
 
 

BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ 
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ÖZ 

Kalkınma kavramı özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanmıştır. Ülkeler kalkınmayı 

sağlamaya çalışırken, bir taraftan da ülke içerisindeki bölgeler arasında gelişmişlik farkları oluşmasından çekinmişlerdir. 

Çünkü bu farklar, istenmeyen nüfus hareketlerini beraberinde getirdiği gibi, ülkenin tarımsal üretiminde de ciddi sorunlar 

yaratabilmektedir. Her ülke bölgeler arasındaki bu farkları azaltmak amacıyla politikalar geliştirmiştir. Türkiye’de de beş 

yıllık kalkınma planlarında bu politikaların izini sürmek mümkündür. Ancak çok önceden vazgeçilen “gelişmişlik farklarını 

azaltma” hedefi,  2006 yılında Bölge Kalkınma Ajanslarının kurulması ile yeniden ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, 

bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi olan gelişmişlik farklarının azaltılması hedefine ulaşmada başarılı olup 

olmadığının araştırılması hedeflenmektedir. Her ne kadar böyle bir araştırmada “başarılı/başarısız” ayrımı sonuçları tam 

yansıtmasa da, analizi yapılacak olan nüfus ve istihdam verileri, politikaların başarısı konusunda fikir verebilecektir. 

Anahtar sözcükler: Bölgesel kalkınma, kalkınma politikaları, bölge kalkınma ajansları 

An Analysis on Outcomes of Regional Development Policies 

Abstract 

Development concept had gained importance since the second half of the 20th century. While states endeavoured 

to provide development on one hand, they refrained from the differentiation of intrastate regional development on the other 

hand. Because this kind of differentiations can make undesirable population movements possible and can create vexed 

issues on agricultural production of the country. Every nation had developed policies to reduce these differentiations 

between regions. It is also possible in Turkey to track such policies in five year plans. But the aim of reducing development 

differentiations, renounced long time ago, was resurrected with the foundation of Regional Development Agencies in 2006. 

In this study it is aimed to explore whether the regional development policies, aimed at reducing regional development 

differentiations, were successful or not. However successful/unsuccessful classification does not reflect the outcomes 

properly, population and employment data which is to be analysed could provide insight on the success of policies. 
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1. GİRİŞ 

Kamu politikası, “hükümetin yapmayı ya da yapmamayı seçtiği şeyler” (Dye, 2013: 3) olarak bilinen 

yaygın bir tanımla anlatılsa da farklı boyutlara dikkat çeken tanımlar da mevcuttur. Buna göre; “kamu politikası 

hükümetin yaptığı ya da yapmadığı” şeylerin dışında, yapması gereken ya da yapmaması gerekenleri de içerir 

(Simon, 2007: 1). Aslında bu ayrım, kamu yönetimi üzerine Waldo ile Simon arasındaki süregelen yöntem 
tartışmasının (Riccucci, 2010) farklı bir yansımasıdır. Normatif yaklaşımı kamu politikası için bir zorunluluk 

olarak görenler olduğu gibi, bunun olmaması gereğini savunanlar da mevcuttur. Ancak doğası gereği kamu 

politikasının bir yönüyle normatif olması gerektiğini de düşünebiliriz. 

 

Kamu politikası süreci, “gündemin oluşturulması (sorunun belirlenmesi), politikanın formülasyonu 

(tasarımı), politikanın uygulanması ve politikanın geliştirilmesi” (Simon, 2007: 95-181) aşamalarından oluşur. 
Her aşamada politika aktörlerinin sürece etkilerinin sonuçlar üzerinde farklı boyutlarda etkileri olabilir. Bunun 

yanında politikanın tasarım ve uygulama aşamalarında yapılan seçimler (tercihler), hem politikanın uygulama 

aşamasını hem de sonuçlarını etkiler (Birkland, 2016: 331). Ancak toplumsal yapılardaki karmaşıklığın yüksek 

boyutlu olmasından dolayı, tercihlerin uzun dönemli etkileri beklentilerden çok farklı olabilir. Bu nedenle 
politika süreçlerinin tamamında etkili bir ölçme ve değerlendirmeye ve politika geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç 

duyulur. Politika süreçlerinin yönetilmesi, yönetimin önemli bir faaliyet alanını oluşturur.  



 
 

Kamu politikası sonuçları uzun dönemde ortaya çıkar ve bu sonuçlar her zaman öngörüldüğü gibi 

olmayabilir (Çevik ve Demirci, 2012: 12, 13). Bunun en temel nedeni, toplumsal karmaşık düzeyinin politika 

sürecine ilişkin bütün verilerin bilinmesini ve bütün sürece hâkim olunmasını neredeyse imkânsız kılmasıdır. 

Kamu politikası sonuçları dendiğinde uygulanan politikaların toplumsal yapıda yarattığı değişiklikler 
kastedilmektedir. Sonuçlar bu yönüyle politika çıktılarından farklıdır (Çevik ve Demirci, 2012: 15). Örneğin 

bölgesel kalkınma politikasının sonuçları kendini bölgeler arasındaki göç olgusunun değişim oranlarında ya da 

demografik yapıdaki diğer değişimlerde gösterebilir. 

 

Kalkınma iktisadı özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem savaşın etkilerini ortadan kaldırmak 

hem de küresel ticaretin artırılması için azgelişmiş ülkelerin ekonomik yapılarını geliştirmek üzerine 
odaklanmış çalışmalarla önem kazanmıştır (Kaynak, 2007: 29). Kalkınma kavramı büyümeden farklı olarak şu 

unsurları içermektedir (Ildırar, 2004: 6); 1. Sürdürülebilir büyüme, 2. Üretim ve tüketim kalıplarında yapısal 

değişim, 3. Teknolojik gelişme, 4. Sosyal, politik ve kurumsal modernizasyon, 5. Beşeri koşullarda gelişme. 

Kalkınmanın ulusal düzeydeki veriler ele alınarak incelenmesi, ulus altı düzeyde bütün bölgelerin homojen bir 
yapıda aynı kalkınmışlık düzeyine ulaştığını göstermez. Ekonominin mekânsal boyutu dikkate almasının 

bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik gelişmelerin incelenmesinde önemli bir etken olduğu, 

çeşitli iktisatçılar tarafından dile getirilmektedir (Ildırar, 2004: 13-14). Hatta bölgelerin gelişmişlik düzeylerine 
ve bunlara yönelik uygulanabilecek politikalara ilişkin olarak gelişmişlik düzeyini tanımlamaya yardımcı 

ölçütler de geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. 

 

Bölgesel dengesizlikler, ulusal düzeyde bazı bölgelerin diğerlerine göre iktisadi, sosyal ve kültürel 

yönden daha fazla gelişmesi (Gündüz, 2006: 16) olarak tanımlanır. Bunun çözümüne yönelik olarak bölgesel 

kalkınma politikaları ise “büyüme”, “istikrar”, “dengeleme ve eşitleme” gibi üç önemli amacı hedeflerler 

(Ildırar, 2004: 20). Bu amaçlara ulaşmak için de bölgesel planlama, kamu yatırımları, bölgesel teşvikler ve yeni 
kurumsal yapılar araç olarak kullanılabilir. Türkiye’de beş yıllık kalkınma planlarının uygulanmaya başlandığı 

1963 yılından bugüne, söz konusu araçlar çeşitli ölçülerde kullanılmasına karşın bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farklarını azaltmakta başarılı olunduğunu söylemek aşırı iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada bölgesel 
kalkınma politikalarının kalkınma planlarından hareketle ele alınmasını müteakip, zaman serileri incelenerek bu 

politikaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak adrese dayalı nüfus sistemine geçişten 

önceki verilerin çok güvenilir olmaması nedeniyle, nüfusa ilişkin olarak sadece 2007 tarihinden sonraki veriler 

alınmıştır. Bu nedenle uzun dönemli politika sonuçlarını incelemek açısından verilerin yetersizliği bir sınırlılık 
teşkil etmektedir. İstihdama ilişkin verilerin de düzey-2 seviyesinde incelenecek olması, bizi tarih olarak en 

fazla 2003 yılına kadar geriye götürebilmektedir. 2014 yılından sonra hesaplama yönteminde değişiklik 

yapılması nedeniyle bu verilerin kıyaslanması da ayrı bir sınırlılık oluşturmaktadır. Her ne kadar TÜİK internet 
sitesinde bu verilerin karşılaştırılabilmesi için belirli düzeltmelerin kullanılabileceğini belirtmişse de, nüfus 

verilerindeki sınırlılıktan dolayı, bu kıyaslama, tarafımdan tercih edilmemiştir.  

 

2. YÖNTEM 

Bilimsel araştırmalarda temel olarak kantitatif, kalitatif ve karma (kantitatif ve kalitatif) olmak üzere üç 

yöntemden söz edebiliriz (Creswell, 2014: 3). Kalitatif ve kantitatif gelenek arasındaki farkın sadece uygulama 

biçimine dönük olduğu, aslında metodolojik ve nesnel olarak önemsiz olduğu görüşü (King et al., 1994: 4), 
hangi yöntem benimsenirse benimsensin, önemli olanın bilimsel araştırma ilkelerine uyulmasının önemine 

vurgu yapmaktadır. İyi bir araştırma bilimsel araştırmadır ve kalitatif ya da kantitatif olabilir (King et al., 1994: 

7). Bu süreçte karmaşıklık çıkarımlarımızı daha az kesin yapar ama daha az bilimsel yapmamalıdır (King et al., 
1994: 10). Bu çalışmada her iki yaklaşımın da kullanıldığı karma (kalitatif ve kantitatif) yöntem tercih 

edilmiştir. Bunun içerisinde zaman serileri veri seti olarak kullanılmıştır. Zaman serileri, belirli zaman 

aralıklarında sıralı olarak elde edilen gözlem sonuçları olarak tanımlanabilir. Zaman serilerinin karakteristik 
özelliği, verilerin bağımsız olarak üretilmemesi, dağılımın zaman içerisinde değişmesi, bir eğilimi takip etmesi 

ve devreden bileşikler olmalarıdır (Falk et al., 2006: 1). Bu çalışmada veri olarak alınan nüfusun ve istihdamın 

yıllara göre değişimi, zaman serilerine örnek olarak verilebilir. 



 
 

 

Politika sonuçlarının analizini yapabilmek için öncelikle bölgesel kalkınma politikalarının ortaya 

konması gerekmektedir. Bu maksatla, beş yıllık kalkınma planlarında bölgesel kalkınma ile ilgili olarak 

belirlenen hedefler, gelişmeler ve politikalar incelenmiştir. Söz konusu politikaların sonuçlarının göstergesi 
olarak, gelişmişlik farklarının ölçümünde yaşanabilecek zorluklardan dolayı, düzey-2 bölgeleri arasındaki nüfus 

değişimleri ve istihdamın yıllara göre değişiminin kullanılması tercih edilmiştir. Burada politika analizi 

yapmaktan ziyade, politika sonuçlarının değerlendirilmesi ile politikaların başarısı üzerine bir kanaate 
varabilmek hedeflenmiştir. Yine zaman serileri incelenerek, bölgelerin GSYH’ya katkısındaki değişim, bölgeler 

arasındaki insani gelişmişlik farklarının zamana göre değişimi gibi farklı konuların incelenmesi, politika 

sonuçları hakkında daha kesine yakın bilgiler verebilecektir. Ancak bunların müteakip araştırmaların konusu 
olabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Yukarıda belirlenen amaca ulaşmak maksadıyla, TÜİK istatistiklerinden yararlanarak tablolar 

oluşturulmuştur. Düzey-2 bölgeleri için oluşturulan tablolarda, yıllara göre nüfus değişimi ve bu değişimin 
Türkiye nüfusuna oranı alınarak bu orandaki değişim incelenmiştir. Bunun yanında istihdam yapısının tarım dışı 

ve tarım olarak genel istihdama oranındaki değişim, yine düzey-2 bölgeleri için oluşturulmuş ve incelenmiştir.  

 

3. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA KALKINMA VE BÖLGESEL KALKINMA 

POLİTİKALARI 

Planlama konusunda çok fazla sayıda tanımlama yapılmaktadır. Ancak kamu yönetimi boyutuyla ele 
aldığımızda planlama; “gelecekte ulaşılmak istenen hedef ya da hedefleri ve bu hedeflere ne zaman, hangi araç 

ve yönetmelerle ulaşılacağını bugünden belirlemek” (Sezen, 1999: 9) şeklinde tanımlanabilir. Planlamada vade 

uzadıkça belirlenen hedeflerin kesinliği azalır ve bu hedefler uzayan vadeye bağlı olarak daha genel biçimde 

ifade edilmeye başlanır. Ancak uzun vadeli planlama, geleceğe dönük politikaları belirleme ve bu politikalara 
yön verme adına, önemli bir politika aracıdır. Dolayısıyla devlet açısından planlama “devletin egemen olduğu 

alana, bilinçli bir müdahalesi, toplumu bilinçle yönlendirme aracı” (Sezen, 1999: 34) olarak da görülebilir. Bu 

çerçevede sırasıyla kalkınma planlarında kalkınma/bölgesel kalkınma politikalarının izlerini görmeye çalışmak 
adına planları ele alabiliriz. 

 

3.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963-1967 yıllarını kapsamaktadır. Planda “kalkınma felsefemizin 
özü, mümkün olduğu kadar geniş halk topluluklarını daha yüksek bir yaşama seviyesi ve sosyal güvenliğe 

ulaştırmaktır” ifadesi yer almaktadır. Plan kalkınmanın en önemli eksenini sosyal adalet ve kalkınmanın genele 

yayılması olarak belirlemiştir (DPT, 1963: 47-52). Bunun yanında “bölgeler arasındaki bu dengesizliğin 
azaltılması ile bölgeler arası dengeli bir kalkınmanın sağlanması” (DPT, 1963: 53), kalkınma stratejisinin ikinci 

büyük ve toplumsal amacı olarak benimsenmiştir. Durumun tespiti adına yapılan değerlendirmede 1950’den 

itibaren çeşitli illerin vergi gelirlerindeki değişimin bölgeler arası dengesizliği nasıl artırdığı, ekonomik ve 
sosyal olarak açıklanmıştır (DPT, 1963: 55-57). Bu dengesizlik doğal olarak kamu hizmetlerinin sunumuna da 

yansımaktadır. Örneğin 1959 yılında İstanbul’da on bin kişiye 74,9 yatak düşerken bu oran İzmir’de 27,2, 

Adana’da 9,6, Kars’ta 5,7, Hakkari’de 2,9 olarak görülmektedir. 

 

DPT’nin kuruluşuna giden yolda ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir yapı öngörülmekteyken (Sezen, 

1999: 72), 1960’lı yıllarda ekonominin ve sosyal yapının birbirlerine etkileri öngörülerek, ilk planda sosyal 

boyuta önemli bir yer verilmiş görülmektedir. Bu durum, 1960’lı yıllarda bölgeler arasında kalkınmışlık farkını 
gidermek için bir araç olarak görülen (Sezen, 1999: 18) kalkınma planlarıyla da uyumludur.  

 

 

 



 
 

3.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968-1972 yıllarını kapsamaktadır. Planın genel amaçları başlığı 

altında “çeşitli gelir gruplan ve bölgeler arasında dengeli gelişmeyi sağlamak” önemli bir ilke olarak 

benimsenmiştir (DPT, 1968: 2). Planın “Ekonomik Gelişmede İnsan Unsuru” başlıklı beşinci bölümünün 
insangücü başlığının sonunda, uygulanacak politikalar arasında; “insangücünün bölgelerarası dengesizliğini 

gidermek amacıyla kamu sektöründe ücret tespitlerinde çalışma yerinin bulunduğu bölgeler göz önünde 

bulundurulacak ve mahrumiyet bölgeleri için teşvik edici özel imkânlar sağlanacaktır” (DPT, 1968: 157) 
denilerek bölgelerarası dengesizliği gidermeye dönük açık bir politika önerisi ortaya konmaktadır. Önceki 

plandan farklı olarak bu planda bölgesel gelişme sorunu, sekizinci bölümün ana temalarından biri olarak ele 

alınmıştır.  

İlkeler arasında hizmet yatırımlarının bu hizmetlerden yeterince yararlanamayan bölgelere yöneltilmesi, 

iktisadi faaliyetlerde birden fazla bölgenin tercih edilmesi ve özel sektörün de bu bölgelere yatırım yapmasını 

destekleyici politikaların izlenmesi hususları yer almaktadır. Burada iki önemli vurgu vardır; birincisi karma 

ekonomik sistemin uygulanması, ikincisi de devletin bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak yönünde 
uygulayacağı politikalarda doğrudan iktisadi bir aktör olarak yer almasıdır. Bu maksatla şehirleşmenin de teşvik 

edileceği, planda belirtilmiştir.  

 

3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1973-1977 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem dünyada özellikle 

petrol fiyatının yükselmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerin dış borcunun artması ve bu ekonomilerin bir 
kriz döngüsüne yuvarlanması ile hatırlanmaktadır. Dolayısıyla bu durumun kamu yatırımları başta olmak üzere 

ekonominin büyümesi üzerindeki olumsuz etkileri bulunduğu bilinmektedir. Planın başında Türkiye’de 

işgücünün %65’inin (1973 yılı itibariyle) tarımda çalıştığına vurgu yapılmaktadır. Planda bölgelerarası 

gelişmişlik farkının uzun dönemde azaltılmasının, dengeli ve fonksiyonel bir yerleşme ve şehirleşmeyle birlikte 
ele alınması gereği vurgulanmıştır (DPT, 1973: 122). Uzun dönemli hedeflere ulaşılabilmesi için perspektif (15 

yıllık) planlama yapılması gerekliliği de planın genel hedefleri içerisinde yer almaktadır. Planda ayrıca kalkınma 

için kamu hizmetlerinin sunumundan alt yapı yatırımlarına birçok alanda ve sektörel bazda yapılması 
gerekenlere ilişkin olarak ayrıntılı bir biçimde hedefler ortaya konmuştur. Bu sektör ve alt sektör planlama 

araçlarının kullanılması durumu, üçüncü planın ayırt edici özelliği olarak da görülmektedir (Sezen, 1999: 192). 

İlk iki planda kalkınma Türkiye’nin sanayileşmesine bağlanmışken (DPT, 1973: 653), üçüncü planda istihdam 

dengesi ve tarım dışı istihdam ile tarımsal istihdam arasındaki ilişkiler, işgücü fazlasının azaltılması için 
alınacak önlemler ve sermaye yoğun sektörlerin uzun dönemli gelişimi esas alınmıştır. Yaşam düzeyinin 

yükseltilmesi, dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması da bu plan döneminin hedefleri arasındadır (Sezen, 1999: 

191). En önemli farklardan biri ise, birinci ve ikinci planda önemle üzerinde durulan bölgesel planlamadan bu 
planda vazgeçilmiş olmasıdır. Bunun nedeni de geri kalmış yörelerin coğrafi olarak belirlenmesinin imkânsızlığı 

olarak belirtilmektedir (Sezen, 1999: 192). Diğer taraftan diğer plan dönemlerinde olduğu gibi bu plan 

döneminde de hedeflere yönelik stratejiler kapsamında alt planlamalar da yapılmaktadır. Bu plan dönemi için 
bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi de uygulamaya 

konmuştur (Gündüz, 2006: 118). 

 

3.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Bu dönemde yaşanan toplumsal çalkantılar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle planın uygulamaya 

konmasında gecikme yaşanmıştır. Gecikmenin temel nedeni, planın DPT dışında hazırlanması ile gerekli 

hazırlıklar için DPT’ye yeterli zamanın bırakılmamasıdır (Sezen, 1999: 193). Plan 1979-1983 yıllarını 
kapsamaktadır. Planda “bölgesel gelişme” başlığı altında geri kalmış bölgelerde gelişmenin başlatılması ve 

diğerlerinde sürdürülmesinin yanında kentleşmenin düzenli hale getirilmesi, bölge ölçeğinde planlama ve 

yatırımcı kuruluşlarla koordinasyona vurgu yapılmaktadır (DPT, 1979: 72). Bölgesel gelişmişlik farkına ilişkin 
olarak planda yapılan şu tespitler anlamlıdır; (DPT, 1979: 75) 

 



 
 

“Bölgelerarası dengesizlik I. Plandan bu yana bir sorun olarak ele alınmış ve dengesizliğin giderilmesi 
için her üç plan döneminde de çeşitli politikaların uygulanması öngörülmüştür. Ancak önerilen tüm politikalara 

ve harcanan çabalara karşılık bölgelerarası dengesizlik giderek artmıştır…Üç Plan döneminde geri kalmış 

bölgelerin kamu yatırımlarından giderek daha az pay almasının yanı sıra özel kesimin de bu bölgelere 
yöneltilememesi dengesizliğin artmasının önemli nedenlerinden biri olmuştur.” 

 

Söz konusu tespitlere çözüm olarak, toplumsal ve ekonomik işbölümünü esas alan bir mekan 
örgütlenmesi önerilmektedir. Buna bağlı olarak “Kalkınmada Öncelikli Yöreler” başlığı altında Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’nun hızla kalkınması için bu bölgede mevcut tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete 

geçirici tedbirlerin alınması öngörülmektedir (DPT, 1979: 290-294). 

 

Bilindiği gibi bu plan dönemi Türkiye açısından büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 

Siyasi istikrarsızlığı bir kenara bırakırsak, 24 Ocak 1980’de açıklanan “İstikrar Programı” ile o döneme kadar 

süregelen karma ekonomi yaklaşımı, korumacı düzenlemeler ve ithal-ikameci politikalar terkedilmiş ve yerine 
liberal politikalar tercih edilmiştir. Bu da dışa açık, ihracata dayalı yeni bir kalkınma stratejisi anlamına 

gelmektedir (Sezen, 1999: 201). 

 

3.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Yukarıda belirttiğimiz gelişmeler kapsamında bu planın temel amacı, sanayi üretiminin payını sektörler 

bazında belirlenen hedeflerle artırmak ve ekonominin dışa açılmasını sağlayıcı tedbirleri uygulamak olarak 
görünmektedir (DPT, 1985: 1). Plan bir yıl gecikmeli olarak yürürlüğe girmiştir ve 1985-1989 dönemini 

kapsamaktadır. “Bölge Planlaması” başlığı altında bölgelerin ekonomik potansiyellerine uygun ve bölgeler arası 

nüfus hareketlerini önleyecek tarzda istihdam yaratıcı politikaların takip edileceği belirtilmektedir. Bölgeler 

arası farklılıkların giderilmesi doğrudan bir ilke olarak benimsenmezken, şu tanımlamaya gidilmektedir (DPT, 
1985: 162); 

 

“Bölgesel farklılıkların azaltılması için zorunlu olan sanayiin yaygınlaştırılması politikası, bölgesel 
talep şartlarına duyarlı sektörlerin her bölgede, millî karekterdeki sektörlerin sanayi potansiyeli olan 

bölgelerde gelişmelerinin desteklenmesi şeklinde ele alınacak; bölgelere göre sektörlerin teşviki için gerekli ilke 

ve kıstaslar belirlenecektir.” 

 

Diğer bir ifadeyle bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması hedefi, ekonomik uygunluk şartına 
bağlanmıştır. Bunun yanında az gelişmiş bölgelere ilişkin kredi imkânlarının yaygınlaştırılması, bu bölgelerde 

yatırımdan vaz geçilmediğini de göstermektedir (Gündüz, 2006: 121; DPT, 1985: 162). Bununla birlikte 
“kalkınmada öncelikli yöreler” başlığı altında; “Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere 

Kalkınmada öncelikli Yörelerin kalkındırılması ve böylece bu bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farkının zaman içinde azaltılarak giderilmesi temel hedeftir” ifadesi yer alırken, bölgelerdeki potansiyelin 
harekete geçirilmesi yanında kamu yatırımlarıyla da bu hedefin desteklemesi gereğine vurgu yapılmıştır (DPT, 

1985: 163-164). Beşinci plan dışında hiçbir plan hazırlayan iktidar tarafından uygulanabilecek ortamdan 

geçmemiştir (Sezen, 1999: 262). 

 

3.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Plan 1990-1994 dönemini kapsamaktadır. Sektörel planlama geleneğinin devam ettiği (Sezen, 1999: 

264) bu planda bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklarını azaltmak, planın başlıca amaçları arasında sayılmıştır 
(DPT, 1990: 1). “Bölgesel gelişme” başlığı altında; “Kalkınmanın bölgeler arasında dengeli olması, bölgesel 

gelişme çalışmaların refahı yaygınlaştırıcı ve artırıcı yönde ele alınması temel ilkedir” (DPT, 1990: 318) 

denilmektedir. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli yörelerde devletin imalat ve madencilik sektörünü 
desteklemeye devam edeceği ve gelişmişlik farkının uzun dönemde azaltılmasına çalışılacağı vurgulanmaktadır. 



 
 

Bunun yanında; “Bölgesel kalkınma politikalarının tesbiti ve uygulaması sırasında AT'nın bölgesel 

politikalarında gözetilen amaçlar ve uygulamalar dikkate alınacaktır” (DPT, 1990: 318) ifadesi, 19 Mart 2001 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’nin AB NUTS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) 

uygulamasına katılmayı kabul etmesiyle (Çamur ve Gümüş, 2005: 148) sonuçlanan sürecin bir politika tercihi 
olarak başlangıcı kabul edilebilir. Bilindiği üzere, 2006 yılında çıkarılan 5449 Sayılı Kanun ile kurulan Bölge 

Kalkınma Ajansları, bu sistemde düzey-2 olarak kabul edilen düzeyde 26 bölgede kurulmuştur. 

 

Plan döneminde ihracatın kalkındırılması için alınan tedbirlere rağmen toplam ithalat, toplam ihracatı 

geçmiştir. Devlet imalat sektöründen çekilirken eğitim ve sağlık öncelikli sektörler olarak göze çarpmaktadır. 

1989 yılından itibaren de Türkiye Dünya Bankası’na net kaynak kullanıcı değil net geri ödeyici ülke konumuna 
geçmiştir (Sezen, 1999: 265-266). 

 

3.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Plan 1996-2000 yıllarını kapsamaktadır. Uruguay görüşmelerinin sonrasına denk düşen plan, dünyada 
ticaret hacminin artacağı ve küresel ekonominin büyüyeceği varsayımına uygun olarak hazırlanmıştır. Küresel 

sisteme eklemlenmeyi kolaylaştırıcı bir politik yönelimi temsil eden plan, planlama çizgisi olarak da kendinden 

öncekilerden bir kopuş olarak görülmektedir (Sezen, 1999: 267). Planda ayrıca sektörel planlamadan da 
vazgeçilmiş ve makroekonomik göstergeler ve hedeflere dayalı bir planlamaya dönülmüştür ve bu yönüyle 

ulusal kalkınma planından çok proje planlaması niteliğindedir (Sezen, 1999: 269-270).  Bölgesel farklılıkların 

azaltılması konusunda politikaların iyileşme sağlasa da tamamen başarılı olamadığına vurgu yapılmakta, yöresel 
potansiyeli harekete geçirmeye odaklanılmaktadır. Bu maksatla geri kalmış yöreler için kalkınma projeleri 

hazırlanacağı belirtilmektedir. Bunun yanında; “Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yaşayan nüfusun gelir 

seviyelerinin yükseltilerek refah düzeylerinin ülke ortalamalarına yaklaştırılması temel hedef olacaktır” (DPT, 

1996: 174) ifadesiyle demografik değişimlerin kontrol altına alınmasının hedeflendiğini düşünebiliriz. Dikkat 
edileceği üzere, Bölge Kalkınma Ajanslarının oluşturulmasına temel teşkil eden proje bazlı ve bölgenin 

potansiyelini dikkate alarak gelişmeyi hedefleyen politik yaklaşım, yedinci planla birlikte net olarak kendini 

göstermektedir. 

 

3.8. Uzun Vadeli Strateji Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Plan 2001-2005 yıllarını kapsamaktadır. Diğer planlardan farklı olarak adı “Uzun Vadeli Strateji ve 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”dır. Daha çok küresel gelişmelere odaklanan ve bölgesel işbirliği alanında 
stratejiler belirleyen planda bölgesel politikalar, yapılan durum tespitinin ardından sıralanmıştır. Bu durum 

tespitine göre; 1996 yılında yapılan bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksi çalışması kapsamında, 

Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır (DPT, 
2000: 60). Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması için planlanan altyapı yatırımlarının nakit akışı ve ödenek 

yetersizlikleri nedeniyle tamamlanamadığının belirtilmesi (DPT, 2000: 61), söz konusu hedeflere önceki plan 

dönemlerinde ulaşılamamasının nedenlerini açıklamaktadır. Politikalar konusunda ise şu ifadeler yer almaktadır 
(DPT, 2000: 63); 

 

“Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, geri kalmış yörelerde yaşayan nüfusun refah 

düzeylerinin yükseltilmesi, metropollere büyük yük getiren göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe 
kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bölgelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve 

temel sorunları ile potansiyellerinin belirlenmesine yönelik bölge planlama çalışmalarına devam edilecektir.” 

 

Burada bölgesel dengesizliklerin metropollerin sorunlarını artıran hızlı nüfus hareketlerini yaratan 
boyutuna dikkat çekilmiştir. Ancak neden metropollerin çekim merkezi olmaya devam ettiğinin, kamu politikası 

analizi çerçevesinde cevabının aranması bölgesel kalkınma politikalarının neden başarılı olamadığının 
araştırılması kadar önemli görünmektedir. 



 
 

 

 

3.9. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Planın ismi bir kez daha değişmiş, ancak bu kez vadesi de değişerek 2007-2013 arası 7 yıllık bir dönemi 
kapsamıştır. Bu plan döneminin özelliği, bölgesel politikalarda önemli bir aşama olan “Bölge Kalkınma 

Ajansları”nın tedricen kurulmaya başlanmış olmasıdır. Daha önceki planlarda öngörüldüğü şekilde, AB’nin 

NUTS sistemine uyumlu olarak 26 bölgede tesis edilmesi planlanan bu ajansların politik yönelimi, bölgelerin 
kendi potansiyelini dikkate alan rekabetçi bir proje üretim ofisi işlevi görmeleri şeklinde açıklanabilir. 

Stratejik planlama anlayışıyla uyumlu olarak hazırlanan planın gelişme eksenindeki stratejik amaçları 

şunlardır (DPT, 2006: 12); “Rekabet gücünün artırılması, istihdamın artırılması, beşeri gelişme ve sosyal 
dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması, kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin 

artırılması”. Görüldüğü gibi bölgesel politikalarda farklı bir döneme geçildiği açıkça vurgulanmaktadır. 

Bölgeler arası farklılıkların azaltılması yerine bölgelerin geliştirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Mevcut 

durumun tespitine yönelik rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine (SEGE) Göre İlk ve Son Beş Düzey 2 Bölgesinin Seçilmiş Göstergeleri 

BÖLGELER 

SEGE 

(2003, 26 
Bölge 
içinde) 

Kişi 
Başına 
GSYİH 

(2001, 
TR=100) 

İstihdamın Sektörel 

Yapısı (2005) 
Şehirleş. 

Oranı 
(%) 

(2000) 

Net Göç 
Oranı 

(Binde) 

(2000) 

Tarım 
Sektörü 
Payı (%) 

Sanayi 
Sektörü 
Payı (%) 

Hizmet 
Sektörü 
Payı (%) 

TR10 (İstanbul) 1 143 0,7 37 62,4 90,7 46,1 

TR51 (Ankara) 2 128 7,3 16 76,6 88,3 25,6 

TR31 (İzmir) 3 150 18,1 27,7 54,2 81,1 39,9 

TR41 (Bilecik, Bursa, Eskişehir) 4 117 18,3 37,8 43,8 76,4 38,7 

TR42 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 5 191 20,4 26,8 52,8 57,2 -9,5 

Türkiye - 100 29,5 19,4 51,1 64,9 - 

TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum) 22 50 62 3,5 34,5 57,3 -43,5 

TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 23 54 38,1 5,7 56,1 59,1 -39,5 

TRC3 (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt) 24 46 29,3 10 60,8 59,6 -46,8 

TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 25 34 61,8 3,1 35,1 44,6 -57,3 

TRB2 (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) 26 35 48 6,3 45,8 49,3 -39,5 

Kaynak: (DPT, 2006: 56) 

 

Yukarıda belirttiğimiz gibi temel politikanın bölgesel gelişme politikası şeklinde tanımlanmasıyla farklı 
bir yönelim ortaya çıkmıştır. Bu yönelim kapsamında şu ifadelere yer verilmektedir (DPT, 2006: 100);  

 

“Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgelerin verimliliğini yükseltmek suretiyle ulusal 
kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkıyı artırırken, diğer taraftan da bölgeler ve kır-kent arası 

gelişmişlik farklılıklarını azaltma temel amacına hizmet edecektir.” 

Burada dikkat çeken bir ayrıntı, “bölgeler ve kır-kent” arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmanın hedef 
olarak seçilmesidir. Bunun düşündürdüğü ilk konu, tarımsal üretimin devamı için kırsal kalkınmanın önem 

kazanması olarak değerlendirilebilir. 

 

3.10. Onuncu Kalkınma Planı 

Bir önceki planın tersine bu plan yeniden beş yıllık dönem için hazırlanmıştır ve 2014-2018 yıllarını 

kapsamaktadır. Planı hazırlayan kurum da, DPT’nin yerini alan Kalkınma Bakanlığı olmuştur. Bir önceki 

plandaki gibi bu planda da küresel gelişmelerin yönü ve etkileri değerlendirilmiş, bölgesel gelişmede yöresel 



 
 

dinamiklerin ve potansiyelin harekete geçirilmesi temel hedefi öngörülmüştür. Bölgesel farklılıklara ilişkin şu 

tespit, yaklaşımı da özetler niteliktedir (DPT, 2013: 117); 

 

“Son yıllardaki nispi dengelenmeye rağmen, üretimin belirli bölgelerde yoğunlaşması, ülke genelinde 
gelişmişlik farklarının artmasına neden olmaktadır. Üretimin yurt sathına daha dengeli yayılabilmesi için 

bölgelerin rekabet güçlerini gözeten ve birbirleriyle etkileşimini artıran, mekânsal boyutu da içeren bir üretim 

organizasyonuna olan ihtiyaç devam etmektedir.” 

 

Bu amaçla, çözüm için öngörülen araçlardan biri de, kentsel mekânların, yaşanabilir ve kaliteli hale 

getirilmesi maksadıyla dönüştürülmesidir. Ancak üretim boyutunu dikkate almak, konumuz adına daha doğru 
bir yaklaşım olacaktır. Üretim örgütlenmesi dikkate alındığında bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının 

oluşabilmesi doğal karşılanabilmektedir. Çünkü kümelenmeler, küresel rekabet açısından maliyeti azaltan ve 

yenilikçiliği teşvik eden yapılardır. Bu çerçevede üretimin sadece bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak 

amacıyla bölgeler arasında taksimi, küresel rekabet imkânlarını olumsuz etkileyebilecektir. Ama bunun yanında 
bölgelerin ulaştırma imkânlarının geliştirilmesinin farklı bölgelerde kümelerin oluşabileceğine imkân 

sağlayacağı da unutulmamalıdır. 

Genel olarak bakıldığında kalkınma planları döneminde bölgesel kalkınma politikaları ilk üç plan 
döneminde bölgesel kalkınmayı dikkate alırken sonra sırasıyla kalkınmada öncelikli yörelere ve bölgelerin 

potansiyelinin kullanılması için projeler üreterek rekabetçiliği geliştirmeye odaklanmıştır. Bunun sonuçlarının 

bir bölümünü, düzey-2 bölgelerinin nüfus ve istihdam değişimleri üzerinden değerlendirmek amacıyla dönemsel 
olarak TÜİK verilerinden yararlanarak oluşturulan tabloları inceleyebiliriz. 

 

4. DÜZEY-2 BÖLGELERİNDE İSTİHDAM VE NÜFUSUN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMLERİ 

ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 

İkici Dünya Savaşı sonrasında kalkınma politikalarının bütün dünyada öncelikli olarak ele alınmaya 

başlamasıyla kentli nüfusta hızlı artışlar yaşanamaya başlanmıştır. Özellikle bu dönemde Türkiye’deki 

neredeyse bütün şehirler, yıllık yüzde 6 büyüme hızıyla büyümüştür (Tekeli, 1982: 65). Bu hızlı büyümenin en 
önemli sonuçlarından biri, kentlerin plansız ve kontrolsüz olarak genişlemesi olmuştur. Bu dönemde kırsaldan 

kopmalar, tarımda makineleşme sonucu artan işsizlik ile birlikte, kentlerde sanayinin gelişmesini 

hızlandırmıştır. Plansız büyümenin yarattığı sorunlarla uğraşan yerel yönetimler ve merkezi yönetim, alt yapı 

yatırımları başta olmak üzere, öncelikle kent merkezlerine odaklanmış görünmektedir. Bu durum kısaca kırsal 
ile kent merkezleri arasındaki büyük gelişmişlik farklarının oluşmasının temel sebeplerinden biridir. Bölgesel 

olarak sanayinin daha hızlı geliştiği alanlar, diğer bölgelerden işsiz kitleleri göçe zorlayan bir başka etken 

olmuştur. Sonuçta bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı, azaltıcı önlemler konusunda bir irade oluşsa da daima 
artmış ya da en iyimser bakış açısıyla korunmuştur. Bu uzun sürecin sadece son döneme ilişkin verileri bu 

çalışmada değerlendirilmiştir. Verilerin tutarlılığı ve birbiriyle karşılaştırılabilir olmasının gerekliliği nedeniyle 

ancak TÜİK tarafından bu verilerin daha az hata payı ile hesaplanabildiği dönemin verilerini ele almak daha 
tutarlı sonuçlara ulaşmak açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle ilk olarak nüfus verilerini adrese dayalı nüfus 

istatistiklerinin kaydının bulunduğu 2007-2015 yılları arasında ele alabiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo 2. Düzey 2 Bölgeleri Nüfuslarının Türkiye Nüfusuna Oranının Yıllara Göre Değişimi (ilk 13) 

 
Türkiye Ankara İstanbul İzmir TR 21 TR 22 TR 32 TR 33 TR 41 TR 42 TR 52 TR 61  TR 62 TR 63 

2007 100,0% 6,3% 17,8% 5,3% 2,1% 2,3% 3,7% 4,2% 4,8% 4,3% 3,1% 3,5% 5,1% 4,0% 

2008 100,0% 6,4% 17,8% 5,3% 2,1% 2,2% 3,7% 4,1% 4,8% 4,4% 3,1% 3,5% 5,1% 4,1% 

2009 100,0% 6,4% 17,8% 5,3% 2,1% 2,2% 3,7% 4,1% 4,8% 4,4% 3,1% 3,6% 5,1% 4,1% 

2010 100,0% 6,5% 18,0% 5,4% 2,1% 2,2% 3,7% 4,1% 4,9% 4,4% 3,0% 3,6% 5,1% 4,1% 

2011 100,0% 6,5% 18,2% 5,3% 2,1% 2,2% 3,7% 3,9% 4,9% 4,4% 3,0% 3,6% 5,1% 3,3% 

2012 100,0% 6,6% 18,3% 5,3% 2,1% 2,2% 3,7% 3,9% 4,9% 4,5% 3,0% 3,7% 5,0% 4,0% 

2013 100,0% 6,6% 18,5% 5,3% 2,1% 2,2% 3,7% 3,9% 4,9% 4,5% 3,0% 3,7% 5,0% 4,0% 

2014 100,0% 6,6% 18,5% 5,3% 2,1% 2,2% 3,8% 3,9% 4,9% 4,5% 3,0% 3,7% 5,0% 4,0% 

2015 100,0% 6,7% 18,6% 5,3% 2,1% 2,2% 3,8% 3,8% 4,9% 4,6% 3,0% 3,8% 5,0% 4,0% 

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir. 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, söz konusu dönemde Ankara ve İstanbul nüfusları belirgin şekilde artış 
gösterirken, İzmir’in nüfusunun oranı sabit seyretmiştir. TR 33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) bölgesinde 

nüfus oranı belirgin şekilde azalma gösterirken, TR 42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde 
anlamlı sayılabilecek bir artış görünmektedir. Bu bölgenin İstanbul’a yakınlığı dikkate alındığında, 

İstanbul’daki artışın bütün bölgeler içerisindeki en hızlı artış olduğu ve bununla birlikte yakın çevrede de artışa 

yol açtığı değerlendirilebilir.  

 

Tablo 3 Düzey 2 Bölgeleri Nüfuslarının Türkiye Nüfusuna Oranının Yıllara Göre Değişimi (son 13) 

 
Türkiye TR 71 TR 72 TR 81 TR 82 TR 83 TR 90 TRA 1 TRA 2 TRB 1 TRB 2 TRC 1 TRC 2 TRC 3 

2007 100,0% 2,1% 3,3% 1,4% 1,0% 3,9% 3,5% 1,5% 1,6% 2,3% 2,8% 3,2% 4,2% 2,7% 

2008 100,0% 2,1% 3,2% 1,4% 1,0% 3,8% 3,5% 1,5% 1,6% 2,3% 2,8% 3,2% 4,3% 2,7% 

2009 100,0% 2,1% 3,2% 1,4% 1,0% 3,8% 3,5% 1,5% 1,6% 2,2% 2,8% 3,3% 3,8% 2,7% 

2010 100,0% 2,0% 3,2% 1,4% 1,0% 3,7% 3,4% 1,4% 1,5% 2,2% 2,7% 3,3% 4,3% 2,7% 

2011 100,0% 2,0% 3,1% 1,4% 1,0% 3,6% 3,4% 1,4% 1,5% 2,2% 2,7% 3,3% 4,4% 2,8% 

2012 100,0% 2,0% 3,1% 1,3% 1,0% 3,6% 3,4% 1,4% 1,5% 2,2% 2,8% 3,3% 4,4% 2,8% 

2013 100,0% 2,0% 3,1% 1,3% 1,0% 3,5% 3,3% 1,4% 1,5% 2,2% 2,7% 3,4% 4,4% 2,8% 

2014 100,0% 1,9% 3,1% 1,3% 1,0% 3,5% 3,3% 1,4% 1,5% 2,2% 2,7% 3,4% 4,5% 2,8% 

2015 100,0% 1,9% 3,0% 1,3% 1,0% 3,5% 3,3% 1,4% 1,4% 2,2% 2,7% 3,4% 4,5% 2,8% 

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir. 

 

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) konum olarak Anadolu’nun ortasında yer 
almaktadır. Bu bölgenin Türkiye nüfusu içerisindeki oranının yıllara bağlı olarak azaldığı görülmektedir. TR72 

(Kayseri, Sivas, Yozgat), TR 81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 
Gümüşhane), diğer birkaç düzey-2 bölgesi gibi Türkiye nüfusundaki oranı azalan bölgelerdir. Ancak en gözle 

görülür azalış, TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da yaşanmıştır. 2007’de Türkiye nüfusunun %3,9’unu 

barındıran bölge, 2015’de %3,5 gibi istatistiki olarak anlamlı derecede azalma göstermiştir. Bölge nüfusunun 
bağımlı değişken olduğunu kabul ettiğimiz gerçeğinden hareketle, nüfusu etkileyen ve bizim genelde kalkınma 

sorunu olarak gördüğümüz, özelde istihdamdan eğitime, sağlığa kadar birçok değişkenden etkilenen nüfus 

oranının neden azaldığının araştırılması gerekmektedir.  

 

Araştırmamızda bağımsız değişken olarak ele aldığımız istihdam rakamlarına bakıldığında bölgeler için 

farklı yorumlar yapabilmek mümkün olacaktır. İstihdamı ele alırken tarım dışı istihdamın genel istihdam 

düzeyine oranı doğrudan istihdam rakamları üzerinden bir analiz yapmaktan daha doğru olacaktır. İlk olarak 15 



 
 

yaş üstü istihdamın 15 yaş üstü nüfusa oranına ilişkin tabloları ortaya koyabiliriz. Nüfusun yaşlara göre 

olabilecek dengesizliğinin etkisini azaltmak için bu oranı kullanmak daha uygun görünmektedir. 

 

Tablo 4 Düzey 2 Bölgeleri 15(+) yaş İstihdamın 15 (+) yaş Nüfusa Oranı 

  Türkiye Ankara İstanbul İzmir TR 21 TR 22 TR 32 TR 33 TR 41 TR 42 TR 52 TR 61  TR 62 TR 63 TR 71 TR 72 

2007 0,468 0,518 0,532 0,546 0,61 0,623 0,575 0,534 0,585 0,508 0,521 0,656 0,518 0,466 0,498 0,445 

2008 0,473 0,519 0,54 0,525 0,612 0,577 0,582 0,522 0,578 0,54 0,599 0,661 0,504 0,468 0,429 0,443 

2009 0,468 0,503 0,503 0,511 0,624 0,578 0,609 0,513 0,544 0,535 0,604 0,627 0,515 0,463 0,478 0,441 

2010 0,487 0,523 0,517 0,551 0,652 0,57 0,635 0,538 0,54 0,563 0,597 0,632 0,568 0,523 0,537 0,469 

2011 0,51 0,546 0,535 0,597 0,671 0,579 0,67 0,62 0,581 0,63 0,582 0,667 0,593 0,55 0,558 0,554 

2012 0,514 0,559 0,564 0,597 0,69 0,583 0,722 0,644 0,605 0,641 0,577 0,681 0,574 0,568 0,561 0,582 

2013 0,522 0,573 0,573 0,626 0,713 0,578 0,718 0,616 0,633 0,672 0,58 0,689 0,566 0,545 0,592 0,564 

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir. 

 

Tablo 5 Düzey 2 Bölgeleri 15(+) yaş İstihdamın 15 (+) yaş Nüfusa Oranı (İkinci Bölüm) 

 
Türkiye Ankara İstanbul İzmir TR 81 TR 82 TR 83 TR 90 TRA 1 TRA 2 TRB 1 TRB 2 TRC 1 TRC 2 TRC 3 

2007 0,468 0,518 0,532 0,546 0,605 0,59 0,645 0,706 0,499 0,509 0,454 0,397 0,394 0,304 0,269 

2008 0,473 0,519 0,54 0,525 0,66 0,615 0,65 0,739 0,582 0,531 0,445 0,374 0,438 0,307 0,272 

2009 0,468 0,503 0,503 0,511 0,693 0,566 0,637 0,732 0,581 0,515 0,467 0,392 0,431 0,327 0,302 

2010 0,487 0,523 0,517 0,551 0,612 0,62 0,582 0,701 0,578 0,514 0,519 0,414 0,485 0,356 0,377 

2011 0,51 0,546 0,535 0,597 0,689 0,7 0,626 0,694 0,528 0,558 0,535 0,476 0,447 0,371 0,35 

2012 0,514 0,559 0,564 0,597 0,714 0,655 0,582 0,681 0,495 0,595 0,573 0,487 0,477 0,34 0,321 

2013 0,522 0,573 0,573 0,626 0,68 0,547 0,59 0,628 0,511 0,636 0,634 0,484 0,524 0,391 0,346 

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir 

 

15 yaş üzeri istihdamın 15 yaş nüfusa oranına bakıldığında Türkiye ortalamasının yanı sıra, üç büyük 
şehrin (Ankara, İstanbul ve İzmir) oranlarının yıllara göre artış gösterdiği görülmektedir. Ancak nüfusun 

işgücüne katılım oranının ülkemizde düşük olmasından dolayı bu oranlar, düşük sayılabilir. Oranı azalan 

bölgelere baktığımızda; TR 22 (Balıkesir, Çanakkale), TR 83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TR 90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) sayılabilir. Diğer bölgelerde yıllara göre artış ve azalışlar 

olsa da büyük değişiklikler gözlenmemektedir. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, 

Diyarbakır) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oranları artan iller olsa da bu artışlara rağmen oranlar, 

Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Bunun temel nedeninin işgücüne katılımın bu bölgelerde 
çok düşük olması olduğunu söyleyebiliriz.  

Tablo 6 Düzey 2 Bölgeleri Tarım Dışı İstihdamın Toplam İstihdama Oranı 

 
Türkiye Ankara İstanbul İzmir TR 21 TR 22 TR 32 TR 33 TR 41 TR 42 TR 52 TR 61  TR 62 TR 63 TR 71 TR 72 

2004 0,709 0,965 0,995 0,893 0,658 0,523 0,6 0,501 0,791 0,876 0,619 0,698 0,747 0,709 0,48 0,626 

2005 0,743 0,963 0,996 0,893 0,749 0,543 0,636 0,583 0,848 0,867 0,712 0,755 0,784 0,669 0,546 0,693 

2006 0,76 0,965 0,996 0,894 0,789 0,524 0,675 0,616 0,856 0,865 0,724 0,707 0,783 0,682 0,582 0,777 

2007 0,765 0,97 0,997 0,908 0,789 0,552 0,714 0,635 0,842 0,856 0,698 0,692 0,763 0,697 0,624 0,738 

2008 0,763 0,98 0,996 0,925 0,798 0,616 0,726 0,646 0,868 0,829 0,668 0,664 0,752 0,712 0,727 0,713 

2009 0,753 0,982 0,997 0,915 0,778 0,598 0,72 0,608 0,881 0,802 0,677 0,661 0,71 0,69 0,652 0,733 

2010 0,748 0,963 0,996 0,883 0,784 0,602 0,672 0,6 0,889 0,802 0,648 0,666 0,697 0,645 0,607 0,705 

2011 0,745 0,95 0,995 0,874 0,805 0,603 0,632 0,553 0,879 0,784 0,654 0,665 0,698 0,657 0,641 0,599 

2012 0,754 0,951 0,994 0,9 0,841 0,635 0,597 0,54 0,878 0,778 0,684 0,685 0,737 0,68 0,644 0,584 

2013 0,793 0,954 0,994 0,876 0,829 0,637 0,602 0,554 0,854 0,779 0,674 0,68 0,764 0,74 0,627 0,651 



 
 

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir 

 

Tablo 7 Düzey 2 Bölgeleri Tarım Dışı İstihdamın Toplam İstihdama Oranı 

 
Türkiye Ankara İstanbul İzmir TR 81 TR 82 TR 83 TR 90 TRA 1 TRA 2 TRB 1 TRB 2 TRC 1 TRC 2 TRC 3 

2004 0,709 0,965 0,995 0,893 0,686 0,634 0,448 0,38 0,295 0,368 0,647 0,465 0,786 0,598 0,548 

2005 0,743 0,963 0,996 0,893 0,665 0,574 0,471 0,429 0,342 0,388 0,621 0,461 0,81 0,662 0,709 

2006 0,76 0,965 0,996 0,894 0,65 0,416 0,531 0,472 0,483 0,422 0,592 0,447 0,795 0,752 0,796 

2007 0,765 0,97 0,997 0,908 0,609 0,46 0,542 0,495 0,555 0,349 0,593 0,54 0,742 0,751 0,761 

2008 0,763 0,98 0,996 0,925 0,536 0,504 0,503 0,489 0,493 0,298 0,668 0,659 0,679 0,666 0,742 

2009 0,753 0,982 0,997 0,915 0,508 0,568 0,484 0,454 0,457 0,359 0,634 0,637 0,755 0,709 0,778 

2010 0,748 0,963 0,996 0,883 0,593 0,512 0,544 0,452 0,438 0,418 0,571 0,614 0,756 0,719 0,719 

2011 0,745 0,95 0,995 0,874 0,571 0,463 0,545 0,464 0,515 0,442 0,63 0,577 0,778 0,719 0,83 

2012 0,754 0,951 0,994 0,9 0,591 0,523 0,576 0,447 0,585 0,473 0,608 0,557 0,767 0,699 0,876 

2013 0,793 0,954 0,994 0,876 0,627 0,593 0,578 0,529 0,556 0,46 0,555 0,615 0,761 0,681 0,877 

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir 

 

Büyük kentlerin içinde bulunduğu bölgelerde tarım dışı istihdamın oranının toplam istihdama oranının 

çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum kentleşme olgusunun tarımdan çözülmeyi de beraberinde getirmesi 
ile açıklanabilir. Bunun ötesinde sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde tarım alanlarının kısıtlı kalması da bir 

etken olmaktadır. Türkiye’de kentleşme oranlarının yaklaşık % 80’li rakamlara gelmesi ile Türkiye 

ortalamasının da bu oran açısından yükseldiği görülmektedir. Bölgelerin tamamında kentleşme hızına bağlı 
olarak yıllara bağlı küçük değişimler görülse de, genel olarak artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu 

oranların yukarıda istihdamın nüfusa oranından ayrı olarak ele alınması, bölgesel kalkınmanın ölçülebilmesi 

açısından bir gösterge olamayacaktır.  

5. SONUÇ 

Kalkınma kavramının birçok bileşeni olmasına rağmen, bu araştırmada bizim temel analizimiz, bölgesel 

kalkınmaya odaklandığından, nüfus hareketinin yıllara göre değişimini konu almıştır. Daha detaylı ya da daha 

kapsamlı analizlerle bu nüfus hareketlerinin nedenlerinin araştırılması önemli bir çalışma alanı teşkil etmektedir. 
Ortaya çıkan sonuçlara göre; bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi olan bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farkının azaltılması hedefi, bazı bölgeler açısından oldukça başarısız kalmıştır. Bu kapsamda, eğitim ve sağlık 

politikaları ele alınarak, bölgeler bazındaki okullarda başarı durumunun ölçülmesi ile ortaya çıkacak sonuçların 

araştırmamızın sonuçlarını destekleyeceği değerlendirilmektedir. Kapasiteleri ve bütçeleri çok farklı olan Bölge 
Kalkınma Ajanslarının gerek yapıları, gerek kapasiteleri itibarıyla bu durumu değiştirmesi beklenmemelidir. 

Bölgeleri rekabetçi bir anlayışla birbirileri ile yarışmaya teşvik etmek yerine, her bölgenin coğrafi, ekonomik ve 

sosyal koşullarına göre istihdam yaratıcı önlemler almak, temel kamu hizmetleri olan eğitim ve sağlığın yurdun 
her bölgesinde dengeli ve adil sunulmasının sağlanması önemli bir başlangıç olabilecektir.  Var olan 

dengesizlikleri giderebilmenin yollarından biri, bölge planlarının Türkiye’nin stratejik kalkınma hedefleri ile 

uyumlu olması, yani merkezi planlamadır. Ancak uygulamada özendirici tedbirler bu planlama ile uyumlu 
olursa planlamanın başarıya ulaşma olasılığı yükselir. Politika bilimleri yapısı gereği çok disiplinli çalışma 

alanlarıdır. Kalkınma politikasından bahsederken, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin bütün politikalar, bu 

politikalarla uyum içerisinde olmalıdır. Zaman serileri analizi ile oluşturulan tablolardan çıkardığımız 

sonuçların daha kapsamlı araştırmalar için bir zemin teşkil etmesi, diğer araştırmacılar için fayda sağlayacaktır. 
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