
metrik olmayan metotlar varsaymamaktad r [26-28].
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3. Bulgular
Çal mada kullan lan de i kenler ve Yol katsay s de erleri Çizelge 1’de sunulmu tur. De i kenler
aras ndaki uyumun belli bir düzeyde olmas n sa lamak amac yla Yol Analizi sonuçlar nda Yol katsay s
mutlak de erce 0,7 den büyük ç kan de i kenler dikkate al nm t r. Bu de i kenler Çizelge 1’den
görülece i üzere X9, X13,X14, X21, X24, X25, X27, X30, X32, X34, X36, X37, X39, X41, X42, X51 de i kenleridir.
Temel göstergeler olarak nitelendirilebilecek bu de i kenler ele al narak bölgeler baz nda uygulanan
kümeleme analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlar Rekil 1’de sunulmu ve elde edilen bulgular
her bir bölge için ayr ayr de erlendirilmi tir.
Çizelge 1. Ara t rmada kullan lan de i kenler ve yol katsay lar
De+i$kenler
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47

simleri
Toplam Nüfus (ki i)
Rehirle me Oran (yüzde)
Y ll k Ortalama Nüfus Art H z (binde)
Nüfus Yo unlu u (ki i/km2)
Do urganl k H z (çocuk say s )
Ortalama Hane halk Büyüklü ü (ki i)
Tar m kolunda Çal anlar n Toplam stihdama Oran (yüzde)
Sanayi kolunda Çal anlar n Toplam stihdama Oran (yüzde)
Ticaret kolunda Çal anlar n Toplam stihdama Oran (yüzde)
Mali Kurumlar kolunda Çal anlar n Toplam stihdama Oran (yüzde)
Ücretli Çal anlar n Toplam stihdama Oran (yüzde)
Ücretli Çal an Kad nlar n Toplam stihdama Oran (yüzde)
verenlerin Toplam stihdama Oran (yüzde)
Okur Yazar Nüfus Oran (yüzde)
Okur Yazar Kad n Nüfusun Toplam Kad n Nüfusuna Oran (yüzde)
Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oran (yüzde)
lkö retim Okulla ma Oran (yüzde)
Liseler Okulla ma Oran (yüzde)
Meslek Liseleri Okulla ma Oran (yüzde)
Bebek Ölüm Oran (binde)
On Bin Ki iye Dü en Hekim Say s (ki i)
On Bin Ki iye Dü en Di Hekimi Say s (ki i)
On Bin Ki iye Dü en Eczane Say s (adet)
On Bin Ki iye Dü en Hastane Yata6 Say s (hastane yata6 )
Organize Sanayi Bölgesi Parsel Say s (parsel)
Küçük Sanayi Sitesi yeri Say s (adet)
malat Sanayi yeri Say s (adet)
K rsal Nüfus Ba na Tar msal Üretim De eri (TL)
Tar msal Üretim De erinin Türkiye çindeki Pay (yüzde)
Daire Say s (adet)
Borulu Su Tesisat Bulunan Daire Oran (yüzde)
Gayri Safi Yurt çi Has la çindeki Pay (yüzde)
Fert Ba na Gayri Safi Yurt çi Has la (TL)
Banka <ube Say s (adet)
Fert Ba na Banka Mevduat (TL)
Toplam Banka Mevduat çindeki Pay (yüzde)
Toplam Banka Kredileri çindeki Pay (yüzde)
K rsal Nüfus Ba na Tar msal Kredi Miktar (TL)
Fert Ba na S nai, Ticari Ve Turizm Kredileri Miktar (TL)
Fert Ba na Belediye Giderleri (milyon TL)
Fert Ba na Genel Bütçe Gelirleri (TL)
Fert Ba na Gelir ve Kurumlar Vergisi Miktar (TL)
Fert Ba na Kamu Yat r mlar Miktar (TL)
Fert Ba na Te vik Belgeli Yat r m Tutar (TL)
Fert Ba na hracat Miktar (ABD dolar )
Fert Ba na thalat Miktar (ABD dolar )
K rsal Yerle melerde Asfalt Yol Oran (yüzde)

Yol
katsay,s,
0,073
-0,036
-0,498
0,111
0,416
0,493
0,504
0,482
0,859
0,538
-0,035
0,378
-0,925
0,886
-0,682
0,591
0,249
0,179
-0,256
-0,232
-0,765
-0,040
-0,309
0,776
0,784
-0,114
-1,609
0,055
-0,473
1,342
0,063
3,454
-0,549
-2,670
0,230
-2,288
3,534
-0,098
-0,734
0,079
0,943
-3,190
0,049
0,364
0,174
-0,022
-0,113
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X48
X49
X50
X51
X52
X53
X54

Yeterli çme Suyu Götürülen Nüfus Oran (yüzde)
TCK Asfalt Yol Oran (yüzde)
On Bin Ki iye Dü en Özel Otomobil Say s (adet)
On Bin Ki iye Dü en Motorlu Kara Ta t Say s (adet)
Fert Ba na Elektrik Tüketim Miktar (mws)
Fert Ba na Telefon Kontör De eri (adet)
Ye il Kartl Ki i Oran (yüzde)

62
-0,132
-0,036
-0,061
0,704
-0,080
-0,146
-0,121

ç Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi

Marmara Bölgesi

-ekil 1. Bölgelere göre illerin kümelenmesine ili kin a aç grafikleri veya dendrogramlar (solda) ile çok
boyutlu ölçekleme grafikleri (sa da)
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Akdeniz Bölgesi

Güney Do+u Anadolu Bölgesi

Do+u Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

-ekil 1’in devam

Marmara Bölgesi
Rekil 1’deki Marmara Bölgesi için elde edilen kümeleme sonuçlar incelendi inde, Marmara bölgesinde
ilk olarak Çanakkale, Sakarya, Bilecik, K rklareli, Tekirda ve Yalova illeri benzerlikler yönünden bir
küme olu turmaktad r. Ayn ekilde benzerlikler yönünden Bal kesir ve Edirne illeri bir küme
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olu turmaktad r. Daha sonra bu illere Bursa ili eklenip yeni bir küme olu maktad r. Bu olu an yeni küme
ile benzer özellik gösteren Kocaeli ili bu kümeye eklenmektedir. En son olarak da kümeye tek ba na tüm
bu illerin gösterdi i özellikleri gösteren stanbul ili eklenmektedir. stanbul ilinin tek ba na bir kümeyi
temsil etmesinin, di er illere göre çok yüksek olmayan X41 (fert ba na genel bütçe gelirleri) ve X51 (on
bin ki iye dü en motorlu kara ta t say s ) de i kenleri d ndaki di er de i kenlerde alm oldu u yüksek
de erlerden kaynakland söylenebilir.
Marmara Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme sonuçlar na göre, 1. boyuta göre benzerlikler yönünden
birbirine en yak n iller Sakarya ve stanbul illeri, benzerlikler yönünden birbirine en uzak olan iller ise
Bal kesir ve Kocaeli illeridir. 2. boyuta göre ise benzerlikler yönünden birbirine en çok benzeyen iller
Kocaeli ve Tekirda illeri, benzerlikler yönünden birbirinden en çok farkl olan iller stanbul ve Bilecik
illeridir. Ayr ca stanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin di er illerden farkl özellik gösterdikleri ve Edirne ve
Bal kesir illerinin birbirlerine çok benzer olduklar da Rekil 1’den söylenebilir.
Ege Bölgesi
Rekil 1’e göre Ege Bölgesi’nde Ayd n, Manisa, U ak Afyon ve Kütahya illeri de i kenlerin de erleri
bak m ndan benzer özellik gösterip bir kümede toplanm lard r. Ayn ekilde Denizli ve Mu la illeri de
benzerlikler yönünden bir küme olu turmu lard r. Bu iki küme benzerlikler bak m ndan tek küme alt nda
toplanm t r. zmir ili bu illerin hep birlikte gösterdikleri özellikleri tek ba na gösterdi inden hepsinden
farkl bir ekilde tek bir küme olarak yer alm t r. Ayr ca zmir’in tek ba na bir küme olmas nda, X14 ve
X51 de i kenleri d ndaki di er de i kenlerin yüksek de er içermesi etkili olmu tur.
Ege Bölgesi’ne ili kin çok boyutlu ölçekleme grafi i incelendi inde, boyut 1’e göre birbirinden en farkl
olan iller Denizli ve Afyon, en bezer olanlar ise Ayd n ve Kütahya’d r. Boyut 2’ye göre ise en farkl
olanlar zmir ve Kütahya, en benzeyen iller de Mu la ve Denizli’dir. Ayr ca Afyon, U ak, Manisa,
Kütahya ve Ayd n illerinin benzerlik bak m ndan birbirine yak n özellikler gösterdikleri görülmektedir.
'ç Anadolu Bölgesi
ç Anadolu Bölgesi’nde K r ehir, Ni de, Nev ehir, Çank r , Sivas, Aksaray, K r kkale, Yozgat ve
Karaman illeri benzer özellik gösterdiklerinden bir küme olu turmu tur. Bu kümenin olu turdu u ayn
özellikleri Kayseri ve Konya illeri bir arada sa lay p birle erek yeni bir küme olu turmu lard r. Daha
sonra olu an bu yeni kümenin özelliklerini Eski ehir tek ba na göstermekte ve bu kümeyle
birle mektedir. Olu an bu kümede illerin gösterdikleri özellikleri ise Ankara tek ba na gösterdi i için tek
ba na bir küme olu turmaktad r. Ankara için di er illere göre pek yüksek olmayan X24 (on bin ki iye
dü en hastane yata say s ) d ndaki di er de i kenlerin yüksek de er almas ndan dolay tek ba na bir
küme olu turmu tur.
ç Anadolu Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme grafi i, 1. boyuta göre en benzer özellik gösteren illerin
K r kkale ve K r ehir, en çok farkl özellik gösteren illerin ise Eski ehir ve Yozgat oldu unu
göstermektedir. 2. boyuta göre ise birbirine en çok benzeyen iller K r kkale ve Konya illeri, en farkl olan
iller ise Yozgat ve Ankara illeridir. Ayr ca Yozgat, Sivas, Ni de, Çank r , Aksaray, K r ehir ve K r kkale
illerinin de i kenler bak m ndan benzer olduklar belirlenmi tir.
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi’nde, 1. küme Sinop, Bart n, Artvin, Amasya, Gümü hane ve Bayburt illerinden, 2.
küme Rize, Karabük ve Düzce illerinden; 3. küme ise Çorum, Ordu ve Tokat illerinden olu maktad r. Bu
3. kümeye Kastamonu ili eklenmi tir. Kastamonu ilinin tek ba na küçük bir küme olarak gözükmesinin
nedeni di er illere göre oldukça dü ük olan X24, X42 ve X51 de i kenlerinin ald
de erler oldu u
söylenebilir. 4. küme Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerinden olu maktad r. lk üç kümenin
birle mesiyle olu an kümeye Bolu ili eklenmektedir. Bu kümelerin gösterdi i özellikleri ise Giresun tek
ba na göstermektedir. Tüm bu illerin bir araya gelerek olu turduklar kümenin özelliklerini ise Samsun,
Trabzon ve Zonguldak illeri bir araya gelerek göstermektedirler.
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Çok boyutlu ölçekleme grafi i, 1. boyuta göre ele al nan de i kenler bak m ndan birbirine en benzer
illerin Amasya ve Trabzon illeri, birbirinden en farkl olan illerin ise Bolu ve Giresun illeri oldu unu
ortaya koymaktad r. 2. boyuta göre ise en benzer olan iller Rize ve Kastamonu illeri, en farkl olan iller ise
Gümü hane ve Samsun illeridir. Gümü hane, Bayburt, Sinop, Bart n, Amasya, Artvin, Kastamonu,
Karabük ve Rize illerinin de i kenler bak m ndan benzer özellik gösterdikleri Rekil 1’den görülmektedir.
Do3u Anadolu Bölgesi
Bingöl, Bitlis, Mu , A r ve Hakkari illerinin benzerlik yönünden bir küme olu turduklar ve bu illerin
birlikte gösterdikleri özellikleri Van ili tek ba na gösterdi i gözlemlenmektedir. Bu iller bir küme alt nda
topland nda bu illerin gösterdikleri özellikleri Kars, Ardahan, Tunceli, I d r ve Erzincan illeri bir araya
gelerek gösterebilmektirler. Tüm bu illerin bir araya gelmesi sonucu gösterdikleri özellikleri Elaz ,
Erzurum ve Malatya illeri birlikte bir küme olarak göstermektedir.
Do u Anadolu Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme grafi i incelendi inde, 1. boyuta göre en çok benzer
özellik gösteren iller Hakkari ve Elaz illeri, birbirinden en farkl özellik gösteren iller ise Van ve I d r
illeridir. 2. boyuta göre birbirine en çok benzeyen iller Kars ve Van illeri, en farkl olan iller ise iller
Hakkari ve Malatya illeridir. Ayr ca Malatya, Erzurum, Elaz ve Erzincan illerinin di er illerden farkl
özellik gösterdikleri görülmektedir.
Güneydo3u Anadolu Bölgesi
Mardin, Siirt, Batman ve Ad yaman illeri de i kenler bak m ndan benzer özellik gösterdikleri için bir
küme olu turmu ve bunlar n gösterdi i özelliklerle benzer özellik gösteren R.Urfa ili bunlara kat lm t r.
Bu illerin olu turdu u kümeye R rnak ili eklenmi ve bir küme olu mu daha sonra da bu kümeyle benzer
özellik gösteren Diyarbak r ve Kilis bunlara kat larak yeni bir küme olu mu tur. Tüm bu illerin gösterdi i
özelliklerin hepsini tek ba na Gaziantep ilinin gösterip tek ba na bir küme oldu u görülmektedir. X21
de i keni hariç di er de i kenlerin ald
de erlerin yüksek olmas Gaziantep’in tek ba na bir küme
olu turmas na neden olmu tur.
Çok boyutlu ölçekleme grafi i, 1. boyuta göre birbirlerine benzerlik yönünden en yak n illerin Siirt ve
Batman, en uzak illerin ise R rnak ve Kilis oldu unu göstermektedir. 2. boyuta göre ise birbirine benzerlik
yönünden en yak n iller Ranl urfa ve Kilis, birbirine benzerlik yönünden en uzak olan iller ise Siirt ve
Gaziantep’tir. Ayr ca Ad yaman, Batman, Siirt illerinin benzer özellik gösterdi i, Gaziantep’in ise di er
illerden çok farkl oldu u ve bu yüzden di er illerden farkl yerde konumland görülmektedir.
Akdeniz Bölgesi
De i kenlerin ald de erler bak m ndan K.Mara ve Osmaniye illeri (1. küme), Budur ve Isparta illeri
(2. küme), Hatay ve Mersin illeri (3. küme) ve Antalya ve Adana illeri (4. küme) benzer özellik
gösterdiklerinden birer küme olu turmaktad rlar. 1. küme ile 2. küme benzer özellik gösterdiklerinden bu
iki küme birle mi tir. Bu iki kümenin gösterdi i özellikleri 3. küme de gösterdi inden bu kümeyle 3.
küme de birle mi tir. 4. küme bu kümelerin hepsinin birlikte gösterdikleri özellikleri tek ba na
gösterdi inden ayr bir küme olarak s n flanm t r. De i kenlerde en yüksek de erleri Antalya ve Adana
illeri ald klar için bu iller di er illerden farkl olarak gruplanm lard r.
Akdeniz Bölgesi için çok boyutlu ölçekleme grafi i incelendi inde, 1. boyuta göre aralar nda en fazla
benzerlik olan illerin Adana ve Antalya, en çok farkl l k olan illerin ise K.Mara ve Isparta oldu u
görülmektedir. 2. boyuta göre ise en benzer olan iller Hatay ve Mersin illeri, en farkl olan iller ise
Osmaniye ve Adana illeridir. Ayr ca Osmaniye, Kahramanmara ve Hatay illerinin de i kenlerin içerdi i
de erler bak m ndan birbirlerine benzedikleri belirlenmi tir.

.K l ç v.d. / statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68

66

4. Sonuç
Sosyo-ekonomik göstergeler bak m ndan Türkiye’deki illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok
de i kenli analizler ile incelenmesini amaçlayan bu çal mada, kümeleme analizi sonuçlar ile çok boyutlu
ölçekleme analizi sonuçlar n n birbirini destekler nitelikte oldu u gözlenmi tir. Örne in, Marmara
Bölgesi’nde stanbul de i kenler bak m ndan tek ba na bir küme olu turmaktad r. Çok boyutlu ölçekleme
analizinde de stanbul’un bölgedeki di er illerden farkl oldu u görülmektedir. Ege Bölgesi’nde Ayd n,
Manisa, U ak, Afyon ve Kütahya illeri benzer özellik gösterdiklerinden ayn kümede toplanm lard r.
Benzer ekilde çok boyutlu ölçekleme analizi sonucunda bu illerin birbirleriyle uyumlu oldu u yani
benzerlik gösterdikleri görülmü tür. ç Anadolu Bölgesi’nde Kümeleme Analizi sonucunda Ankara’n n
di er illerden farkl de erler ald ve tek ba na bir küme olu turdu u görülmü , bu sonuç çok boyutlu
ölçekleme sonucunda da gözlemlenmi tir. Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Zonguldak, Trabzon ve Bolu
illerinin her iki analizde de di er illerden farkl özellik gösterdikleri sonucu bulunmu tur. Akdeniz
Bölgesi’nde her iki analiz sonucunda da Adana ve Antalya’n n di er illerden daha farkl özellik
gösterdikleri görülmektedir. Do u Anadolu Bölgesi’nde Malatya, Elaz ve Erzurum illeri kümeleme ve
çok boyutlu ölçekleme analizleri sonuçlar nda di er illerin d nda s n flanmaktad r. Güneydo u Anadolu
Bölgesi’nde Gaziantep ili iki analiz sonucunda da di er iller d nda gruplanm t r. Ayr ca her bölgede
di er illerden farkl özellik gösteren iller sosyo-ekonomik geli mi lik aç s ndan da di erlerine göre daha
farkl d r yani daha geli mi lerdir. Marmara’da stanbul, ç Anadolu’da Ankara, Akdeniz’de Antalya ve
Adana, Ege’de zmir, Do u Anadolu’da Elaz , Erzurum ve Malatya, Güneydo u Anadolu’da ise
Gaziantep illeri bölgelerdeki en geli mi olan illerdir.
Türkiye’de bölgeler, iller ve ilçeler aras ndaki sosyo–ekonomik geli mi lik düzeylerine ili kin literatürde
pek çok çal ma yap lm t r. [1,2,10,13,15,17,18, 29-38]. Yakar ve Saraçl [39]. taraf ndan yap lan
çal mada, sosyo–ekonomik geli mi lik farkl l klar bölgesel olarak de erlendirildi inde hemen her tür
bölge ayr m nda geli mi lik farkl l n n önemli boyutlarda oldu u belirtilmi tir. Bölgeler aras nda oldu u
gibi bölge içindeki geli mi lik farkl l klar da eklendi inde kalk nma ve geli menin az say da baz
merkezler için geçerli olup aradan geçen zamanla bölgeler aras geli mi lik farklar n n art gösterdi i
belirlenmi tir.
Bu ara t rmada kullan lan illere yönelik sosyo-ekonomik göstergelere ili kin veriler sunulmam olup DPT
Bölgesel Geli me ve Yap sal Uyum Genel Müdürlü ü [18] verileri incelendi inde ve çal mada elde
edilen sonuçlardan hareketle, Marmara Bölgesi’nde Sakarya ilinde ki i ba na dü en hekim say s n n,
Bilecik’te ticaretin ve i veren say s n n ve Edirne’de ise s nai, turizm ve ticari kredi miktar n n; Ege
Bölgesi’nde Kütahya ilinin ticaret oran n n ve hekim say s n n, Afyon’un ticaret oran n n ve i veren
say s n n; 'ç Anadolu Bölgesi’nde Yozgat’ n ticaret oran , i veren say s ve hekim say s n n; Karadeniz
Bölgesi’nde Tokat’ n hekim say s n n, Gümü hane ve Bayburt illerinin ticaret oran ve i veren say s ba ta
olmak üzere genel sosyo-ekonomik de erlerinin; Do3u Anadolu Bölgesi’nde Mu ’un ticaret oran n n,
Tunceli’nin i veren say s n n, A r ’n n hekim say s n n; Güneydo3u Anadolu Bölgesi’nde R rnak’ n s nai
ve turizm kredi oran ve hekim say s n n, Siirt’in ticaret oran n n, Mardin’in hekim say s n n; Akdeniz
Bölgesi’nde K.Mara ’ta hekim say s , i veren say s ve okur-yazar oran n n, Osmaniye’nin ise ba ta hekim
say s olmak üzere di er sosyo-ekonomik göstergelerinin art r lmas na yönelik önlemler al nmas bölge
baz ndaki e itsizlikleri gidermek bak m ndan önemli görülmektedir. Nitekim, belirtilen iller için söz
konusu göstergeler di er illere göre dü ük kalmaktad r. Sonuç olarak, bölgeler aras ndaki sosyo-ekonomik
göstergeler bak m ndan oldukça fazla olan e itsizliklerin minimize edilmesine yönelik gerek yasal
düzelmeme gerekse uygulama ba lam nda daha fazla çal malar yap lmas ve özellikle özel sektörü
yat r m yapmaya sevk edebilecek te vik ve önlemlerin art r lmas n n ülkemize pek çok aç dan yararlar
sa layaca tart lmaz bir gerçekliktir.
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