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Özet 
Son yıllarda direnç, dayanıklılık, değişen koşullara uyum kapasitesi, zorlukları 

yenme gücü ve esneyebilirlik gibi sözcüklerle tanımlanan “resilience” kavramı 
kentlerin ve bölgelerin dış koşullardan etkilenme ve bunlara tepki verme sürecini 
tanımlamakta kullanılmaktadır. Özellikle bölgesel çalışmalarda bu kavramsal 
çerçevenin giderek daha fazla ilgi çektiği görülmektedir. Mevcut yazında bölgelerin 
kriz koşullarında ve sonrasındaki başarımlarının betimleyen çok sayıda kavramsal ve 
görgül araştırma bulunmaktadır. Bu makalede neden bazı bölgelerin diğerlerinden 
daha dayanıklı ve uyum gücüne sahip olduğu ve olumsuz koşullardan nasıl daha az 
etkilenmeyi başardıkları Türkiye’deki 26 Bölge (Düzey II) verisi kullanılarak 
araştırılmakta ve aşağıdaki soruya yanıt aranmaktadır. Neden bazı bölgeler ekonomik 
krizlerin yarattığı olumsuzluklardan daha az etkilenirken diğerleri bunu 
başaramamaktadır? Türkiye’deki bölgeler üzerinde yapılmış araştırma ilginç bulgular 
sunmakta ve bölgelerin uyum kapasiteleri yanı sıra, devletin sağladığı destekler 
arasında yer alan teşviklerin de bölgelerin kriz koşullarına dayanıklılığında önemli 
etkisi olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Esneyebilirlik ve uyum kapasitesi, dayanıklılık, kırılganlık, 
bölgesel gelişme. 

JEL kodları: R11, R12, O18.  

1. Giriş 
Türkiye ekonomisinin küresel üretim ve mali piyasaları ile 

bütünleşmesi sonrasında giderek artan sayıda ve sıklıkta ortaya çıkan kriz ve 
durgunluk dönemleri, bölgelerin başarımları (performansları) üzerinde 
önemli ölçüde etkili olmuştur. Ancak, kriz dönemleri ile bu dönemlerin 
ardından gelen ekonomik toparlanma dönemlerinde bölgelerin büyüme 
oranlarında önemli farklılıkların da olduğu görülmektedir. Bu makalede, 
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değişken ekonomik koşulların bölgelerin ekonomik gelişme 
performanslarını nasıl etkilediği ve bölgelerin bu sürece nasıl tepki verdiği, 
bölgelerin yeni koşullara dayanıklılık, uyum ve bu koşullardan 
yararlanabilme kapasitesini belirleyen faktörler kullanılarak irdelenmektedir. 
Bölgesel Uyum ve Esneyebilirlik (Regional Resilience) tartışmalarına dayalı 
bu irdeleme, bölgelerin yapısal özelliklerini göz önüne alarak küresel 
ekonomik düzen içinde gelişmelerini sürdürebilmelerinin koşullarını 
belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Direnç, dayanıklılık, çabuk iyileşme gücü, zorlukları yenebilme yetisi 
ve esneklik gibi sözcüklerle tanımlanan “resilience” kavramı, kentlerin ve 
bölgelerin dış koşullardan etkilenme ve bunlara tepki verme sürecini 
tanımlamakta kullanılmaktadır. Son dönemde bu kavramın öne çıkmasının 
ana nedenleri sosyo-ekolojik sistemlerin önemli afetler karşısındaki 
zayıflıklarının belirgin hale gelmesinin yanı sıra, özellikle küreselleşme 
dalgaları sonucunda kırılganlıkları artan bölgelerin ekonomik şok ve 
krizlerden artan ölçüde etkilenmeleri olmuştur (Christopherson vd., 2010). 
Gerçekten ekonomik ve ekolojik bunalımlar kırılganlık algısının artmasına, 
kentsel ve bölgesel gelişmeye yönelik amaçların irdelenmesine ve kent ve 
bölgelerin hem koşullara dayanabilme ve uyum sağlama, hem de bu 
koşulları kendi yararına kullanabilme düşüncesinin planlama 
yaklaşımlarında yerleşmesine neden olmuştur (Eraydın ve Taşan-Kok, 2013; 
Hudson, 2010; Pike vd., 2010). 

Özellikle bölgesel çalışmalarda, bu kavramsal çerçevenin giderek 
daha fazla ilgi çektiği görülmektedir. Bunun ana nedeni, bu 
kavramsallaştırmanın son yirmi yılda bölgesel gelişme yazınına egemen 
olan içsel dinamiklere dayalı büyüme modelinin ötesine giderek, bölgelerin 
dış dünya ile ilişkilerini, etkileşimlerini ve dış koşullara uyum kapasitelerini 
irdeleyen bir çerçeve sunmasıdır. Bu makalede neden bazı bölgelerin 
diğerlerinden daha dayanıklı ve daha fazla uyum gücüne sahip oldukları ve 
olumsuz koşullardan nasıl daha az etkilenmeyi başardıkları araştırılmakta ve 
aşağıdaki ana soruya yanıt aranmaktadır. Neden bazı bölgeler ekonomik 
krizlerin yarattığı olumsuzluklardan daha az etkilenirken ve kısa sürede 
toparlanıp, rekabet güçlerini artıran yapısal dönüşümleri gerçekleştirirken, 
diğerleri bunu başaramamaktadır? 

Bu makalede, yukarıda belirlenen soruya Türkiye’de hangi özelliklere 
sahip bölgelerin kriz koşullarına daha dayanıklı olduğu ve bu dönem 
sonrasında hangi bölgelerin hızlı bir ekonomik gelişme performansı 
gösterdikleri irdelenerek yanıt aranmaktadır. Türkiye’deki 26 bölgeyi 
kapsayan bu araştırmanın bulguları yüksek dışsatım, girişimci oranları ve 
uzmanlaşmanın kriz koşullarına dayanıklılığı artırdığı, buna karşılık tek bir 
sektöre dayalı ekonomik yapı ile ileri teknolojiye sahip bölgelerin kriz 
koşullarından daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Kriz sonrasındaki 
süreçte ise iç piyasa koşullarının daha önemli olduğu, yüksek nitelikli işgücü 
ve yenilikçilik özellikleri olan, kişi başına mevduatın yüksek olduğu 
bölgelerin, beklendiği gibi, daha hızla büyüdüğü izlenmektedir. Ekonomik 
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çeşitlenmenin kriz döneminde değil, kriz sonrası dönemdeki büyüme için 
çok önemli olduğu görülmektedir. Kamu politikaları arasında teşvik 
tedbirlerinin krizde olumlu bir etki yarattığı saptanırken, kriz sonrasında tüm 
kamu politikalarının büyümedeki etkilerinin, beklentilerin tersine, önemli 
olmadığı izlenmektedir. 

Yukarıda kabaca sunulan bulguların bir bölümü mevcut yazındaki 
tartışmaları desteklerken, diğer bir bölümü farklılık göstermektedir. 
Makalede hem bu farklılıklar hem de bunların nedenleri tartışılmaktadır. Bu 
tartışmalar Türkiye’nin yapısı ve olası politikaların etkileri konusunda özgün 
bilgi sağlamaktadır. Uyum ve esneyebilirlik kapasitesine ilişkin yazında 
sunulan bölgesel nitelikler ve erdemleri irdeleyen bu araştırmanın bulguları, 
Türkiye’de tüm bölgelerin kriz koşullarına daha dayanıklı olması ve kriz 
sonrasında hızlı büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için hangi politikaların 
geliştirilmesi gerektiği konusunda ipuçları sağlamaktadır. 

Makale aşağıdaki şekilde düzenlemiştir: İlk bölümde bölgesel uyum 
ve esneyebilirlik kavramı ve bu kavramın bileşenleri tanımlanmaktadır. 
İkinci bölümde ise kavram somutlaştırılmakta ve bölgelerin kriz ile 
toparlanma dönemlerindeki büyüme performanslarının irdelenmesinde nasıl 
kullanılabileceği tartışılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde 
Türkiye’deki bölgeler üzerinde yapılmış araştırmanın bulguları sunulmakta 
ve bölgelerin hem kriz hem de toparlanma dönemlerindeki büyüme 
farklılıklarını açıklayan faktörler tartışılmaktadır. Son bölüm ise bulguların 
değerlendirilmesine ayrılmıştır.  

2. Yeni bir bölgesel çözümleme çerçevesi olarak bölgesel 
uyum ve esneyebilirlik kavramı ve kavramın bileşenleri 

Türkçede dayanıklılık, uyum ve esneyebilirlik kapasitesi şeklinde 
ifade edilen “resilience” kavramının, en yaygın şekilde kullanıldığı ekoloji 
biliminde bile farklı tanımları bulunmaktadır (Brand ve Jax, 2007). Bazı 
ekolojistler uyum ve esneyebilme kapasitesini, bir sistemi etkileyen belirli 
bir rahatsızlık/tehdit sonrasında bu sistemin eski denge haline dönüş hızının 
ölçütü şeklinde tanımlarken, bu konudaki yazına öncülük eden Holling 
(1973) aynı kavramı sistemin bir başka şekle dönüşmeden ne denli alt üst 
olabileceğinin ölçütü olarak sunmaktadır. Walker vd. (2002) ise uyum ve 
esneyebilirlik kapasitesini, sistemin belirli bir tehdit sonrasında özelliklerini 
koruması, geri besleme mekanizmalarını ve işlevlerini koruması ve kendini 
yeniden örgütleyebilme becerisini göstermesi olarak tanımlamaktadır. Diğer 
bir deyişle, bir sistemin etkilendiği şok sonrasında aynı işlev, yapı ve 
kimliğini sürdürmesi kavramın özünü oluşturmaktadır. Bu konudaki en 
kapsayıcı tanım Berkes vd. (2003:6) tarafından uyum ve esneyebilirlik 
kapasitesinin üç ana özelliğine değinilerek verilmektedir: (1) Bir sistemin 
tehditleri emme ve bunlara karşı durma kapasitesi yardımıyla hâlâ ana 
özelliklerini koruması (2) Bir sistemin kendini yeniden düzenleyebilmesi ve 
(3) Değişim bağlamında öğrenme ve uyum kapasitesi. 
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Uyum ve esneyebilme kapasitesi ve kendini çabuk toparlama gücü ile 
ilgili bu kavramın daha sonra sosyal bilimlerde kullanılmaya (Adger, 2000; 
Janssen vd., 2006) ve bilimsel tartışmalarda yer almaya başladığı 
görülmektedir. Daha sonra kavramın ekonomi yazınında, kendi kendini 
düzeltme gücü olarak tanımlandığı izlenmektedir. Briguglio (2004)’e göre 
ekonomik şokların olumsuz etkilerine dayanma ve büyümeyi sürdürebilme 
becerisi de bu tanıma eklenmelidir. Yazar, kavramın ekonomi açışından 
anlamını iki farklı başlık altında vermektedir; ekonomik şokların ardından 
ekonominin hızla toparlanması ve şoklara dayanıklılık. Benzer şekilde 
Duval vd. (2007) ekonomik büyümenin kriz sonrasındaki düzeye hızla 
ulaşmasını, ekonomik uyum ve esneyebilirlik kavramının özellikleri olarak 
tanımlamaktadır. Falasca vd. (2008) ise bu kavramı direnç kavramının bir 
uzantısı olarak değerlendirmekte ve ekonomik sistemin performansını 
artıracak ve kayıpları azaltacak yapılar, altyapılar ve kurumlarla ilişkili 
önlemler çerçevesinde tartışmaktadır. Ancak tüm bu tartışmalara karşılık, 
sosyal ve siyasi bilimlerde uyum ve esneyebilirlik kapasitesini irdeleyen 
Pendall vd. (2010), kavramın önemli ölçüde belirsizlik içerdiğini ve çeşitli 
yorumların bu belirsizliği pek de azaltmadığını söylemektedir. Lagendijk 
(2003) ise çok sayıda tanımın ortaya çıkmasının bu kavramın olgunlaşmamış 
olduğunun bir göstergesi olduğunu ve zaman içinde daha açık bir niteliğe 
kavuşacağını belirtmektedir. 

Bölge biliminde ise uyum ve esneyebilirlik kapasitesi kavramının 
kullanılması oldukça yenidir. Foster (2007: 14) bölgesel uyum ve 
esneyebilirliği “bir bölgenin bir dış etkiye hazırlıklı olması, tepki vermesi ve 
bu etki sonrasında kendini toparlama becerisi” olarak tanımlamaktadır. 
Benzer şekilde Hill vd. (2008: 4)’e göre bölgesel uyum ve esneyebilirlik, 
“bir bölgenin şoklardan sonra başarılı bir şekilde toparlanarak ya geçmiş 
büyüme doğrultusunda ya da bu büyüme doğrultusunun çok daha üstünde 
bir gelişme becerisi göstermesidir. Christopherson (2010) ise uyum 
kapasitesi ve esneyebilirlik düzeyi yüksek olan bölgelerin yalnızca 
ekonomik açıdan başarılı olmadıklarını, başarılarını uluslararası rekabetin 
yarattığı koşullar ve ortaya çıkan şoklara karşın sürdürebildiklerini 
belirtmektedir. Bu çerçevede Hill vd. (2011) üç tür şok tanımlamaktadır; 1) 
Ulusal ekonomide yaşanan sorunlardan dolayı ortaya çıkan şoklar, 2) Belirli 
sanayi kollarında özellikle dışsatım konularında ortaya çıkan şoklar ve 3) 
Diğer dışsal şoklar (doğal afetler, bazı önemli sanayi işletmelerinin 
kapanması veya bölgeden ayrılması gibi). 

Kavramın bölgesel gelişme yazınında henüz gelişme aşamasında 
olduğu ve farklı disiplinlerde geliştirilmiş olan bu kavramın yaygın 
kullanımı için belirli sorunların aşılmasının gerektiği açıktır. Hudson (2010) 
bu kavramın bölgelerin sorunlarına hazır çözümler üretmesinin 
beklenemeyeceğini, ancak belirsizliklerin arttığı bir dünyada artan 
kırılganlıklarla baş etmenin gerektiğini vurgulaması açısından önemli 
olduğunu belirtmektedir. Ancak, Hassink (2010)’un vurguladığı gibi, her 
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koşulda bu kavramsal çerçeve bölgesel gelişme için yeni bir yaklaşım 
sunmaktadır. 

Neo-liberal bakış açısına uyum kısa dönemli politikaların yeterli 
olmadığının ve bölgelerin kısa dönemli politikalarla yönlendirilmesinin 
onları bunalım dönemlerinde korumasız bıraktığının (Hudson, 2010; 
Boschma ve Martin, 2010) anlaşılması, uyum ve esneyebilirlik kapasitesi 
kavramının bölgesel gelişme yazınında öne çıkmasının ana nedenlerini 
oluşturmaktadır. Christopherson vd. (2010) kavramın içeriğinde yer alan 
daralma/çöküş, uyum ve toparlanma özelliklerinin çok yeni şeyler 
olmadığını, ancak belirsizlik ve güvensizlik koşullarına tepki konusunu ön 
plana çıkararak, bir sistemin varlığını sürdürebilmesi için gerekenlerin 
tanımlanmak istendiğini belirtmektedir. 

2.1. Bir bölgenin dayanıklılık, uyum, esneyebilirlik kapasitesinin 
belirleyicileri 

Genelde bir bölgenin ekonomik yapısı, rekabet gücü, firmalarının 
yenilikçilik kapasitesi, çalışanların becerileri, girişimcilik kültürü, kurumsal 
yapısı ve ekonomik yönetim biçiminin bu bölgelerin ekonomik 
dalgalanmalara direncini ve tepkisini belirlediği ve toparlanma gücünü 
tanımladığı öne sürülmektedir (Martin, 2010: 16). Ancak çok farklı 
faktörleri öne çıkaran çalışmalar da vardır. Örneğin, Feyrer vd. (2007) 
yaptıkları araştırmada, 1970’lerin sonunda ve 1980’lerde işgücü kaybı 
yaşayan bölgeler arasında iklim koşulları daha uygun ve metropoliten 
merkezlere daha yakın olanların daha hızlı toparlandıklarını bulmuşlardır. 

Hudson (2010) uyum ve esneyebilirlik kapasitesi kavramı 
çerçevesinde bölgesel ekonomilerin kriz ve durgunluk koşullarına nasıl tepki 
verdiğinin dört ana başlıkta incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir; dış 
etkilere karşı koyma boyutu; rahatsızlıklar ve aksamalara karşı yeniden 
toparlanma gücü; dış tehditlere tepki verebilmek için yeniden örgütlenme ve 
şok öncesi büyüme doğrultusunu değiştirmeye olanak veren yenilenme. Bu 
kapsamda ekonomik şoklara verdiği tepkiye göre bölgeler dörde ayrılabilir 
(Hill vd., 2011: 2). Şoka dayanıklı bölgeler ekonomik krizlerden 
etkilenmeyen bölgeler iken, krizlerden etkilenmelerine karşılık eski büyüme 
doğrultularına geri dönenler “uyum ve esneyebilme kapasitesi olanlar”, eski 
büyüme doğrultu ve düzeylerine ulaşamayanlar “uyum ve esneyebilme 
kapasitesi olmayanlar” ve kriz döneminden sonra dönüşüm gerçekleştirerek 
hızlı bir gelir artışı sağlayanlar ise “kendini yeni bir konuma ve büyüme 
hızına ulaştırabilenler” şeklinde adlandırılabilir. 

 Mevcut yazın, bir bölgenin “şoka dayanıklı”, “uyum ve esneyebilme 
kapasitesi olan”, “uyum ve esneyebilme kapasitesi olmayan” ve “şoklara 
yapısal dönüşümle yanıt veren” gruplarında yer almasına neden olan dört 
boyut üzerinde durmaktadır (Şekil 1); kırılganlık, kaynaklar, uyum 
kapasitesi ve eylemler/politikalar. 
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Şekil 1 
Bölgesel Uyum ve Esneyebilirlik Kapasitesi Modeli 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Hill vd. (2011) ve Maguire ve Cartwright (2008) çalışmalarından yararlanılmıştır. 
 

2.1.1. Kırılganlıklar 
Bir bölgenin mevcut kırılganlıkları o bölgenin uyum kapasitesini ve 

değişime olumlu tepki verme becerisini olumsuz etkiler (Maguire ve 
Cartwright, 2008). Özellikle küçük ülkeler bağlamında gerçekleştirilen 
çeşitli çalışmalar, coğrafyanın sunduğu olumsuzlukların (örneğin ana 
pazarlara uzak olmanın), dış piyasalara bağımlılığın ve dışsatımdaki 
dalgalanmalar ile ölçek ekonomilerindeki dezavantajların bu ülkeleri 
kırılgan hale getirdiğini belirtmektedir (Jayaraman, 2004; Briguglio, 2009)1.  

Hudson (2010) küresel ekonomiye eklemlenmeyi kırılganlığın ana 
kaynaklarından biri olarak görmekte ve bölgesel gelişmede daha kendine 
yeterli ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi ve bölge içi akım ve 
ilişkilerin en üst düzeye çıkarılmasının uyum ve esneyebilme kapasitesi 
yüksek bölgelerin oluşturulması açısından çok önemli olduğunu 
belirtmektedir. Mevcut yazın (örneğin Fingleton vd., 2012), belirli 
özelliklere sahip bölgesel ekonomik ve sanayi yapıların dıştan gelen 
tehditler karşısında daha kırılgan olduğuna işaret etmektedir. Feyrer vd. 
(2007) olgunlaşmış ürün gruplarında uzmanlaşmanın, örneğin demir çelikte 
                                                 
1 Yukarıda sıralanan faktörler ve nüfus büyüklüğü, Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen 

Kırılganlık Endeksinde de yer almaktadır. 
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uzmanlaşan bir sanayi yapısının, kırılgan olduğunu vurgulamaktadır. Martin 
(2010) ve Conroy (1975) çalışmaları ise belirli sektörel bileşimlerin ve 
bunlar arasındaki etkileşimin, bölgenin ekonomik yapısının durgunluk ve 
dalgalanmalardan farklı şekilde etkileneceğini göstermektedir. Diğer bir 
deyişle, mevcut yapının özellikleri kırılganlıklarını ve uyum kapasitesini 
tanımlamaktadır. 

2.1.2. Kaynaklar 
Kırılganlıklarının yanı sıra bir bölgenin mevcut kaynakları, ekonomik 

dalgalanmalara nasıl tepki verdiğini ve bunalımlar sonrasında nasıl 
toparlandığını belirler. Mevcut yazında altyapı, eğitim olanakları, insan 
sermayesi ve girişimcilik gibi kaynaklar özellikle vurgulanmaktadır. Bu 
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Bir bölgenin kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen altyapısının 
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gerçekleşen radikal değişimlerin, bölgesel ekonomilerin uyum sürecindeki 
önemi vurgulanmaktadır (Hudson, 2010: 20). Hill vd., (2008) ulaşımın 
niteliğinin çok önemli olduğunu ve ulaşım talebi ile kentsel biçim arasındaki 
ilişkiyi belirlediğini dile getirmiştir. Benzer şekilde Blumenthal vd. (2009) 
ulaşım olanaklarının yaşının önemine değinerek, eski bölgelerin bu açıdan 
daha kırılgan olduğunu ve yeni koşullara uyum sağlamada zorluk çektiğini 
belirtmiştir.  

Fiziksel altyapıya ek olarak eğitim altyapısının, başarılı üniversitelerin 
bölgede yer almasının ve üniversiteler arası işbirliğinin bölgenin farklı 
koşullara kolaylıkla uyum yapmasını sağlayacağı vurgulanmaktadır. 
Briguglio (2008) tarafından hazırlanan bölgesel uyum ve esneyebilirlik 
endeksi (Resilience index); eğitim ve sağlık göstergelerinin yanı sıra insan 
sermayesine ilişkin farklı ölçütleri de içermektedir. Çalışanların eğitim 
düzeylerinin ve becerilerinin büyümenin en önemli itici gücü olduğu çoğu 
kez vurgulanmaktadır (Glaeser ve Saiz, 2004; Glaeser vd., 1995; Gottlieb ve 
Fogarty, 2003). İçsel büyüme kuramında insan sermayesine yapılan vurguya 
benzer şekilde, bölgesel uyum ve esneyebilirlik çerçevesinde de becerili, 
yenilikçi ve yaratıcı insan gücü, girişimci kültür ile birlikte önemli bir rol 
üstlenmektedir (Christopherson vd., 2010; Hill vd., 2011). 

Yukarıda sıralanan özelliklere ek olarak mevcut mali kaynaklar da 
bölgelerin yeni koşullara uyum sürecinde önemlidir. Briguglio (2008: 18) 
ekonomik kaynaklar ve performans konusunda yardımcı olabilecek 
göstergeleri şöyle belirtmiştir; dış açık/GSYİH enflasyon oranı, dış 
borç/GSYİH. Öte yandan kişi başına mevduat, bölgenin mali kaynaklarını 
belirleme açısından en fazla kullanılan göstergelerden biridir (Davies, 2011).  
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2.1.3. Uyum kapasitesi 
Uyum kapasitesi; bir bölge veya ülkenin dıştan gelen şokları geri 

tepmesini sağlar. Genel olarak, “güçlü bir büyüme dinamiği olan bir bölge 
kriz dönemlerindeki küçülme baskılarına daha dayanıklı olduğu gibi, mevcut 
ekonomik şoklardan önemli ölçüde etkilense bile kısa sürede toparlanabilir” 
(Martin, 2010) görüşü benimsenmektedir. Bir bölgenin yüksek bir uyum 
kapasitesine sahip olması nasıl sağlanabilir? Bu soru mevcut yazında öne 
çıkmaktadır. 

Uyum kapasitesi üzerine yapılan tartışmalar, rekabet gücü ve bölgesel 
büyüme yazınına benzer şekilde, uzmanlaşma ve çeşitlenme konuları 
üzerine kurulmuştur. Ancak, uzmanlaşmanın mı yoksa çeşitlenmenin mi 
büyümeyi desteklediği üzerinde fikir birliğinin oluşmadığı görülmektedir 
(Hill vd. 2011; Glaeser vd., 1992; Harrison vd., 1996). Çeşitlenmenin uyum 
kapasitesini artırdığı görüşünün bu tartışmalarda biraz daha ağırlık kazandığı 
görülmektedir. Martin (2010)’a göre, diğer özellikler aynı kalmak koşulu ile 
çeşitlenmiş ve farklı sektörlerden oluşan ekonomik yapılar, uzmanlaşmış 
olanlara göre şoklara daha dayanıklıdır. 

Christopherson vd. (2010), tek bir sanayi sektörüne bağımlı olmayan 
çeşitlenmiş bir ekonomik yapının, bölgelerin değişen koşullara kolaylıkla 
uyum sağlaması açısından önemini vurgulamaktadır. Genelde çeşitlenmiş 
bir yapı, ekonomik daralmalara ve dışsatım piyasalarındaki ve ticaret 
hadlerindeki değişime karşı farklı duyarlılıklara sahip sektörlerden 
oluşacağından ve oluşacak riskler farklı ekonomik sektörleri değişik şekilde 
etkileyeceği için, daha az kırılgan olabilmektedir (Navarro vd., 2012). 
Ancak, uzmanlaşmış bir ekonomik yapının çeşitlenmiş bir ekonomik yapıya 
göre daha kırılgan olması, hem doğal kaynaklara hem de uzmanlaşmanın 
olduğu sektörlere bağlıdır. Çeşitlenmiş ekonomik yapılar arasında hangi 
niteliklere sahip olanlar daha fazla uyum kapasitesine sahiptir? Bu soru 
üzerinde de oldukça fazla durulmaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda sektörel 
ilişkisellik (Martin, 2010) ve sanayi çatallanması (industrial branching) 
(Boschma vd., 2010) kavramları ön plana çıkmaktadır. Martin (2010), 
çeşitlenmiş bir bölgesel ekonominin durgunluk dönemlerinde nasıl tepki 
vereceğinin sanayinin ne ölçüde çatallandığına bağlı olduğunu belirtmekte, 
ancak bunun da ekonomik açıdan sürdürülebilir büyümeyi garanti 
etmediğini ifade etmektedir. Boschma ve Martin (2007), çok sayıda ve 
birbiri ile ilişkili dışsatım ürünleri olan bölgelerin, yeni sanayi kollarına 
kaymalarının çok daha kolay olduğunu ve kriz koşulları ve sonrasında bu 
çeşitlenme ile ekonomik büyümeyi sürdürülebilmelerinin mümkün 
olabileceğini belirtmektedir. Ancak sektörel ilişkilerin çok fazla olması 
durumunda bir sektörde yaşanan sorunların diğer sektörleri de etkilemesi ve 
durgunluğun tüm bölgesel ekonomiye yayılması da olasıdır (Hill vd., 2011). 
Sanayi sektöründe yeni üretim dallarının oluşturulması, hem bölgesel 
büyüme hem de değişen koşullara uyum açısından önemlidir. Boschma ve 
Frenken (2009)’a göre sanayi çatallanmasını çekici bir konu haline getiren 
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iki özelliği vardır. İlk olarak, bir bölgenin bilgi yayılımını sağlayacak 
teknoloji çeşitliliğine sahip olması önemlidir. Böylelikle birbirleri ile ilişkili 
olan sektörler, ilişkili olmayanlardan daha fazla bilgi elde etme şansına sahip 
olabilir. İkinci olarak teknolojik açıdan da ilişkili olan bu sektörler uzun 
dönemde yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Sektörel ilişkilerin 
uzantısı olarak ortaya çıkan yeni sektörlerin, bölgelerin uzun dönemde 
yapısal dönüşümünü sağlaması ve kriz dönemleri sonrasında yapısal 
dönüşümü kolaylaştırması söz konusudur. 

Aşağıda ekonomik yapı ile ilgili olan teknoloji ve bilgi düzeyi gibi 
faktörleri, yeni tür hizmetlerin ve üretim dallarının toplam ekonomideki 
payını, yenilikçilik düzeyini ve ekonomik faaliyetlerin mülkiyet yapısını öne 
çıkaran çalışmalara kısaca değinilmektedir. 

Chapple ve Lester (2007, 2010), teknoloji ve bilgiye dayanan 
faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerin dış koşulların belirlediği olumsuzluklar 
karşısında daha dayanıklı olduğunu ileri sürmektedir. Yaptıkları 
çalışmalarla, teknoloji ve bilgi temelli gelişen bölgelerin kriz dönemlerinde 
ortalama işçi ücretlerinde daha az düşüş yaşadıklarını göstermişlerdir. 
Özellikle öğrenen bölgeler ve güçlü bir bölgesel yenilik sistemine sahip 
bölgelerin değişen koşullara daha kolay uyum sağladıkları Christopherson 
vd. (2010) tarafından vurgulanmaktadır. Dışsatıma konu yeni mal ve 
hizmetlerin, bölgelerin uyum kapasitesinin en önemli öğesi olduğu yine öne 
sürülen görüşler içinde yer almaktadır. Değişen koşullara kolaylıkla uyum 
sağlayan bölgelerin yeni ürün ve hizmetler sunabildiği veya eldeki 
teknolojik olanaklar çerçevesinde bunu gerçekleştirebilecekleri, buna 
karşılık dışsatımı teknolojisi olgunlaşmış bir kaç sektörde yoğunlaşan 
bölgelerin bu süreçte zorlandıkları ve olumsuz etkilendikleri yapılan 
çalışmalardan izlenmektedir (Duranton ve Puga, 2001). 

Uyum kapasitesi çerçevesinde öne çıkan ana başlıklardan bir diğeri iyi 
yönetişim’dir (Jayaraman 2004; Briguglio, 2009). Amerika Birleşik 
Devletlerindeki altı metropolde araştırma yapan Swanstrom vd. (2009), kriz 
dönemlerinden en az etkilenen metropollerde kamu, özel sektör ve kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar arasında uzun dönemli ilişkilerin ve dayanışmanın 
olduğunu göstermiştir. Bu araştırmaya göre, bu özelliklere sahip bölgeler 
mevcut örgütlenme biçimlerinde değişimler gerçekleştirebilmekte, yeni 
kaynaklar yaratabilmekte ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
birlikte çalışabilmektedir. 

 Yukarıdaki konu başlıkları önemli olmakla birlikte, bir bölgenin 
ekonomik bunalım koşullarında ve sonrasındaki tepkisi ve tüm bu süreçlere 
uyum kapasitesinin bölgenin farklı özellikleri ve kaynaklarının karmaşık bir 
bileşkesi olduğu ve öznelliklerin de süreçte önem taşıdığı da 
unutulmamalıdır. 
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Tablo 1 
Uyum ve Esneyebilirlik Kapasitesine İlişkin Yazında Sunulan Bölgesel 

Nitelikler ve Erdemler 
 Ana faktörler Ölçütler Değinen çalışmalar 

 
 
 
 
Kırılganlık 

Uluslararası piyasalara 
uzaklık 

 Briguglio (2009) 

Dışsatım odaklı ekonomik 
yapı 

Belirli bir ürünün dışsatımda 
ağırlık kazanması 
Dışsatımdaki talep 
dalgalanmaları  

Briguglio (2004 ve 2009) 

Ekonomide stratejik 
girdilere bağımlılık 

 Briguglio (2004 ve 2009) 

Kamu altyapısı Kişi başına kamu yatırımları 
Altyapının kalitesi ve yaşı 
Ulaşım teknolojisi 

Jarayaman (2004); Hill vd. (2011) 
Christopherson vd. (2010)  
Blumenthal vd. (2009); Hudson (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
Kaynaklar 

İnsan sermayesi Becerili işgücü Glaeser ve Saiz (2004), Glaeser vd. 
(1995), Gottlieb ve Fogarty (2003) 

Girişimcilik kültürü Toplam çalışanlar içinde 
girişimcilerin payı 

Briguglio (2009)  

Başarılı bir eğitim altyapısı  Başarılı üniversiteler 
Üniversiteler arası güçlü 
ilişkiler 

Glaeser ve Saiz (2004); Christopherson 
vd.(2010); Glaeser vd. (1995); Gottlieb 
ve Fogarty (2003) 

Ekonomik kaynaklar Kişi başına banka mevduatı Davies (2011) 

 
 
Çeşitlenme/uzmanlaşma 

Çeşitlenmiş bir sanayi 
yapısının sağladığı uyum 
kapasitesi 
Uzmanlaşmanın sağladığı 
dışsallıklar 

Martin (2010) 
Glaeser vd. (1992); Harrison vd. (1996); 
Martin (2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uyum 
kapasitesi 

Yenilikçilik 
Verimlilik 

 
Öğrenen bir bölge olma 

 
Christopherson vd. (2010) 

Sektörel çatallanma İlişkili sektörlerin bir araya 
gelmesi ile yeni sektörlerin 
ortaya çıkabilme kapasitesi 

Martin (2010); Conroy (1975); 
Boschma ve Frenken (2009) 

 
Uzmanlaşma alanları 

Teknoloji ve bilgi odaklı 
sektörlerde uzmanlaşmanın 
avantajları 

Chapple ve Lester (2007, 2010); 
Fingleton vd. (2012); Foster (2007) 

 
Yönetişim 

Yeni ürünlerde dışsatım 
yapmamanın dezavantajları 

Duranton ve Puga (2001) 

İyi yönetişimin sağladığı 
kolaylıklar 

Hudson (2010); Swanstrom vd. (2009) 

 
 
 
Eylemler/ 
Politikalar 

Kurumsallaşma, normlar ve 
alışkanlıklar 

 Jarayaman 2004 
 

Sosyal bütünlük  Morrow (2008); Hill vd. (2011) 

Kamu politikaları Finansman sistemi 
İyi bir makroekonomik 
yönetim 
Yabancı sermayeyi çekmeye 
yönelik politikalar 

Duval vd. (2007); 
Swanstrom vd. (2009); Christopherson 
vd. (2010) 
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2.1.4. Eylemler/politikalar 
Duval vd. (2007) ulusal ekonomilerin şoklardan etkilenme ve bu 

etkilenmenin devam etme nedenleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda kamu 
politikalarının, özellikle emek piyasasına ilişkin politikaların, önemini 
doğrulamışlardır. Ek olarak, mali politikaların, sermayenin kısa dönem 
getirileri üzerine odaklanmasını azaltacak destekleyici finansman sisteminin 
ve makro politikaların önemini işaret eden çalışmalar da bulunmaktadır 
(Christopherson vd., 2010). Bu politikaların uyum sürecinde yeni fırsat 
alanları yaratabileceği görüşü de oldukça yaygındır. 

Bu bağlamda ulusal ve bölgeye özgün kurumlar, normlar, alışkanlıklar 
ve bilgi paylaşımı gibi konular üzerinde durulmaktadır. Üzerinde durulan 
diğer bir konu ise sosyal paylaşım ve sosyal dengesizliklerin giderilmesine 
yönelik politikaların önemidir. Bazı araştırmacılar gelir ortalamasındaki 
düşük düzeyin ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin yeni koşullara uyum 
sürecinde önemli bir olumsuz faktör olduğunu belirtmektedirler (Morrow, 
2008; Hill vd., 2011). 

3. Türkiye’deki bölgelerin kriz koşullarında ve sonrasındaki 
dayanıklılık ve uyum kapasitesi 

Önceki bölümlerde değinilen çeşitli çalışmalarda, bölgelerin 
ekonomik kriz ve toparlanma dönemlerinden etkilenme düzeyleri ve bu 
dönemlerdeki büyüme oranlarını belirleyen faktörler sıralanmıştır. Bu 
makalede sunulan görgül araştırmada ise, Türkiye’deki 26 bölgenin özellikle 
1990’ların ortasından sonra yaşadığı kriz ve toparlanma dönemlerindeki 
gelir artış oranlarındaki değişimi (büyüme ve küçülme eğilimleri) 
tanımlayan faktörler mevcut verilerin elverdiği ölçüde tanımlanarak, 
bulgular tartışmaya açılmaktadır. 

3.1. Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar  
Anlamlı bir araştırma dönemlemesi ve çerçevesi oluşturabilmek için 

öncelikle, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve gerek dışsal, gerekse 
yurtiçi faktörlerden kaynaklanan krizlere kısaca değinilmesi gereklidir. 
Türkiye’nin özellikle küresel ekonomi ile bağlantılarını artırdığı 1980’li 
yıllardan başlayarak ekonomik dalgalanmalara daha açık hale geldiği 
görülmekte ve bu durum bölgelerin büyüme oranlarını büyük ölçüde 
belirlemektedir. 1980 sonrasında bazı ekonomik iniş çıkışlar ötesinde dört 
ana ekonomik kriz dönemi yaşanmıştır. Bu süreçte Türkiye’nin uluslararası 
mali piyasalarla bütünleşmesi ve küresel değer zincirleri içinde giderek daha 
fazla yer almasının getirdiği kırılganlıklar ile ülkenin yapısal sorunlarının bir 
araya gelmesinin önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki 
yapısal sorunların yanı sıra küresel (mali) piyasalarda yaşanan 
dalgalanmaların da önemli payının olduğu ve bu dönemdeki ekonomik 
politikaların bunalımları önlemek veya etkilerini kısa sürede gidermek 
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açısından çok da başarılı olamadığı görülmektedir. 1978-80 ekonomik 
daralmasının ardından ithal ikameci ve korumacı politikaları terk ederek 
dışsatım odaklı büyüme politikalarını benimseyen Türkiye, dünya ekonomik 
sistemine eklemlenmek için ticaretin ve mali piyasalarının serbestleşmesi 
sürecinde birbiri ardına gelen ekonomik krizler yaşamıştır: 1988-89, 1994, 
1999-2001 ve 2008-2010. Bu bunalımların tümü ekonomik büyümede 
kayıpların yaşandığı yıllar olmuştur. 

Kazgan (2012), bu krizlerin ortaya çıkışında dış koşulların önemine 
işaret etmekte ve farklı nedenlerle dış dünyada ortaya çıkan bu ekonomik 
krizlerin Türkiye’yi etkileme yollarını şu alt başlıklar altında vermektedir: 
Dış ticaret hadlerinde olumsuz değişimler, ihraç mallarına rakip mallar satan 
ya da başlıca ihracat pazarlarımız olan ülke paralarının devalüasyonu, 
Türkiye’nin başlıca ihraç pazarı olan büyük ülkelerde konjonktürel 
durgunluk ve/veya ayırımcılık, küresel veya bölgesel (reel) faizlerde hızlı 
yükseliş ve kısa vadeli sermayenin kaçışı. Ancak bu krizlerde iç faktörlerin 
de önemli rol oynadığı yine Kazgan (2008) tarafından belirtilmektedir. Bu 
faktörler ise ekonomi politikalarının rolü, cari işlemler bilançosu açıkları, 
kamu iç/dış borç stoku, bankaların ve şirketlerin kısa vadeli dış borçları ve 
makro-ekonomik istikrarsızlık şeklinde sıralanmaktadır.  

Yukarıda sıralanan faktörlerin her kriz dönemindeki önemi ve 
bölgeleri etkileme düzey ve biçimi oldukça farklılaşmaktadır. 

Ana dışsatım piyasalarındaki durgunluk, özellikle 1980 sonrasında, 
hem ülke için hem de dış piyasalara mal satan bölgeler için önem 
kazanmıştır. Doğal olarak küresel piyasalarla artan şekilde bütünleşme, 
dışsatım piyasalarında yaşanan sıkıntıların Türkiye’nin ve İstanbul başta 
olmak üzere uluslararası piyasalarla ilişkide bulunan bölgelerin daha fazla 
etkilenmesine neden olmuştur. Benzer şekilde, rakip ve başlıca dışsatım 
piyasalarındaki devalüasyonun da Türkiye’deki yaşanan ekonomik 
sıkıntılarda önemli olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye için önemli 
piyasalarda yaşanan gelişmelerin yarattığı olumsuzluklar, Türkiye’nin 
dışsatım ürünlerinin rekabet gücü kısıtlı, ileri teknolojiye dayalı olmayan ve 
fiyata duyarlı ürünler olması nedeniyle daha da önemlidir.  

Kazgan (2008)’e göre dışsatım piyasalarındaki koşullar ve aynı 
dönemde yabancı sermayede yaşanan kaçışlar, hem 1994’de hem de 1999-
2001 arasında yaşanan ekonomik krizleri derinleştirmiştir. Özellikle 1990 
sonrasında sermaye ve mal hareketlerinin serbestleştirilmesi ve Türk 
parasının konvertibl hale gelmesinin bu yıldan sonra finansal krizlerin 
sıklaşmasında önemli olduğu yaygın bir görüştür. 1994 yılında uluslararası 
finans piyasalarının da yönlendirmesi ile gündemde olan yüksek faiz ve 
düşük döviz kurunun getirdiği yüksek dışalım ve tüketim odaklı bir 
ekonomik gelişmenin getirdiği kamu kesimi açıkları ve bu açıkları kapatmak 
için getirilen finansman modellerinin yarattığı bir kriz yaşanmıştır. Yeldan 
(2002), bu krizi yeni popülizmin geliştirdiği kısa vadeli ve spekülatif 
nitelikli kazançların egemen olduğu ekonomik büyüme modelinin güven 
eksikliği sonucu krize dönüşmesi olarak tanımlamaktadır. 1994 krizinde 
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ekonomik dengesizliklerin yanı sıra izlenen politikanın da önemli olduğu 
belirtilmektedir. 2000 ve 2001 yıllarında ekonomide önemli daralmalara 
neden olan finansal krizlerin de benzer özelliklere sahip olmasına karşılık, 
özellikle bu dönemde bankacılık sektörünün yüksek kırılganlığı öne 
çıkmıştır (Akyüz ve Boratav, 2003). Ancak Yeldan (2002, 2006) 1990’lı 
yıllarda derinleşen krizlerin tüm sorumluluğunu kamu kesiminin açıklarına 
bağlamanın doğru olmadığını, toplumsal bölüşüm ilişkilerinin de bu 
krizlerde önemli olduğunu belirtmektedir.  

2008 yılında yaşanan krizin başlangıcını ise ABD’de oluşan finansal 
genişleme balonu oluşturmuştur. Bu balonun oluşmasında başta finans 
piyasalarının kamu kesimi tarafından denetimini reddeden ve her türlü 
sermaye, mal ve hizmet hareketlerini serbest bırakan politikalar etkili 
olurken, likidite bolluğu ve bunun sonucunda verilen özensiz krediler bu 
süreci hızlandırmıştır. Finans kesiminin özellikle de düşük faizlere güvenip 
yaygın ipotekli ev kredisi açması ve bir kaç yıl sonra kredi faizlerinin 
yükselmesi ile bunların bir bölümünün kredileri ödeyemez duruma 
gelmelerinin getirdiği sarsıntıların yatırım bankaları, onların 
tahvilleştirdikleri kâğıtları sigortalayan şirketler ve bunlara en üst derecede 
güven gösteren değerlendirme kurumları üzerinde yarattığı olumsuzlukların 
küresel piyasalara yayıldığı bilinmektedir (Akgüç, 2009). Türkiye 
ekonomisinin de bu süreçten etkilendiği ve 2008-2010 yılları arasında 
ekonomide daralma yaşandığı görülmektedir. 

Kriz dönemleri öncesinde izlenen ekonomik politikaların yerel 
ekonomiyi yönlendirmek ve yeniden yapılandırmak için yeterli olmaması, 
küresel piyasaların dayattığı koşulların kolaylıkla ekonomik yapıyı olumsuz 
etkilemesine yol açmaktadır. Kriz dönemlerindeki politikaların gelecekteki 
tehditleri ve gerçek sorunları tam olarak tahmin edememesi ve ekonomik 
dalgalanmaların üstesinden gündelik makroekonomik politikalarla 
gelinmeye çalışılması da sorunları ağırlaştırmaktadır. 

Yurtiçi koşullar ve faktörlere bakıldığında en önemlisinin ekonomik 
politikalardaki değişim olduğu görülmektedir. Ekonomik politikalardaki 
neo-liberalleşmenin ülkeyi krizlere daha açık hale getirdiği bilinmektedir. 
Ancak, bu politikaların yapısal özelliklerinin farklı olması nedeniyle 
bölgelere yansımaları farklı olabilmektedir. Sermaye hareketleriyle birlikte 
mal-hizmet pazarlarını serbestleştiren Türkiye’de, dış piyasalarla daha 
yoğun ilişkide bulunan bölgelerin büyüme dönemlerinde hızla uluslararası 
piyasaların sunduğu olanaklardan faydalanmaları, kriz dönemlerinde, doğal 
olarak, daha fazla etkilenmelerini de beraberinde getirmektedir. Ancak 
özellikle de kriz dönemlerinde büyümeyi sürdürmek için alınan önlemlerin 
bölgelerin kırılganlığını artırdığı ve bölgesel ekonomilerde önemli 
daralmalar yarattığı gözlenmektedir. Buna karşılık, bazı az gelişmiş ve 
küreselleşme sürecine katılmamış bölgelerin hem büyüme hem de kriz 
koşullarından fazla etkilenmedikleri, bu makale kapsamında yapılan 
çalışmalardan izlenmektedir. 
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Cari işlemler bilançosu açıkları ve kamu iç/dış borç stoku, devletin 
yanı sıra özel sektörün de yatırım kabiliyetini ve hacmini etkilediği için 
bölgesel gelişme açısından önemlidir. Risk beklentileri yatırımı 
pahalılaştırmakta ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Yüksek kamu 
açıklarını karşılamak amacıyla girişilen borçlanmanın hem yurtiçi 
piyasalardaki faizleri hem de kısa vadeli ve çok yüksek faizli dış 
borçlanmayı artırması krizleri tetiklerken, büyüme amaçlı özel sektör 
yatırımları ile kamunun yaptığı yatırımlarda büyük düşüşlere neden olmakta 
ve özellikle altyapı eksiklikleri olan bölgelerde bu olumsuzluklar önemli 
ölçüde ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde makroekonomik istikrarsızlığın 
tüm bölgeleri etkilediği ve bölge kaynaklarının yatırıma dönüşmesinde 
önemli bir engel olduğu görülmektedir. Özellikle makroekonomik 
istikrasızlığın büyüme sürecinde yeni yatırımlara gereksinim duyan bölgeler 
için olumlu bir ortam yaratmadığı söylenebilir. 

Kısaca özetlenirse, 1980 sonrası yaşanan krizleri yaratan gerek dış 
gerekse iç faktörlerden tüm bölgelerin etkilenmesine karşın, bu etkilenme 
düzeyinin hem bölgelerin mevcut yapıları, kaynakları ve uyum kapasiteleri 
hem de uygulanan kamu politikaları ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir. 
Nitekim makalenin ilerideki bölümlerinde tüm bu faktör ve koşulların 
bölgelerin kriz koşullarındaki yetkinlikleri üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak 
tartışılmaktadır. 

3.2. Ekonomik bunalım ve toparlanma dönemlerinde bölgelerin 
büyüme başarımları 

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi bu makalenin ana 
amaçlarından ilki Türkiye’deki bölgelerin ekonomik kriz ve sonrasında nasıl 
tepki verdikleri ve büyüme oranlarında nasıl değişimler yaşadıklarının 
belirlenmesi, ikincisi ise bölgelerin kriz ve sonrası dönemlerdeki tepkilerini 
belirleyen ana faktörlerin tanımlanması şeklinde özetlenebilir. Kısaca amaç, 
bölgelerin dayanıklılık ve uyum kapasitelerinin betimlenmesidir. 

Bu amaçla, ilk aşamada bölgelerin kriz ve toparlanma dönemlerinde 
nasıl bir başarım gösterdiklerini belirlemek üzere her bölge için Duyarlılık 
Endeksleri hesaplanmıştır. TUİK tarafından hesaplanan ve kamuoyu ile 
paylaşılan bölgesel gelir verilerinden en yenisinin 2008 yılı olması nedeni 
ile incelenen dönem 1993 ile 2008 arasını kapsamaktadır. Bölgelere göre 
duyarlılık endeks değerleri (Bölgedeki GSYİH’nın değişim oranı/ulusal 
GSYİH değişim oranı), bölgelerin hem bunalım hem de toparlanma 
dönemlerindeki başarımlarının önemli farklılıklar gösterdiklerini 
belirtmektedir (Tablo 2). 
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Tablo 2 
Bölgelere Göre Kriz ve Sonrası Dönemlerde Gerçekleşen GSYİH Değişim 

Oranları % 
 GSYİH Değişim Oranı ( % yıllık) Duyarlılık Endeksleri 

 Kriz dönemleri 
Toparlanma 
Dönemleri Kriz dönemleri 

Toparlanma 
Dönemleri 

Bölgeler 1994 
1999-
2001 

1995-
1998 

2002-
2008 1994 

1999-
2001 

1995-
1998 

2002-
2008 

İstanbul Bölgesi -10,5 -2,73 8,49 10,55 1,93 1,50 1,37 1,48 

Tekirdağ Bölgesi -3,92 -1,07 7,93 7,24 0,72 0,59 1,28 1,02 

Balıkesir  0,34 -3,74 2,83 6,76 -0,06 2,05 0,46 0,95 

İzmir Bölgesi -1,90 -2,11 4,67 5,07 0,35 1,16 0,75 0,71 

Aydın Bölgesi 3,73 -1,82 6,40 4,03 -0,68 1,00 1,03 0,57 

Manisa Bölgesi -5,58 -1,70 5,78 4,21 1,02 0,93 0,93 0,59 

Bursa Bölgesi -7,42 -0,45 6,43 8,35 1,36 0,25 1,04 1,17 

Kocaeli Bölgesi -6,19 -1,45 7,56 5,25 1,13 0,79 1,22 0,74 

Ankara Bölgesi -5,46 -1,52 5,18 8,46 1,00 0,84 0,84 1,19 

Konya Bölgesi  -4,68 -4,21 6,22 6,92 0,86 2,31 1,00 0,97 

Antalya Bölgesi  3,09 -1,13 6,55 8,26 -0,57 0,62 1,06 1,16 

Adana Bölgesi  -8,02 -2,25 4,00 2,71 1,47 1,24 0,65 0,38 

Hatay Bölgesi  -4,43 -1,61 8,44 5,39 0,81 0,89 1,36 0,76 

Kırıkkale Bölgesi  -4,40 -1,81 4,15 4,41 0,81 0,99 0,67 0,62 

Kayseri Bölgesi -2,35 0,54 4,15 7,54 0,43 -0,29 0,67 1,06 

Zonguldak Bölgesi -2,28 -3,61 9,39 5,32 0,42 1,99 1,52 0,75 

Kastamonu Bölgesi  -7,50 -2,39 4,12 5,65 1,37 1,31 0,67 0,79 

Samsun Bölgesi  -8,74 -3,72 6,93 5,66 1,60 2,04 1,12 0,79 

Trabzon Bölgesi  2,50 0,31 3,47 5,93 -0,46 -0,17 0,56 0,83 

Erzurum Bölgesi  -0,45 1,45 0,59 8,62 0,08 -0,80 0,10 1,21 

Ağrı Bölgesi  4,26 1,82 3,71 10,74 -0,78 -1,00 0,60 1,51 

Malatya Bölgesi  0,31 -1,56 1,94 5,35 -0,06 0,86 0,31 0,75 

Van Bölgesi  -5,70 2,68 3,72 11,00 1,04 -1,47 0,60 1,54 

Gaziantep Bölgesi  -14,8 -0,62 5,89 3,14 2,71 0,34 0,95 0,44 

Şanlıurfa Bölgesi -1,02 -0,04 4,74 3,42 0,19 0,02 0,77 0,48 

Mardin Bölgesi  -6,34 -0,96 7,30 6,62 1,16 0,53 1,18 0,93 

TÜRKİYE -5,46 -1,82 6,19 7,12     

 
1994 yılında yaşanan ekonomik bunalım bir finansal kriz niteliğinde 

olup, göreli olarak gelişmiş bölgeleri olumsuz etkilemiştir. Buna karşılık, bu 
dönemde 8 bölgenin kişi başına GSYİH değerlerinin ulusal düzeye göre 

  
Kriz dönemlerinde Türkiye ortalamasının üstünde küçülme ve toparlanma döneminde 
Türkiye ortalamasının üstünde büyüme gösteren bölgeler 
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daha az düştüğü, diğer bir deyişle ulusal düzleme göre daha dirençli 
oldukları görülmektedir. Ekonomik daralmadan etkilenmeyen bölgeler de 
bulunmaktadır. Bu krizden etkilenmeden büyümelerini sürdüren, şoka 
dayanıklı bölgeler, Aydın, Antalya ve Ağrı olmuş, ayrıca Malatya ve 
Balıkesir bölgeleri az da olsa büyümeyi başarmışlardır.  

1999 – 2001 incelenen son kriz dönemi olup, 1999 ve 2001 yıllarında 
toplam GSYİH’nın önemli ölçüde dalgalanması (1999 ve 2001’de düşüş, 
2000’de ise artış) bazı bölgelerde önemli küçülmelere neden olmuştur. 
Özellikle ülkenin batısındaki tüm bölgeler bu düşüşten önemli bir pay 
almışlardır. Buna karşılık Van, Ağrı, Erzurum daha yüksek oranlarda, 
Kayseri ve Trabzon bölgelerinin ise düşük oranlarda da olsa büyüdükleri 
görülmektedir.  

Toparlanma dönemlerine gelince, her iki dönemde de İstanbul, 
Antalya, Bursa ve Tekirdağ bölgelerinin ulusal düzeyin çok üstünde büyüme 
oranlarına ulaştığı görülmektedir. Yüksek büyüme oranına ulaşan diğer 
bölgeler ise dönemlere göre farklılaşmaktadır. 1995-1998 döneminde 
ülkenin doğusunda yer alan bölgelerdeki GSYİH artışları ülke ortalamasının 
altında kalırken, bir sonraki dönemde bazı az gelişmiş bölgelerin 
durumlarında göreli iyileşme olduğu görülmektedir. Buna karşılık Manisa, 
Balıkesir, İzmir, Adana, Kırıkkale, Kastamonu ve Malatya bölgelerinin her 
iki krizin ardından hızlı bir büyüme sürecine giremedikleri ve Türkiye’nin 
epey altında bir artış hızı yakaladıkları görülmektedir. 

Tablo 2’den izlenebileceği gibi duyarlılık endeksleri ile betimlenen 
kriz ve toparlanma dönemlerindeki gelir değişimleri, sadece gelir düzeyi ile 
açıklanamayacak bazı farklılıklar göstermektedir. Yukarıda tanımlanan 
bunalım ve toparlanma dönemlerindeki bölgelerin performanslarını nasıl 
açıklayabiliriz? Bölgelere göre ayrıntılı bilgi ancak 1995 yılından bu yana 
bulunabildiğinden, bu soruyu yanıtlamak üzerine yapılan çalışma 1999-2001 
ve 2002-2008 yılları temel alınarak gerçekleştirilmiştir.  

4. Araştırma ve yöntem 
İlk aşamada bölgeler için GSYİH verileri kullanılarak, 1999-2001 ve 

2002-2008 dönemi için bulunan GSYİH değişim oranları standardize 
edilmiş ve Türkiye ortalamasına göre dört grupta toplanmıştır;  

I- Şoklara dayanıklı (hem kriz hem de toparlanma dönemlerinde iyi 
bir performans gösterenler);  

II- Kriz dönemlerine dayanıklı olmakla birlikte kriz sonrasında yüksek 
büyüme oranlarına erişemeyenler;  

III- Dayanıklı olmayanlar (krizden ülkeden daha fazla etkilenip, 
toparlanma döneminde ulusal büyümenin altında kalanlar) ve  

IV- Dayanıklı olup krizi savuşturanlar (kriz dönemlerinde fazla 
etkilenmelerine karşılık kriz dönemlerinden sonra hızlı büyümeyi 
gerçekleştirenler)  
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Şekil 2’de bölgelerin kriz ve toparlanma dönemlerindeki 
başarımlarının ülke ile karşılaştırılması sonucunda yer aldığı gruplar 
görülmektedir. Yapılan gruplama kriz koşullarından sonra hızlı gelişme 
gösteren dördüncü grupta sadece İstanbul’un yer aldığını, bu bölgeler 
dışındakilerin diğer üç grup içinde yaklaşık olarak eşit dağıldığını 
göstermektedir. Bu durum özellikle krizlere dayanıklı olan, olmayan ve kriz 
dönemlerinde fazla bir küçülme yaşamamakla birlikte kriz sonrasında 
büyüme oranları ülke düzeyinin altında kalan bölgelerin yapısal 
farklılıklarının olup olmadığı ve devlet desteklerinden yeterince faydalanıp 
faydalanmadıkları sorusunu gündeme getirmektedir. 

Şekil 2 
Bölgelerin Kriz Ve Toparlanma Dönemlerindeki Performansları 

(Standardize Edilen Değerlere Göre) 

 
 

Ancak bu dört grup üzerinden yapılan çalışmalarda mevcut yazında 
değinilen ve Tablo 4’te verilen değişkenlerden hiçbirinin yapılan 
gruplamaları istatistiksel olarak açıklamadığı Kruskal-Wallis testi ile 
belirlenmiştir. Bu durum, bölgelerin kriz koşullarına dayanıklılık ve kriz 
sonrası büyüme performansının tek bir faktöre bağlanamayacağını ve farklı 
niteliklerin bir arada olması ile açıklanabileceğini göstermektedir. Bu 
nedenle araştırmanın ikinci aşamasında iki ekonometrik model yardımıyla, 
önce daralma öncesi (1996/1998) bölgelerin hangi niteliklerinin, 
kapasitelerinin ve bölgelere yönelik geliştirilen politikaların kriz döneminde 
(1999-2001) bölgelerin performanslarını açıkladığı belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Ardından, 2000/2001 yılındaki bölgesel yapı, kaynaklar ve 
devlet politikaları dikkate alınarak 2002-2008 ekonomik toparlanma 
döneminde bölgelerin gelişme hızlarının hangi ölçütlerle açıklanabileceği 
araştırılmıştır. Tablo 3’te bu iki modelde kullanılan değişkenler 
verilmektedir. 

Modellerde kullanılan değişkenler kuramsal tartışmalarda yer alan 
kırılganlıklar, kaynaklar, uyum kapasitesi ve devlet politikalarını içerecek 
şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, tahmin edilebileceği gibi mevcut bilgi, 
değişkenlerin saptanmasında önemli olmuştur. Türkiye’de özellikle son 
yıllarda il ve bölge düzeyinde bilginin olmaması ve geçmiş yıllardaki bilgi 
serilerini devam ettirmede TUİK tarafından gerçekleştirilen tanım ve 
kategori değişiklikleri önemli bir kısıtlayıcı olmuştur. 

Modelde bağımlı değişken ekonomik kriz (1998-2001) ve toparlanma 
(2001-2008) dönemlerinde GSYİH’nın yıllık değişimi olup, her iki oran 
dizisi de aşağıdaki şekilde değerleri 0-1 aralığında olacak şekilde normalize 
edilerek kullanılmıştır. 
 

 

 
Bağımsız değişkenler için ilk modelde 1997-1998 yılı (bazı 

değişkenler için 1996 ve 1995’de kullanılmak zorunda kalınmıştır) ve ikinci 
modelde 2000/2001 yılı verileri kullanılmıştır.  

Bölgelerin kırılganlıkları ile ilgili 3 değişken kullanılmıştır; dışalım 
bağımlılığı, dışsatım bağımlılığı ve finansman bağımlılığını belirlemek 
üzere seçilen kişi başına kredi kullanımı. Daha önceki bölümlerde değinilen 
çeşitli çalışmalarda (Briguglio, 2009) vurgulandığı gibi, kişi başına düşen 
dışalım ve dışsatımın yüksek olması bölgesel ekonominin özellikle küresel 
tehditlere açık olduğunun göstergeleridir. Özellikle ekonomik kriz 
dönemlerinde dışalım ve dışsatım oranlarının yüksek olduğu bölgelerin 
krizden daha fazla etkilenmeleri beklenmektedir.  

Diğer bir değişken grubu bölgenin mevcut kaynak, erdem ve 
becerilerine ilişkindir. Modelde beş başlık altında farklı değişkenlere yer 
verilmiştir; üniversite ve teknik okul mezunlarının toplam nüfus içindeki 
payı bölgedeki insan sermayesinin düzeyini tanımlamak için kullanılmıştır. 
Bölgedeki girişimcilik kültürü/altyapısı ise girişimcilerin toplam çalışanlar 
içindeki payı ile temsil edilmektedir. Ayrıca bölgelerdeki kadın 
girişimcilerin toplam çalışanlar içindeki payı da araştırmada kullanılan 
değişkenlerden biridir. Yenilikçilik en önemli bölgesel özelliklerden biridir. 
Christopherson vd. (2010) başta olmak üzere dayanıklılık ve uyum 
kapasitesi üzerine gelişen yazın, yenilikçilik açısından başarılı olan 
bölgelerin hem kriz koşullarından daha az etkileneceğini hem de kriz 
sonrasında daha hızlı bir büyüme oranına ulaşabileceğini belirtmektedir. Bu 
çalışmada yenilikçilik göstergesi olarak kişi başına düşen patent ve faydalı 
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model sayısı kullanılmıştır. Ancak, bu değişkenle ilgili veri özellikle 2000 
yılı öncesinde sorunlu olduğu için ne yazık ki kriz dönemi analizinde 
kullanılamamıştır. Son olarak finansal kaynakların göstergesi olarak kişi 
başına mevduat rakamları kullanılmıştır. Kişi başına mevduatın yüksek 
olduğu bölgelerin özellikle kriz sonrası dönemlerde büyüme hızının daha 
yüksek olacağı öngörülmektedir. 

Tablo 3 
Kriz Döneminde (Model 1) ve Ekonomik Toparlanma Döneminde (Model 

2) Bölgelerin Büyüme Hızını Açıklamakta Kullanılan Değişkenler 
 Değişkenler Tanım Ölçüt 

 Bağımlı değişken 
 

Daralma döneminde 
GSYİH’nın değişimi 
Toparlanma döneminde 
GSYİH’nın değişimi 

1998-2001 GSYİH değişim oranı 
 
2001-2008 GSYİH değişim oranı 

 Bağımsız Değişkenler   

 
Dış koşullar 

 
Kırılganlıklar 

Dışalım mallarına bağımlılık Kişi başına dışalım 

Dışsatım Kişi başına dışsatım 

Finansal bağımlılık Kişi başına kredi kullanımı 

 
 
 
 
Bölgelerin 
özellikleri 

 
 
 
Kaynaklar 
 
 

İnsan sermayesi 
Nüfusun eğitim ve beceri 
düzeyi  

Üniversite mezunlarının payı % 
Teknik okullardan mezunların 
toplam nüfus içindeki payı % 

Ulaşım altyapısı Kişi başına asfaltlanmış yol (km) 

Girişimcilik kültürü Toplam çalışanlar içinde 
girişimcilerin oranı %  
Toplam çalışanlar içinde kadın 
girişimcilerin oranı % 

Yenilikçilik Kişi başına patent ve faydalı 
model 

Ekonomik kaynaklar Kişi başına mevduat 

 
 
Dış koşullara 
uyum/tepkiyi 
belirleyen 
faktörler  

 
 
 
Uyum kapasitesi 

Yoğunlaşma En önemli üretim sektöründeki 
üretimin toplam içindeki payı %  

Ekonomik yapıda çeşitlenme Herfindahl çeşitlenme endeksi 
(sektörel) 
Sanayi sektöründe çalışanların 
toplam içindeki payı % 

Verimlilik Çalışan başına sanayi katma 
değeri 

Uzmanlaşma Krugman uzmanlaşma endeksi 
(İmalat sanayi) 
İleri teknolojide çalışanların 
toplam içindeki payı % 

Sosyal bütünleşme Yeşil kart sahiplerinin toplam 
nüfus içindeki payı 

 
İç koşullar ve 
bunları belirleyen 
politikalar 

 
 
Yönetişim/Politikalar 

Kamu yatırımları Kişi başına kamu yatırımları 

Destekleyici finansman  Kişi başına düşen teşvik miktarı 

Sanayiye verilen diğer 
destekler 

Kişi başına düşen OSB’lerde 
sağlanan sanayi parsel sayısı 
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Uluslararası yazında, bölgelerin uyum kapasitesini tanımlamak için 
beş faktör ön plana çıkmaktadır. Bunlar çeşitlenme (diversity), uzmanlaşma, 
yoğunlaşma, verimlilik ve sosyal bütünlüktür. Bu çalışmada bir bölgedeki 
ekonomik etkinliklerin çeşitliliğini saptamak üzere Herfindal Endeksi 
kullanılmıştır. Herfindal Endeksi’nin formülü aşağıda verilmiş olup,    
bölgedeki toplam ekonomik etkinlik sayısını,       ekonomik etkinliğinde 
çalışanları ve    bölgedeki toplam çalışan sayısını tanımlamaktadır. 

   ∑ (     
)
   

   
     

Uzmanlaşma düzeyi ise Krugman Uzmanlaşma Endeksi yardımıyla 
ölçülmektedir. Aşağıdaki formülde      , Krugman uzmanlaşma endeksi 
olup, 0 ile 2 arasında değer almaktadır.       ,   sanayi sektörünün   bölgesi 
içindeki payını,       ise   sanayi sektörünün ülke içindeki payını 
tanımlamaktadır. 

      ∑|            | 

Daha önce de söz edildiği gibi, mevcut yazında gerek çeşitlenme 
gerekse uzmanlaşmanın, bölgelerin bunalımlara dayanıklılık ve uyum 
kapasitesi ile etkileşimi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak 
genelde çeşitliliğin uyum ve direnç konusunda daha önemli olduğu, 
uzmanlaşmanın ise bu kapasiteye katkısı olabileceği gibi, artan 
uzmanlaşmanın uyum kapasitesini olumsuz etkileyebileceği görüşü de 
bulunmaktadır. Bu çalışmada çeşitlenme ölçütü olarak kullanılan Herfindahl 
endeksi, sektörel olarak hesaplanmış olup, sektörel çeşitlenmeyi 
tanımlamakta; Krugman’ın uzmanlaşma endeksi ise sanayi sektörleri 
düzeyinde hesaplanmış olup, sanayi sektörleri arasındaki uzmanlaşmayı 
betimlemektedir. Çalışmada ayrıca göreli olarak ileri teknolojiye sahip 
sanayi kollarında çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı bir diğer 
uzmanlaşma ölçütü olarak kullanılmıştır. Ancak Türkiye’deki sanayi kolları 
sınıflaması bölge düzeyinde ayrıntılı bir şekilde bulunmadığından bu 
değişkenle ilgili verinin oldukça kaba olduğu, yapılan yorumlarda dikkate 
alınmıştır. 

Yoğunlaşma (concentration) endeksi ise Rodrigues-Pose ve Comptour 
(2012) tarafından en fazla işgücü yaratan üretim sektörünün toplam istihdam 
içindeki payı olarak tanımlanmış olup, tek sektöre olan bağımlılığın 
bölgenin kırılganlığını artıracağı öngörülmektedir. Verimliliği betimleyen 
kişi başına sanayi katma değerinin ise bölgesel uyum ve esneyebilirlik 
açısından olumlu olduğu ortak görüşü vardır. Benzer şekilde sosyal 
bütünlüğün uyum kapasitesini artırdığı görüşü benimsenmektedir. Ancak 
sosyal bütünlüğü gösterebilecek gelir dağılımı, yoksulların toplam nüfus 
içindeki payları gibi diğer çalışmalarda bulunabilen değişkenlere bölge 
düzeyinde ulaşılamamaktadır. Sosyal sermaye, sosyal ilişkiler, dayanışma 
ağları ve güven gibi sosyal bütünleşmenin ana unsurlarına yönelik bilgiler 



ODTÜ GELİŞME DERGİSİ 199 

ise Türkiye’de ancak anket çalışmalarından elde edilebilmektedir (Eraydın 
vd., 2012). Bu nedenle bu çalışmada, dolaylı göstergeler arasından mevcut 
bilginin olduğu (olumsuz ilişkiyi tanımlayan) gösterge olarak kişi başına 
düşen yeşil kart sayısı alınmıştır. Özellikle Türkiye’de sosyal yapıya ilişkin 
bölge düzeyindeki verinin kısıtlı olması, örnek olay incelemesi türü 
dışındaki sayısal çalışmalarda önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Uyum ve esneyebilirlik kapasitesinin sağlanmasında kamu 
politikalarının önemi büyüktür. Bu çalışmada kamu yatırımları, devletin 
sağladığı mali teşvikler ve sanayi sektörüne verilen diğer destekler 
kapsamında OSB’lerde sanayicilere sağlanan sanayi parsel sayısı kamu 
politikaları için değişken olarak kullanılmıştır. Mevcut görgül çalışmalarda 
kullanılan değişkenler ülke ve bölgenin kurumsal yapısına göre 
değişmektedir. Örneğin Hill vd. (2011), bölgedeki çalışma yasasının 
niteliğini kamu politikalarının göstergesi olarak kullanmışlardır.  

5. Bulgular 
Yapılan analizlerde hem 1999-2001, hem de 2002-2008 dönemi için 

farklı modeller denenmiştir. Tablo 4’te bu modellerden bağımlı değişkeni en 
fazla açıklayanlar ile anlamlılık düzeyi en yüksek olan model sonuçları 
verilmektedir. 

1999-2001 döneminde bölgesel ekonomilerdeki GSYİH’nın yıllık 
değişimini (standardize edilmiş değerler kullanılmıştır) açıklamak üzere 
geliştirilen doğrusal regresyon modellerinden tüm değişkenleri kapsayan 
model istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu nedenle Tablo 3’te ilk olarak 
bu kriz döneminde bölgelere göre farklılaşan GSYİH değişim oranlarını en 
yüksek düzeyde açıklayan Model 1’e yer verilmiştir. Model 1 bu dönemdeki 
bölgelerin GSYİH’daki değişiminin yüzde 68,7’sini açıklamakta olup, 0,05 
anlamlılık düzeyine sahiptir.  

Model 1’in bulguları; kişi başına dışsatımın yüksek olduğu bölgelerin 
kriz dönemlerinde daha dayanıklı olduklarını ve krizden daha az 
etkilendiklerini istatistiksel olarak betimlemektedir. Benzer şekilde, 
dışsatıma yönelik üretim yapanların, uzmanlaşma düzeyi yüksek olanların 
ve kamu kesimi tarafından sağlanan teşviklerden (kişi başına teşvik tutarı) 
yararlanan bölgelerin kriz döneminde daha iyi performans gösterdikleri 
görülmektedir. Buna karşılık, modelin bulguları girişimcilik düzeyinin 
dayanıklılık ve uyum açısından olumlu olmasına rağmen bölgelerdeki 
GSYİH değişimini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklayamadığını 
göstermektedir. İlginç bir şekilde yeşil kart sahiplilik oranı katsayısının da 
pozitif olduğu görülmektedir. Bu modelde bölgelerdeki gelir değişimini 
negatif yönde etkileyen hiç bir değişkenin anlamlı olmadığı görülmektedir. 
Katsayıları anlamlılık testini geçemeyen beş değişkenin kişi başına dışalım, 
teknik eğitimli kişilerin toplam nüfusa oranı, ulaşım altyapısı, ileri 
teknolojiye sahip sanayi sektörlerinin toplam sanayi işgücü içindeki payı ve  
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Tablo 4 
1999-2001 Kriz ve 2002-2008 Toparlanma Döneminde Bölgelerin Büyüme 
Oranlarını Etkileyen Faktörler (Bağımlı Değişken: 1998-2001 döneminde 

GSYİH’nın Değişimi; Bağımlı Değişken: 2001-2008 döneminde GSYİH Değişimi) 
DÖNEMLER 1999-2001 2002-2008 
 MODEL 1 

 
MODEL 2 MODEL 3 

Tüm değişkenler 
MODEL 4 

 
Sabit -4,363 

(-1,96)* 
-4,671 

(-2,395)** 
0,501 0,23 

(1,842)* 
Kişi başına dışalım 
 

-5,133 
(-1,462) 

 -1,835 
(-1,827) 

-1,222  
 (-7,520)*** 

Kişi başına dışsatım 0,59 
(2,197)** 

0,074 
(2,056)* 

-0,066 
(-0,153) 

 

Kişi başına kredi 
kullanımı 

  -0,238 
(-0,106) 

 

Üniversite mezunları   2,123 
(3,672)** 

2,008 
(6,472)*** 

Teknik eğitimliler 
 

-1,826 
(-1,141) 

 -0,137 
(-382) 

 

Ulaşım altyapısı 
 

-3,376 
(-1,821)* 

-3,717 
(-2,009)* 

-0,193 
(-0,387) 

 

Girişimcilik 
 

3,795 
(1,646) 

4,649 
(2,065)* 

-2,491 
(-2.23)* 

-2,616 
(-6,227)*** 

Kadın girişimciliği 
 

  -1,248 
(0,541) 

 

Yenilikçilik(1) 
 

  -0,170 
(-1,832) 

-0,146 
(-3,870)*** 

Kişi başına mevduat   3,266 
(1,316) 

2,741 
(6,630)*** 

Herfindahl Endeksi 
 

  1,836 
(5,749)*** 

1,899 
(9,958)*** 

Krugman Endeksi  
 

3,923 
(1,928)* 

5,339 
(2,865)** 

-0,013 
(-0,041) 

 

İleri teknoloji % 
 

-1,333 
(-725) 

-1,632 
(-233)** 

0,437 
(1,286) 

0,374 
(3,166)** 

Yoğunlaşma Endeksi -2,114 
(-1,425) 

-3,136 
(-2,333)** 

-0,221 
(-0, 876) 

-0,210 
(-2,010)* 

Verimlilik 
 

  0,826 
 (0,763) 

 

Yeşil kart sahibi % 
  

2,517 
(1,487) 

 -0,494 
(-1,763) 

-0,473 
(-3,266)** 

Kamu yatırımları 
 

  -0,35 
(-1,935) 

-0,495 
(-4,356)*** 

Teşvikler 
 

4,350 
(2,381)** 

5,217 
(3,014)*** 

0,056 
(0,161) 

 

Sanayi parselleri   -2,472 
(-4,222)** 

-2,144 
(-6,496)*** 

R 0,829 0,780 0,966 0,958 
R2 0,687 0,680 0,933 0,854 
F-test F(11,25)= 

2,799** 
F(8,25)= 
3,298** 

F(19,25)= 
4,410** 

F((11,25)= 
14,276*** 

(1) Bazı bölgelerde mevcut patent sayısının 0 ve faydalı model sayısının çok düşük olması nedeni ile bu 
değişken 1998-2001 modelinde kullanılmamıştır.  
Notlar: Parantez içindekiler t değerleridir. *0.10 düzeyinde anlamlı;**0,05 düzeyinde anlamlı; ***0,01 
düzeyinde anlamlı. 
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sanayi verimlilik düzeyi olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, bu 
özelliklere sahip bölgelerin daha kırılgan olabilecekleri istatistiksel olarak 
tam doğrulanmasa bile, bulgular bu değişkenlerin bölgelerin GSYİH 
değişim oranlarında etkili olabileceğini göstermektedir. 

Model 2 ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan değişkenlerin dışarıda 
tutulduğu ve denenen modeller arasında en yüksek anlamlılık düzeyine (0.03 
düzeyi) sahip olanıdır ve GSYİH’daki değişimin bölgelere göre 
farklılaşmasının yüzde 68’ini açıklamaktadır. Bu modele göre 1999-2001 
kriz döneminde daha dayanıklı olanların dışsatımın, girişimciliğin ve 
uzmanlaşmanın yüksek olduğu ve teşviklerden daha fazla yararlanan 
bölgelerden oluştuğu, buna karşılık tek sektörde yoğunlaşma ve kişi başına 
ulaşım altyapısı daha iyi olanlar ile ileri teknoloji konularında daha fazla 
çalışanların olduğu bölgelerin tam tersine kriz koşullarından daha fazla 
etkilendikleri izlenmektedir.  

2002-2008 toparlanma dönemi için geliştirilen modeller kriz 
dönemlerinden daha yüksek açıklayıcılık düzeyine sahiptir. Tüm 
değişkenlerin içerildiği Model 3, 2002-2008 döneminde GSMH’deki 
değişimin bölgelere göre farklılaşmasının yüzde 93,3’ünü açıklamaktadır. 
Bu modelde anlamlılık testini geçen dört değişken bulunmaktadır. Bu 
değişkenlerden bölgelerdeki üniversite mezunlarının toplam nüfus içindeki 
payı ve çeşitlenme endeksi toparlanma döneminde bölgelerin başarımlarının 
yüksek olmasını açıklarken, toplam çalışanlar içinde girişimcilerin payı 
yüksek olan bölgelerle, OSB’lerde sanayi parselleri gibi kamu desteği 
alanların aynı performansı göstermedikleri ve kriz sonrası büyüme 
oranlarının düşük kaldığı görülmektedir. 

Model 4 ise en yüksek anlamlılık düzeyine sahiptir. Bu modelde de 
üniversite mezunları oranı, Herfindahl çeşitlenme endeksi, ileri teknoloji 
düzeyindeki sektörlerde çalışanların payı ile kişi başına mevduat 
miktarlarının, kriz sonrasındaki koşullarda büyüme başarımlarını olumlu 
şekilde etkiledikleri, buna karşılık dışalım, girişimci oranı, yenilikçilik (kişi 
başına patent ve faydalı model sayısı), yeşil kart sahibi olanların oranının 
yüksek olduğu bölgeler ile kamunun verdiği desteklerinden yararlananların 
yüksek büyüme oranlarına ulaşmada başarılı olmadıklarına işaret 
etmektedir. 

Doğrusal regresyon modellerinin büyüme oranlarını açıklamada 
yeterliliği konusunda önemli eleştiriler bulunmaktadır (Cheshire ve Magrini, 
2000). Bu eleştiriler, yöntemin hem kullanılan kavramsal tartışmalar hem de 
kullanılan veriye uygunluğunun tartışmalı olduğunu belirtmektedir. Öte 
yandan Türkiye’de bölgeler temelindeki bilginin düzeyi ve bazı kavramlar 
için kullanılan değişkenler de tartışmaya açıktır. Bir diğer önemli konu ise 
bölgeler arasındaki yapısal farklar olup, çok önemli yapısal farkların 
istatistiksel modellerin açıklayıcılık düzeylerini olumsuz etkilediği bilindiği 
gibi, yapılan yorumlarda da özenli olmayı zorunlu hale getirmektedir. 
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Ancak, tüm bu sınırlamalar dikkate alındığında bile, elde edilen bulguların 
mevcut yazındaki tartışmalara katkı sağladığı ve Türkiye özelinde hangi 
değişkenlerin dayanıklılık ve uyum konusunda öne çıktığı konusunda 
önemli bulgular sunduğu görülmektedir. 

6. Bulguların değerlendirilmesi: Kavramsal ve görgül 
çalışmalara katkı 

Bu makalede sunulan bulgular, bölgelerin incelenen kriz ve 
toparlanma dönemlerinden farklı düzeyde etkilenmelerinin ötesinde, bazı 
bölgelerin Türkiye genelinde yaşanan daralma ve büyümeye süreçlerine 
duyarlı olmadıklarını göstermektedir. Gerek 1994, gerekse 1999-2001 
krizinde, Türkiye ekonomisi daralırken bazı bölgelerin büyümelerini 
sürdükleri görülmektedir. Makale içinde tartışıldığı gibi bunların arasında 
hem gelişmiş, hem de az gelişmiş bölgeler yer almaktadır. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri, Türkiye ekonomisini sürükleyen üretim birimleri ile 
özellikle finansman kurumların kısıtlı sayıda bölgede yer alması ve özellikle 
İstanbul’da yoğunlaşması olup, söz konusu krizlerin ortaya çıkışındaki 
küresel süreçlerle sadece az gelişmiş bölgelerin değil, göreli olarak bazı 
gelişmiş bölgelerin de ilişkilerinin sınırlı olduğu görülmektedir. Toparlanma 
dönemleri için de benzer genellemeyi yapmak mümkündür. Bu durum 
özellikle göreli olarak kişi başına GSMH değeri yüksek olan bölgeler grubu 
içindeki yapısal farklılıkları ve az gelişmiş bölgelerin potansiyellerini de 
dikkate alarak gelişmiş-az gelişmiş ayrımı dışında yeni gruplamaların 
yapılması gerektiğini göstermektedir.  

Bu makalede sunulan bilgiler ne ölçüde mevcut yazını destekliyor, 
nasıl katkı sağlıyor? Ekonometrik çalışmalar sonucunda elde edilen 
bulguları değerlendirdiğimizde şu ana başlıklar ortaya çıkmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar dışsatımı yüksek olan bölgelerin kriz koşullarına 
daha dayanıklı olduğunu göstermektedir. Bu bulgunun mevcut yazında 
vurgulanan dışsatımı yüksek bölgelerin krizden daha fazla etkilenmeleri 
varsayımına ters düştüğü izleniyor. Bu bulguyu değerlendirirken öncelikle 
1999-2001 krizinin ortaya çıkışında Kazgan (2008)’in belirttiği gibi dış 
piyasa koşullarından çok iç piyasa koşullarının önem kazanması açıklayıcı 
olabilir. Öte yandan, bölgelerin önemli bir bölümünün uluslararası 
piyasalarla eklemlenmesinin kısıtlı olması yine bu durumu açıklayıcıdır. 
Ayrıca, dışsatım verilerinin dışsatımın üretimin gerçekleştirildiği değil, 
yurtdışına çıkışının yapıldığı yer üzerinden toplanması da veri setinden 
gelen bir sorunun olabileceğini düşündürmektedir. Kriz sonrası dönemde ise 
dışalımın büyümeyi negatif etkilemesi, Türkiye’nin sanayi üretimini 
artırabilmesi için önemli düzeyde dışalım yapmasının gerekliliği 
düşünüldüğünde, ilginç ve üzerinde tartışılması gereken bir bulgudur. 
Toparlanma döneminde dışsatımın anlamlı bir ilişkiye sahip olmaması, daha 
da ötesi işaretinin negatif olması ve diğer tüm veriler göz önüne alındığında, 
bölgelerin hem kriz hem de toparlanma dönemlerindeki başarımlarında iç 
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piyasa koşullarının daha önemli olduğu gibi bir noktayı işaret etmektedir. Bu 
veriler, bölgelerin tekil olarak ayrıntılı incelenmesi gereğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Bölgelerin kaynak ve erdemlerinin incelenmesi ise özellikle kriz 
dönemlerinde girişimciliğin önemli olduğunu, ancak özellikle küçük işyeri 
sahiplerinin ağırlıklı olduğu bu girişimci grubunun kriz sonrası dönemlerde 
yeterince etkin olamadığını işaret etmektedir. Türkiye girişimciliğinin 
mevcut yapısı ve özellikleri ile bir tampon mekanizması işlevi gösterdiği, 
ancak hızlı büyümeyi tetikleyen bir unsur olmadığı açıkça görülmektedir. 
Bölgede iyi bir ulaşım altyapısı olmasının bölgelerin dayanıklılığı üzerinde 
olumlu bir etkisi olmadığı yine bulgulardan izlenmektedir. Buna karşılık, 
kriz sonrası dönemlerde yüksek nitelikli işgücü ve yenilikçilik özellikleri 
olan, kişi başına mevduatın yüksek olduğu bölgelerin, beklendiği gibi daha 
hızlı büyüdüğünü bulgular ortaya koymaktadır. İnsan sermayesi ve 
yenilikçilikle ilgili bulgular da mevcut yazını destekler niteliktedir.  

Model bulgularına ilişkin olarak ve kuramsal tartışmalar içinde en 
ilginç sonuçlar uyum kapasitesi ölçütleri ile ilgilidir. Kriz koşullarında 
uzmanlaşmanın dayanıklılığı artırdığı, buna karşılık tek bir sektöre dayalı 
ekonomik yapı ile ileri teknolojiye sahip bölgelerin kriz koşullarından daha 
fazla etkilendiği ancak ekonomik çeşitlenmenin kriz döneminde değil, kriz 
sonrası dönemdeki büyüme için çok önemli olduğu görülmektedir. İleri 
teknolojiye sahip olma ise yine kriz sonrası hızlı bir ivme kazanmak için 
önemli olmaktadır. Tek sektöre bağımlı bir sanayi yapısı kriz dönemlerinde 
olduğu gibi toparlanma dönemlerinde de kırılganlığı artırmaktadır. Bulgular, 
uzmanlaşmış bir sanayi yapısının sağladığı dışsallıkların dayanıklılığı 
artırdığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan çeşitlenmiş bir ekonomik 
yapının yeni fırsatları değerlendirmede de önemli olduğu yine bulgulardan 
anlaşılmaktadır. 

Son olarak kamu politika ve desteklerine ilişkin bulgular 
incelendiğinde, teşviklerin krize karşı dayanıklılığı artırdığı, buna karşılık 
doğrudan kamu yatırımları ve diğer fiziksel desteklerin kriz sonrasında 
bölgenin gelişmesi açısından önemli bir ivme yaratamadığı görülmektedir. 
Özellikle son bulgular, kamu desteklerinin dağılımının ne ölçüde bölgelere 
katkı sağladığının irdelenmesi gerektiğini göstermektedir. Kısıtlı sayıdaki 
uluslararası yazın da (örneğin Hill vd., 2011) kamu politikalarının önemi 
konusunda çelişkili bulgular sunmaktadır. Kamu politika ve destekleri 
konusundaki bu bulgular Türkiye’deki bölgesel gelişme politikaları ve 
araçlarının gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bu makalede sunulan bulgular bölgelerin hem kriz koşullarından daha 
az etkilenmesi, bunun da ötesinde krizden çıkışı bir fırsat olarak 
kullanabilmesi ve böylelikle hızlı büyüme oranlarına ulaşabilmesi için bazı 
ipuçları vermektedir. Gelecek yıllarda küresel piyasalar ve ulusal 
piyasalardaki dalgalanmaların sona ermesi pek de mümkün görülmediği için 
bölgelerin bu dalgalanmalardan en az zararla çıkabileceği nitelik ve 
erdemlere ulaştırılabilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu makalede 
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sunulan çalışmaların sadece akademik bulgular olarak kalmaması, 
genişletilerek derinleştirilmesi ve bölgelere yönelik ayrıntılı analizlerin 
yapılarak bölgesel politikaların ve uygulama araçlarının geliştirilmesinde 
kullanılması yararlı olacaktır.  
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Extended Summary 

Regional economic resilience: The factors important on the performance 
of Turkish regions in crisis and recovery periods 

Abstract 
In recent years the concept of “resilience”, which is defined by notions of adaptive 

capacity, flexibility and capacity to overcome disturbances, is used to explain how socio-
ecological systems are affected by and respond to external conditions. The theoretical framework 
has received increasing interest in regional studies. In the existing literature there are several 
theoretical and empirical studies that describe the success of regions during and after the crisis 
periods. This paper explores why some regions manage to overcome the negative conditions 
created by the economic volatility and be able to adapt to new conditions with the help of the data 
on 26 regions (NUTS II) of Turkey and tries to find out an answer to the question below. Why do 
some regions manage to overcome the negative conditions created by the economic volatility, 
while the others do not? The study on Turkish regions introduces interesting findings indicating 
that besides the adaptive capacity of regions, the incentives provided by the state are important in 
the resilience of regions.  

Key words: Resilience, regional growth, adaptive capacity, vulnerability. 
JEL codes: R11, R12, O18. 
 
 

Studies on the impacts of globalisation have emphasised its positive 
effects on regional economies, firstly by enhancing the appeal of such places 
for international capital; secondly, by enabling local agents to export their 
products and services all over the world; and thirdly, by allowing benefit to 
be drawn from the spillover effects of globally circulating knowledge, 
information and technologies. The common key word in all these debates is 
“competitiveness,” which has become a way of discussing the relative 
economic performance of regions in their achievements in the generation of 
income, employment and new enterprises. However, the recent debates 
following the economic and ecological crises experienced in the last decade, 
the concept of economic resilience received increasing attention not only by 
academics but also by policymakers. 

Recently, the notion of resilience and thinking became quite popular 
not only due to the succession of major ecological disasters, which enforced 
thinking about how socio-ecological systems respond to major disturbances, 
but also because of the increasing volatility of the economic systems under 
the waves of globalisation that made regions more vulnerable to external 
economic shocks and crisis. Obviously, the intersection of an economic 
crisis and an environmental crisis has enhanced the perceived sense of 
vulnerability and, hence, stimulated the search for new paths to ‘resilience’. 

For regional studies resilience thinking is important since it provides a 
framework of analysis not only based upon its endogenous capacities, which 
had dominated the regional growth and policy agenda in the past three 
decades, but also enables to explore the ability of regions under the pressure 
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of external disturbances. The paper introduces a framework that can be able 
to identify the level of resilience of the regions and tries to answer the major 
determinants that make a region more resilient than others. Therefore, the 
paper focuses on two major questions: How do the different regions react to 
economic crisis? Why do some regions manage to overcome the negative 
conditions created by the economic volatility and adapt to new conditions, 
recover or even make use of the new conditions for innovative restructuring, 
while the others do not? 

This paper aims to define the attributes of economic resilience and 
operationalise the concept with the help of a case study on Turkish regions 
that explores and compares the characteristics and adaptive capacities of 
regions that have been adapted successfully to the crisis conditions as well 
as to the following recovery periods. It provides findings on the performance 
of 26 NUTS II regions of Turkey in different periods of crisis and recovery 
since 1994 and determinants that made these regions less vulnerable to crisis 
conditions during 1998-2001 crisis and factors that made fast recovery from 
2001 to 2008. 
 
 

 
 

 

 
 


