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ÖZ 

Küreselleşme süreciyle birlikte bölgesel ve yerel ölçeğin ön plana çıkması sonucunda bölgesel eşitsizlikler, 

bölgesel kalkınma anlayışıyla giderilmeye çalışılmakta, kalkınma ajansları kurularak bölgesel kalkınmanın sağlanması 

hedeflenmektedir. Küreselleşme/yerelleşme sürecinin bölgesel kalkınma anlayışı neoliberal politikalardan beslenmektedir. 

Bu dönemin bölgesel kalkınma anlayışı çerçevesinde oluşturulan ajansların çoğunlukla insani kalkınma unsurunu eksik 

bıraktıkları, salt ekonomik temelli kalkınmaya ilişkin çalışmalar yürüttükleri, mevzuatın da bu gerekçeyle oluşturulduğu 

görülmektedir. Bu çalışma, bölgesel kalkınma anlayışının ve bu yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kalkınma ajanslarının, 

insani kalkınma perspektifine sahip olup olmadıklarına odaklanmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsani kalkınma, ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma, Kalkınma Ajansı, insani gelişmişlik 

endeksi. 

 

Are Development Agencies Only for Economic Development? 

Abstract 

As regional and local level came into the forefront as a result of the globalization process, the regional inequalities 

are being tried to be solved with the regional development and the developmental agencies are established to provide 

regional development. The concept of regional development of the globalization/localization process is sustained by 

neoliberal policies. We see that the agencies created under the regional development concept in this period mostly lacked 

the human development element and carry out works on pure economic development and the legislation was created for 

this reason. This study focuses on whether the concept of regional development and the development agencies created 

under this approach have a human development perspective, or not. 

 

Keywords: Human development, economic development, regional development, Development Agency, human 

development index. 

 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin veya bir kentin gelişmişlik düzeyinden bahsedildiği zaman o yerin gelir seviyesi kast 

edilmektedir. Oysa iktisadi açıdan bakıldığında gelir seviyesi ve gelişmişlik düzeyi arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Gelir seviyesi, sahip olunan parasal olanakları ifade ederken, gelişmişlik insanın hayat kalitesini, 

erişebildiği olanakları ve sahip olduğu hakları da ifade etmektedir. Sadece kişi başına düşen milli gelir veya 

üretim miktarının gelişmişlik göstergesi sayılmayacağını ifade eden kimi iktisatçılar 1990 yılından beri 

yayımlanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksini geliştirmiştir. Bu endeks milli gelir dışında insanların 

refahının kısa bir tanımını içermekte olup üç boyutlu insani gelişmenin birleşik ölçümünü sağlamaktadır. Yaşam 

ömrü ile ölçülen uzun ve sağlıklı yaşama, yetişkin okur-yazarlığı ve eğitim düzeyi ile ölçülen eğitilmiş olmak,  

satın alma gücü paritesi ve kişi başına düşen gelirle ölçülen saygın/iyi şekilde yaşam standardına sahip olmak 

endeksin boyutlarını oluşturmaktadır. Türkiye'nin insani gelişme endeks değerine bakıldığında ekonominin 

büyüdüğü; ancak bu durumun her bölgede geçerli olmadığı, bölgesel eşitsizliklerin olduğu ayrıca insani 

kalkınmaya da etkisinin olmadığı görülmektedir. Küreselleşme/yerelleşme süreciyle birlikte bu bölgesel 



  

eşitsizlikler, bölgesel kalkınma anlayışıyla giderilmeye çalışılmakta, kalkınma ajansları kurularak bölgesel 

kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Ancak bölgesel kalkınma anlayışı ve bölgesel kalkınmanın temel 

aktörleri olan Ajanslar neoliberal politikalar ekseninde şekillendiği için, bölgeler arası eşitsizliği gidermekten 

ziyade rekabetçi bir ortam yaratarak eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Öte yandan bölgesel kalkınma anlayışının 

ekonomik gelişme temelinde geliştirildiği, bu noktada Ajansların ekonomik kalkınmaya ilişkin çalışmalar 

yürüttükleri, mevzuatın da bu gerekçeyle oluşturulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınma 

anlayışının ve Ajansların insani kalkınma perspektifine sahip olup olmadıklarını ve hangi mesafede durduklarını 

açığa çıkarmaktır. 

 

2. KALKINMA VE BÖLGESEL KALKINMA İÇİN KISA BİR TARİHÇE  

Kalkınma, büyüme ve gelişme kavramları, başta iktisat olmak üzere diğer tüm sosyal bilimlerin çalışma 

alanlarıyla yakından ilgili kavramlardır. Bu kavramlar; gelir eşitsizliği, yoksulluk, kentleşme, siyaset, yönetim, 

çevre gibi alanları yakından ilgilendirmektedir. İktisat alanında “kalkınma iktisadı” olarak başlı başına bir 

çalışma alanı da bulunmaktadır. Zengin bir literatüre sahip olan kalkınma iktisadının gelişimi, içinde bulunulan 

sistemden bağımsız değildir. Yoğun olarak kullandığı kavramlar, oluşturduğu yaklaşımlar, kuramlar, modeller 

kapitalist sistem çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu anlamda sistemsel özellikleri içselleştiren ve kapitalizmin 

aşamalarına göre farklılaşan, değişen, genişleyen-daralan “tarihsel” bir seyir izlemektedir.  

Kalkınma kavramı; ülkeleri, bölgeleri gelişmiş-gelişmekte olan veya gelişmiş-az gelişmiş olarak 

hiyerarşik bir yapılanma içerisinde sınıflandırmaktadır. Hiyerarşik olarak altta bulunanların, üstte bulunanların 

toplumsal ve ekonomik seviyesine çıkma çabası kalkınmanın esasını oluşturmaktadır. Kalkınma, üstte olanı 

yakalama-yetişme, rekabet koşullarında yukarı tırmanma anlamına gelmektedir (Ercan, 2003: 265-266). Bu 

“tırmanma”nın politikasının belirlenmesi ve nasıl hayata geçirileceği, hangi mekânsal ölçeğin dikkate alınacağı, 

hangi aktörlerin yer alacağı, genel sistem içerisindeki konumlanış gibi durumlar ülkenin/bölgenin gelişimine ve 

sistemin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Bu anlamda kalkınma kavramı kimi zaman büyüme, gelişme, 

ilerleme kavramlarıyla birlikte, kimi zaman da bu kavramların yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

kavramlar arasında anlam farklılıkları vardır. Kalkınma, büyümeye göre daha kapsamlı bir kavramdır (Uygur, 

2003: 44). Ekonomik büyüme denildiğinde, genel olarak,  bir ülkede, bölgede ihtiyaçları karşılayacak ürünlerde 

ve araçlarda bir önceki döneme göre artış anlatılmaktadır. Büyüme, bir ekonominin ürettiği ürünlerin piyasa 

değeri fiyatlarının toplamı olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’nın bir önceki dönem GSYH ile arasındaki 

reel fiyat üzerinden farkı, reel artışıdır (Eğilmez, 2012). Ülke ya da bölge ekonomisinde gerçekleşen artışlar 

(nüfus, işgücü, toprak, yani üretim faktörlerindeki artış) büyüme olarak ifade edilir. Kalkınma ise, yalnızca 

üretim ve kişi başına düşen gelirin artırılması değil, bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel her alanda 

ilerlemesidir. Ekonominin bünye ve çatısı olarak ifade edilen milli hasıla içindeki sektörlerin paylarının 

değişmesi, işgücünün sektörlere dağılımının farklılaşması gibi asıl yapıyı bozmayacak olumlu değişikliklerin 

meydana gelmesi de kalkınmanın özelliklerindendir (Şiriner ve Doğru, 2006: 22-23). Kalkınma, niceliksel bir 

değişmenin ilerlemenin ve iyileşmenin aynı zamanda niteliksel bir değişme yol açmasını da anlatır (Mengi ve 

Algan. 2003: 2).  

 

Klasik kalkınma iktisatçılarının kalkınmayı ele alışları temelde sanayi odaklıdır. 1950’li ve 60’lı yıllar 

boyunca kalkınmanın sanayileşme ile mümkün olabileceği, ekonomik anlamda büyümenin sanayileşme ile 

gerçekleştirilmesinin ekonomik ve toplumsal değişimleri bir arada getirebileceği ve kalkınmanın 

sağlanabileceği, gelişmiş ülkelerin refah seviyelerine erişilebileceği öngörülmektedir. “Sanayileşmeyi sadece 

belirli sanayi mallarının üretilmesi olarak görmek, sanayileşmenin sosyo-ekonomik bir değişim süreci olduğunu 

ve giderek toplumun siyasal ve kültürel yapısını etkilediğini bilmek gerekir” (İlkin, 1983:722). 

Gelişmiş ülkeler, sanayileşme ile birlikte ekonomik ve toplumsal olarak niceliksel ve niteliksel olarak 

değişmişlerdir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin beraberinde toplumun refah seviyesini arttırdığı, 

yaşam standartlarını yükselttiği kabul edilmektedir. Aynı hattın izlenmesi ile gelişmemiş/az gelişmiş ülkelerin 

de aynı düzeye ulaşabileceği varsayılmaktadır. Bu varsayım sanayileşmenin önemini artırmıştır. Ancak yaşanan 

gelişmelerin varsayımı doğrulamadığı ya da sanayileşmenin kendiliğinden toplumsal kalkınmayı 

gerçekleştiremediği görülmüştür. Sanayileşme, ulusal gelir dağılımında dengeyi, eğitimin çağdaş teknolojik 

bilgiyi de içerecek bir düzeye erişimi (İlkin, 1983:772) gibi toplumsal alanlarda beklenen gelişmeyi 



  

sağlayamamıştır. “Yıllar boyunca, büyümenin otomatik olarak sosyal kalkınmaya dönüşeceği zannedilmiştir. 

Ekonomik dengelemenin büyümeyi zorunlu kılan etkilerine ve ekonomik yapılanma maliyetlerine, özellikle de 

yapılanma programlarına yeterli ilgi gösterilmemiştir” (Utting, 2010: 31). Bunun için kalkınmanın sadece 

ekonomik değil (bir anlamda sadece büyümeyi içermediği) toplumsal boyutunun da olduğu ve bunun için de 

gerekli çabanın gösterilmesi gerekliliği anlaşılmıştır. 

 

Kalkınma kavramı, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden uzun yıllar boyunca sadece ekonomik performans 

ile açıklanmaya çalışılmış gelir ve üretim büyümesi üzerinde durulmuştur. Büyüme göstergesi olarak kullanılan 

kişi başına düşen GSYH’nin kalkınmayı da ifade ettiği ve yeterli bir ölçüm sağladığı savunulmuştur. 1970’li 

yıllarda ise kalkınma iktisadı yoksulluk ve eşitsizlik konularına da odaklanmaya başlamıştır. Kalkınmanın 

ekonomik alan ile sınırlanamayacağı ve insani boyutunun olduğunun vurgulanmaya başlaması ile temel 

ihtiyaçlar yaklaşımı öne çıkmıştır (Kaynak, 2003: 20). Bu yaklaşım, yoksulların beslenme, barınma, sağlık ve 

eğitim gibi temel gereksinimlerinin de karşılanmasını hedeflemiştir. 1970’lerle birlikte artan çevre sorunları bu 

sefer kalkınmanın çevreyi gözetmeden sağlanamayacağı çünkü üretim için gerekli hammaddeyi sağlayan 

çevrenin devamlılığının sağlanmasının önemi anlaşılmıştır. Bu aşamada kalkınma, sürdürülebilir kalkınma 

olarak ele alınmaya başlanmış, temel ihtiyaçlar yaklaşımının yerini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı almıştır. 

Sürdürülebilir gelişme ya da sürekli ve dengeli kalkınma kavramı 1970’li yıllardan bu yana ekonomi, toplum ve 

çevre arasında kurulmak istenen dengenin yeni bir anlatımı olarak ortaya çıkmıştır. Kavram ilk kez, Uluslararası 

Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Dünya Yabani Hayat Fonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı-

BMÇP tarafından hazırlanan “Dünya Koruma Stratejisi” adlı çalışmada kullanılmıştır. Dünya Koruma Stratejisi, 

sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için koruma ve geliştirme düşüncesinin birlikte ele alınması gerektiğini 

vurgulamaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1998: 157; Bozlağan, 2007: 1017).  

 

1980’li yıllarda ise, kişi başına düşen gelirden başka doğrudan insan yaşamıyla ilgili ve yaşamının 

kalitesini belirleyen göstergelere bakılması gerektiğini savunan “insani kalkınma yaklaşımı” gündeme gelmiştir 

(Tüylüoğlu ve Karalı, T.Y., : 55). Yaşam standartlarının yükselmesi anlamında kalkınmanın ele alınmasının 

gelir, tüketim, eğitim, sağlık gibi alanları da kapsaması ve bunlara ilişkin göstergelerin takip edilerek 

karşılaştırılmasının yapılması gerekliliği savunulmuştur. Bunun için çeşitli çalışmalar yapılarak yukarıda sayılan 

alanlardaki gelişmeleri takip etmeyi sağlayacak, kayıt altına alabilecek göstergeler oluşturulmuştur. Bunlardan 

en bilineni Birleşmiş Milletler tarafından önerilen ve kullanılan İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human 

Development Index) ve Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Raporu’dur (Eğilmez, 2012). Birleşmiş 

Milletlerin kullandığı ve önerdiği, daha geniş bir alanda kalkınmayı ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılan 

İnsani Gelişmişlik Endeksi, felsefi ve düşünsel temeli Amartya Sen’in “yapabilirlik yaklaşımı”na dayanan 

insani gelişme kavramından hareketle geliştirilmiş ve 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Raporlarında yer almıştır (Gürses, 2009: 340). İnsani Gelişme 

Endeksi, kalkınmayı yaşam beklentisi, eğitim ve gelir boyutu ile ölçmeye çalışmaktadır. 

 

“(...) İnsani Kalkınma Endeksi (İKE), kalkınmanın ve kalkınma performansının sadece ekonomik 

olmayan boyutları kapsamında da ölçülebileceğini göstermeye çalışan, ulusal ve uluslararası kıyaslamalı veri ve 

istatistiklere dayalı bir ölçüt örneği olarak geliştirilmiştir (Aydınlıgil, 2010: 234).” 

 

İnsani Kalkınma Endeksi ile ölçülmeye çalışılan, ülkelerin/bölgelerin kalkınmışlık düzeyleridir. 

Böylece insanların yeteneklerinin geliştirilmesine ve bunun için fırsatlar yaratılmasına, temel insani ihtiyaçların 

sağlıklı bir şekilde karşılanmasına yönelik çabayı teşvik etmektedir. Bu noktada insani kalkınma açısından 

kalkınmayı; herkesi, kadın ve erkek eşitliğini de sağlayacak şekilde güçlendirmesi, bireylerin yeteneklerinin 

geliştirilerek bunları ekonomik, kültürel, siyasal ve/veya toplumsal alanlarda ifade etmelerine fırsat verilmesi 

(Golinski, 2010: 133) olarak da tanımlamak mümkündür.  

 



  

Kalkınmanın genişleyen içeriği ve bundan hareketle oluşturulan yaklaşımların bir yanını da 

kalkınmanın hangi ölçeklerde uygulanacağı sorunu oluşturmaktadır. Kalkınma sorunsalı yerel, bölgesel, ulusal, 

uluslararası ve küresel düzeylerde ele alınabilmektedir. Tarihsel olarak kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için 

belirlenen mekânsal ölçekler farklılaşmaktadır. Kimi zaman ulusal kalkınma ön plana çıkarken kimi zaman 

bölgesel veya yerel kalkınma ön plana çıkmıştır. Ulusal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için, bölgesel 

eşitsizliklerin giderilmesi bağlamında bölgesel hatta yerel ölçekte kalkınma programları oluşturulmaktadır. 

Ulusal veya bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak da çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmaktadır.  

Ülkeler, kalkınma yöntem ve araçlarını seçerken ve kullanırken kendi iç gelişmişlik farklarını da 

dikkate alabilmektedirler. Ülke içerisinde geri kalmış bölgelerin bulunması bütün olarak ülkenin gelişmesini 

geri çekebileceğinden, bütünlük sağlayabilmek için her bölge kendine özgü koşullarıyla kalkınma sürecine dâhil 

edilmektedir. Kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, ülkenin bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını gidermeyi de 

gerektirmektedir. Ülkelerin kalkınmaya ilişkin genel hedefleri olmakla birlikte bölgesel hedefler de 

belirlenmektedir. Kalkınmaya ilişkin olarak tüm ülkeyi kapsayan ve bir bütün olarak ele alan yaklaşım zamanla 

yerini bölgeleri esas alan kalkınma yaklaşımına bırakmıştır. Bütünlüklü olarak ülke kalkınmasının bir parçası 

olarak gündeme gelen bölgesel kalkınma, artık bütünlükten ziyade, bölgelerin rekabet ettiği, bölgelerin 

potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan, yerel/bölgesel aktörleri ön plana çıkarmayı hedefleyen bir kalkınma 

anlayışına yerini bırakmıştır.  

 

İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle ülke sınırları dikkate alınarak belirlenen ulusal kalkınma 

hedeflerinin ve söylemlerinin yanı sıra asıl kalkınma için sorun edilen mekânsal ölçek değişmiştir. 1980’lerde 

küreselleşme-yerelleşme süreci ile birlikte kalkınmada temel ölçek olarak bölge/yerel dikkate alınmaya 

başlanmış, ulusal ya da ülke sınırlarının belirlediği mekânsal ölçek arka plana itilmiştir. Latince çevre, alan 

anlamına gelen bölgenin tanımının yapılmasında zorlukların bulunması bölgenin ölçeği, niteliği ve kendisinden 

beklenen işlevlerin çeşitli ölçütlere göre belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Ölçek olarak bölge, bir devletin 

sınırları içerisindeki ekonomik, yönetsel, siyasal, coğrafi, etnik vs. ölçütler kullanılarak ve farklı çıkarlar 

gözetilerek oluşturulabilir. Aynı şekilde bir devletin içinde alt sistemler olarak bölgeler olabileceği gibi 

devletleri de kapsayan coğrafi, ekonomik, siyasi vs. bölgeler de olabilir. Uluslararası alandaki bölgeler de 

amaçlarına göre farklılaşmaktadır (Mengi ve Algan, 2003: 82).1  

 

Bölgeler arasında görülen gelişmişlik farkı özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra gündeme gelmiştir. 

Bölgeler arası gelişmişlik farkının nasıl giderilebileceğine ilişkin sorulara getirilen yanıtlar iktisat yazınında 

kendine geniş bir yer bulmuştur. Yerleşme ve alan ekonomisi gibi değişik isimler altında bölge kalkınması ele 

alınmıştır. Rosto, Myrdal, Hiresshman, Samir Amin, Perroux, Friedman vs. gibi bilim insanları bu alanda 

çalışmalar yapmışlar, eşitsiz gelişme, merkez-çevre, bölgesel gelişme gibi konularda kuramlar geliştirmişlerdir 

(Mengi ve Algan, 2003: 84-85; Atalık, 2012).  

 

Küreselleşme/yerelleşme yaklaşımının ekonomide ve diğer alanlarda hâkim olmasıyla ise kalkınma 

artık “bölgesel/yerel kalkınma” olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşımın kuramsal altyapısını, neoliberalizm ve 

onun değişen devlet söylemi oluşturmaktadır. Devletin değişen rolü, ekonomik, siyasi ve yönetsel bir yeniden 

ölçeklendirmeyi ifade etmekte (Karasu, 2009: 4), bu rol neoliberal politikaların uygulanabilmesi için postfordist 

üretimin gereklerine göre şekillendirilmektedir. Geçmişte, bölgesel kalkınmanın sağlanması merkezi yönetimin 

planları ve yönlendirmesi ile gerçekleştirilmeye çalışılırken, küreselleşme/yerelleşme süreciyle birlikte 

bölgelerin kendi aktörleri ile bölgesel kalkınmayı sağlaması ve ülke içinde/dışındaki diğer bölgelerle rekabet 

edebilir tarzda gelişmesi beklenmektedir. Bu, bir anlamda devletin ekonomi alanında temel aktör olarak 

bulunmasının istenmemesidir. Nitekim 1980’lerden sonra iktisadi ve yönetsel uygulamalar açısından ulus devlet 

düzenlemeleri, sınırlamaları ve koruma duvarları işlevsiz hale getirilmiş (Karasu, 2009: 11), bölgesel kalkınma 

için kullanılan araçlar, yöntemler ve hedefler değiştirilmiştir. Bu yeni bağlamda bölgesel kalkınma, özellikle 

katılımcılığı öne çıkaracağı ve yerel kaynakların kullanımını sağlayacağı, bu yolla da bölgesel eşitsizlikleri 

                                                            
1 Bu çalışmada bölge kavramı, bir devletin sınırları içerisinde idari kısımlara ayrılmış ve kalkınmışlık düzeylerine göre 

oluşturulan bölgeler olarak ele alınmaktadır. 



  

gidereceği için desteklenmektedir. Bu noktada, yönetişim anlayışı ile yerelin tüm aktörlerinin kalkınma 

sürecinde etkin olabileceği, yerel kaynakların rekabeti içerisinde bir kalkınma stratejisinin oluşturulmasının 

mümkün olabileceği belirtilmektedir. Hâlbuki 1980 sonrasında bölgesel kalkınmada yerel aktörlerin ve özel 

sektörün ön plana çıkarılarak merkezi yönetim yatırımlarının geri planda bırakılması bölgeler arası 

dengesizlikleri derinleştirmektedir. Yerel ekonomik kaynakları daha fazla olan bölgeler sermaye açısından 

cazibe merkezleri olurken, kaynakları zayıf olan bölgeler bu “yarışma”da kaybederek, ellerindeki kaynakların 

da daha önde olan bölgelere kaymasına engel olamayacaklardır.  

 

Öte yandan bölgesel kalkınma, kaynak kullanımı ve katılım açısından olduğu kadar yerel halkın 

refahına yönelik önemli kazanımlar sağlayacağı için de savunulmaktadır (Pehlivan, 2013:414-415; Taş, 2013: 

13). Ancak açıklıkla görülmektedir ki, bölgesel kalkınma anlayışında ekonomik kalkınma temel alınmakta, 

insani kalkınma boyutu ise arka planda bırakılmaktadır. Çünkü bugünün bölgesel kalkınma anlayışının öncelikli 

amacı, bölgeler arası dengesizliği gidermek için yerel ekonomik kaynakları etkinleştirerek sermayeyi bölgeye 

çekmek ve bunu da rekabetçi bir tutumla gerçekleştirmek olarak belirlenmektedir.  

 

3. TÜRKİYE’NİN KALKINMA SERÜVENİ 

Türkiye’de kalkınma serüveninin tam olarak yorumlanabilmesi için belli noktalara, dönemlere ya da 

olgulara gönderme yapmamızı gerektirmektedir. Bu serüvenin en temel anahtarı da kalkınma planlarıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren kalkınmanın sağlanması için çeşitli kalkınma stratejileri, 

programları ve yöntemleri belirlemeye çalışmıştır. Genel olarak merkezi yönetim birimleri tarafından 

oluşturulan ulusal kalkınma planlarının çoğunlukla ekonomik endeksli perspektifle hazırlanması kalkınmanın 

insani boyutunu eksik bırakmıştır. İzmir İktisat Kongresi’nden başlayarak ülke kalkınmasının nasıl hangi 

unsurlar üzerinden gerçekleştirilebileceği üzerine tartışmalarla başlayan kalkınma süreci, kalkınma planlarının 

bölgesel gelişme ve bölgeler arası eşitsizliği giderme konusundaki yetersizliği ile birlikte Avrupa Birliği’nin 

bölgesel politikalar ölçütlerini kendine uyarlamaya çalışmasıyla devam etmektedir.  

 

Son yıllara kadar sanayileşme ve Batılılaşma çerçevesinde yürütülen kalkınma çabaları önemli ölçüde 

merkezi yönetim tarafından planlanmış, uygulanmış ve denetlenmiştir. Bunun çeşitli nedenleri olmakla beraber 

temel de bölgesel yönetimlerin olmaması ve yerel yönetimlerin zayıf yapısı görülmektedir. Tam da bu neden 

aslında Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonomik kalkınma sürecinde merkezi yönetimin esas rolü 

üstlenmesini sağlamıştır.      

 

Bu çalışmada Türkiye’nin kalkınma deneyimi bu amaçla hazırlanan planlarla bağlantılı olarak 4 

dönemde ele alınmıştır; 1923-1960 yıllarını kapsayan ve devletin birincil aktör olduğu devletçilik dönemi, 

1960-1980 yıllarında arasındaki planlı dönem, 1980-1995 yılları arasındaki neo liberal politikaların etkin 

olmaya başladığı dönem ve son olarak da 2000’li yıllardan günümüze dek uzanan bölgesel politikaların ve yerel 

aktörlerin etkin olmaya başladığı kalkınma süreci. Kalkınmanın sadece ekonomi kavramlarına 

sıkıştırılamayacağı ön kabulü ile başladığımız bu araştırma da, dönemlerin incelenmesinde öncelikli hedefimizi 

kalkınma politikalarındaki insanı kalkınmanın izlerini takip edebilmektir.  

 

4. DEVLETÇİLİK DÖNEMİNDE ( 1923-1959) 

Kalkınmanın devlet yatırımları ile gerçekleştirildiği bu dönemde, bölgesel politikanın temel unsurunu 

yeni bir siyasal ve idari sistem altında ulusal bir ekonominin ve toplumsal bilinci düzeyinin yükseltilmesi 

oluşturmaktadır. Bu dönemde İstanbul’da başlayan mekânsal modernleşme projesi, Ankara’nın yeni başkent 

ilan edilmesi ile devam etmiş, sanayi tesislerinin İstanbul ve Marmara Bölgesi dışında, Orta Anadolu ve İç 

Ege’de kurulması ülkenin çeşitli yerlerini birbirine bağlayan bir demiryolları sisteminin geliştirilmesi dönemin 

kalkınma çabalarının arasında yer almaktadır (Eraydın, 1988:135-139).  Bu dönem ki sanayileşme seyrinde 

devletçilik ve merkeziyetçilik egemen olsa da, piyasa dinamikleri tamamen dışlanmamıştır. 



  

 

1920’lerde sınırlı ölçülerde sağlanan sanayi gelişmesi, 1930’lardan sonra sermaye birikim süreçlerine de 

müdahaleleri içeren devletçilik politikası sayesinde hem sermaye birikiminin aktarılması hem de birikimi 

sağlaması açından büyük önem kazanmıştır. Bu dönem içinde yaşanan en önemli sanayi gelişmelerinden biri,  

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın 1934 yılında yürürlüğe girmesi olmuştur. Sanayileşme çabalarının bir 

program dâhilinde gerçekleşmesini amaçlayan plan kapsam olarak, dokuma, maden işleme, kâğıt, cam, çimento 

ve kimya sanayilerini içermektedir. 1939 yılından itibaren II.Beş Yıllık Sanayi planı uygulanmaya alınsa da, 

II.Dünya savaşı koşulları planın uygulanmasını engellemiştir. 

 

Başlangıçta devlet yatırımları ile ilerleyen sanayileşme çabalarına, daha sonraları Marmara Bölgesinde 

yoğunlaşmak üzere özel sektör de katılmıştır. Kamu yatırımlarının ülke geneline özellikle geri kalmış Güney ve 

Doğu Anadolu bölgelerine yaymak istenmişse de, bu hedef belli bir ölçüde gerçekleşebilmiştir. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında hızlı bir mekânsal modernleşme görülürken bunun toplumsal yapıya yansıması aynı hızla 

olamamıştır.  Ayrıca İkinci Dünya savaşının etkileri ile yeni ekonomik ve mekânsal düzenlemelerin gerekliliği 

ortaya çıkmış, bölgelerarası farklılıkların ortadan kaldıramadan tarımsal üretimde makineleşmenin sonucu 

olarak kırsal alandan kentlere doğru yaşanan göç bir de sınıfsal eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır. 

 

5. PLANLI DÖNEM (1960-1979) 

Türkiye’de 1960 yılı ile birlikte yeni bir döneme girilmiş, 1961 Anayasası ile Türkiye’nin gelişmesinin 

planlı olması konusunda kesin bir tercih yapılmıştır. Bu amaçla, 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

kurulmuş ve bundan sonra kalkınma belli bir döneme kadar ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesi bölgesel 

eşitsizlikleri azaltmak, toplumsal ve ekonomik dengeyi sağlamak amacını hedefleyen Beş Yıllık Kalkınma 

Planları (BYKP) üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır (Göymen, 2005:2). Planlı ekonomiye geçiş ile birlikte 

ülkenin farklı bölgelerindeki kapasiteleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan bu plan ve politikalar dönemi,  

ithal ikameci sanayileşme ile biçimlenmiştir.  

 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), “kalkınmanın bölgeler arası dengesizlikleri önleyici bir 

yönde olmasını, aşırı şehirleşme ve nüfus problemlerinin çözülmesini, kamu hizmetlerinin gelir dağılışını 

düzeltici bir şekilde dağıtılmasını, potansiyel kaynakları olan firelerin düzenli bir şekilde gelişmesini 

sağlayacağı (DPT, I BYKP, 1963:471)” şeklinde bir amaç belirlemiştir. Dengeli bir ekonominin oluşmasını 

sağlamak için ulusal kaynakların etkin kullanımına önem veren plan geri kalmış bölgeler ayrımı yapmıştır. Bu 

sayede, Doğu Marmara, Antalya, Ege, Çukurova ve Zonguldak gibi yerler için bölgesel kalkınma projeleri 

hayata geçirilmiştir. Ayrıca, bölgeler arası farklılıkların azaltılması için özel kesimin yatırımını çekecek 

teşvikler geliştirilmiş ancak yine esas aktör konumunda DPT ve merkezi hükümet yer almıştır.  

 

Bölgesel planların ulusal kalkınma plan ve politikalarından bağımsız olarak hazırlanamayacağı 

düşüncesi ile hazırlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), mekânı ulusal ekonomik hedeflerle 

buluşturmayı amaçlamış bir anlamda ulusal kalkınma planlaması içinde mekân yaklaşımını kurumsallaştırmıştır 

(Göymen, 2005:3).  Bu dönemdeki planlama çeşitli sanayi dallarının gelişmesine yol açsa da, bu gelişim ancak 

kamu kesimi üzerinde bir ölçüde etkili olmuş, özel sektör yatırım tercihini Marmara Bölgesinden yana 

kullanmıştır. Bu durum kırsal alanlardan kente göçün artmasına neden olurken, ülkenin doğusu ve batısı 

arasındaki uçurum daha da derinleşmiş ve kır kent arasında ikilik meydana gelmiştir. Bölgeler arasındaki 

farklılığın azaltılması amacıyla özellikle Güney ve Doğu Anadolu’da bazı bölgeler Kalkınmada Öncelikli 

Yöreler (KÖY) olarak kabul edilmiş ve kalkınma vurgusu merkezlerden KÖY’lere kaymıştır. Fakat bu bölgeler 

için yapılan kalkınma projelerinin ulusal plan düzeyinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır (Gül ve Diğerleri, 

2014:259).  Bu dönemde uygulanan ancak hedeflenen başarıya ulaşamayan bölgesel kalkınma planları şöyledir; 

 

 Doğu Marmara Bölge Planı (1963), 

  Zonguldak Bölge Planı (1963-64), 



  

  Antalya Planı (1960-65), 

  Ege Bölgesi Kalkınma Planı (1963-69), 

  Çukurova Bölgesi Planlama Projesi (1962), 

  Keban Planı (1964), 

  

1973 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın da(1973-1977) diğer iki plandan farklı 

olarak bölgesel farklılıkları ortadan kaldırma çabalarının ulusal kalkınmayı yavaşlatacağı düşüncesi ile “ bölge ” 

kavramı terk edilmiş yerine özel sektöre teşvik dağıtma yaklaşımı kabul edilmiştir. Plan, bölgesel kalkınmaya 

illerin doğal kaynaklarının belirlenmesi ve illerdeki avantajlı sektörlerin desteklenmesi yönünde ağırlık 

vermiştir. Bu amaçla, yörelerin gelişme potansiyeli bulunan doğal ve beşeri kaynakları saptanarak, gelişmişlik 

seviyelerini yansıtan sosyo-ekonomik bütünleşme göstergelerine dayalı endekslerin sonuçlarına göre yörelerin 

gelişmişlik sıralaması yapılmış ve bu iller yıllık programlarda yayınlanmıştır. 

Beş yıllık kalkınma planları ile 1980’lere kadar, yüksek gümrük vergileri ile ulusal ekonomiyi küresel 

rekabetten koruyarak geliştirme politikası çerçevesinde, devletçi ve merkeziyetçi bir görüşle sanayileşme 

temelli bir kalkınma politikası izlenmiştir. 

 

6. NEO-LİBERAL POLİTİKALAR DÖNEMİ (1980-1994) 

1980’lerden başlayarak dünya konjonktüründeki değişikliklerle beraber kalkınmanın itici gücü olan 

ekonomi odağı, kalkınmanın süreci, ele alınan mekânsal ölçek, kalkınmanın niteliği, aktörleri gibi unsurları 

değişikliğe uğramıştır.  

 

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarını kapsayan bu dönem, bölgesel planlama 

politikaları açısından diğer dönemlerden farklılık göstermektedir. Dönemin en önemli özelliğini, kalkınma 

stratejilerinde neo-liberal politikaların etkisinin hissedilmesidir. Temel özelliği ekonomi olan bu politikalar, 

aynı zamanda toplumsal, siyasal ve yönetsel olmak üzere tüm alanları kapsamaktadır. Neo-liberalizmin özellikle 

1980’lerden bu yana “minimal devlet” söylemi çerçevesinde uyguladığı devleti küçültme politikaları, hayata 

geçirdiği deregülasyon ve özelleştirme uygulamaları ile kamu müdahalesini sınırlarken yeni bir toplum ve 

devlet anlayışı yaratmıştır (Güzelsarı, 2003: 17). Devletin bu politikalar çerçevesinde, hem üretken yatırım 

alanlarından çekilmesi hem de özelleştirmelere ağırlık vermesi,  özellikle sabit kamu yatırımları ile ayakta kalan 

geri kalmış bölgelerin ki büyük bir oranda Doğu Bölgelerinin bu süreçten olumsuz yönde etkilenmesine neden 

olmuştur. Bununla birlikte özel girişimcilerin yatırım tercihlerini gelişmiş bölgelerden yana kullanmaları da 

bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarının artmasını sağlamıştır.  

 

1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü BYKP’nda, dikkat çeken önemli unsurlardan biri mekânsal 

örgütlenmenin amaçlanmasıdır. Plan, hizmetler, altyapı ve sanayinin ülke çapında dağılım politikalarını 

belirlemiştir. Bu bağlamda sanayinin yer seçim kararlarının ve yerel girişimlerin özendirilmesinin mekân 

bazında değerlendirmeye alınacağını vurgulamıştır.  

 

Bölgesel politikalarda yeniden canlanma ivmesinin görüldüğü Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda(1985-1989), gelişmemiş bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının zaman içinde 

azaltılarak giderilmesi amacıyla, KÖY’lerin kalkındırılması temel hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu 

nedenle gelişim potansiyeli yüksek olan bölgeler için farklı teşvik araçlarının uygulanmasına, geri kalmış 

bölgelerde kurulacak sanayi tesislerine düşük faizli kredi imkânlarının yaratılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan kamu yatırım projelerinde istihdam edilecek personel için 

Batı bölgelerinden farklı olanaklar yaratarak insan kaynağı temini sağlanmaya çalışılmıştır. 

 



  

1990-1994 yılları için hazırlanan Altıncı BYKP’nda diğer planlardan farklı olarak; “bölge planlama” 

kavramının terk edildiği ve bunun yerine “bölgesel gelişme” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Planda, 

kalkınmanın bölgeler arasında dengeli olması, bölgesel çalışmaların refah arttırıcı ve yaygınlaştırıcı yönde 

uygulanmasının temel ilke olduğu ifade edilmektedir (DPT, VI BYKP, 1990:318). Özellikle, Güneydoğu ve 

Doğu Anadolu bölgelerinin ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle kalkınma 

hızının artırılması, hem gelişmekte olan hem de bazı sektörlerde gelişme potansiyeli bulunan bölgelerde 

kaynakların daha etkin kullanılması için çeşitli bölgesel planları başlatılmıştır.  Bunların en kapsamlı ve en 

bütünleşmiş olanı Güneydoğu Anadolu Projesi olmuştur (Göymen, 2005:3).  

 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılmış olan ilk projelerden 

biridir. Proje, 75.308 km2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün hemen hemen yüzde onunu oluştururken,  

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ili 

kapsamaktadır (Gap İdaresi, 2002:1). Başlangıçta su ve toprak kaynaklarını geliştirme amaçlı olarak tasarlanan 

GAP, daha sonraları değişime uğramıştır. Temel hedefleri arasında bölgedeki iş ve üretim imkânlarının 

artırılması ile ekonomik kalkınmaya katkı sunmasının yanında diğer kalkınma planlarında dikkate alınmayan 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve fakirliğin azaltılması gibi hedefler de bulunmaktadır. Kalkınmanın sadece 

ekonomik kalkınma ile gerçekleşemeyeceği perspektifini benimseyen proje, 1970’li yıllarda Fırat ve Dicle 

nehirlerinden sulama ve hidrolik enerji üretimi için yararlanma amacıyla hazırlanmış, ancak 1989 yılında tarım, 

sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentse altyapı yatırımlarını da içeren çok sektörlü bir sosyo-ekonomik 

bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Projenin uzun sürmesi stratejisinin de değişmesini sağlamış ve 

1990’lı yıllarda yaşanan gelişmeler paralelinde, hedefi sadece birtakım maddi kazanımlar sağlamaktan ziyade 

insan odaklı sürdürülebilir kalkınmaya kaymıştır. Önceliği, sürdürülebilir insani kalkınma olan projenin başat 

stratejileri arasında kalkınmada adalet ve eşitlik, katılım, çevre koruma, iş alanı yaratma, fakirliğin azaltılması, 

mekânsal planlama ve altyapı gelişimi sayılabilmektedir (Göymen, 2005:4). GAP, insan temelli sürdürülebilir 

kalkınmayı ilke edinmesinin yanında zaman içinde yönetişim mantığını da geliştirmiş, merkezi hükümet 

bölgesel kalkınmada yetki sorumluluklarını yerel aktörlerle paylaşmıştır. 

 

Bu dönemde uygulanan bölgesel politikalardaki dikkat çekici gelişmelerden biri, yerel ekonomik 

kalkınma ve yerel yönetimin öneminin artması olmuştur. Bu bağlamda, teşviklerin büyük bir kısmı yerel 

kapasiteyi güçlendirmeye ve küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine ayrılmıştır. 

Bununla birlikte,  kamu yatırımlarının dağıtılmasında yerel kalkınma potansiyeli önemli bir ölçüt olarak kabul 

edilmiştir. 

 

7. 1995-GÜNÜMÜZE  

Bu dönemde AB ile tam üyelik müzakere çalışmalarının hızlanması ve uyum çabaları sonucunda 

yerelleşme ve bölgeselleşme politikaları öne çıkmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve 

kalkınma ajanslarının oluşturulması ve Devlet Planlama teşkilatının kapatılarak Kalkınma Bakanlığının 

kurulması kalkınmanın merkezi vurgudan uzaklaşıp yerel-bölgesel kalkınma anlayışına geçişin çabası olarak 

değerlendirilebilir. Ancak ne kadar başarılı olunduğu tartışmalıdır. 

 

“Sürdürülebilir Kalkınma” ifadesinin ilk kez kullanıldığı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-

2000), ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel olmak üzere tüm boyutları içeren tutarlı bir süreç olarak 

sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek daha dengeli bir bölgesel kalkınma hedeflemiştir.  Bununla birlikte 

sektörel planlama anlayışı da terk edilmiş, stratejik planlama doğrultusunda hukuki ve kurumsal değişimleri 

öngören yapısal değişim projelerini içeren bir plan hazırlanmıştır.  Planın, KÖY’lerin başarılı olmasına rağmen, 

bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada etkin olmadığı tespiti sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı 

birleşince, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerin kapsayan bir takım bölgesel kalkınma projelerini 

gündeme getirmiştir. Bu nedenle, bu bölgelerin kapsamında bulunan iller için bir “Eylem Planı” ve ayrıca bu 

illerin acil gereksinimleri içinde  “Acil Destek Programları” oluşturulmuştur (DPT, VII BYKP, 1996:174-178).  



  

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (2001-2005), yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’de bölgesel 

politika yeni hedeflere yönelmiştir. Temel amaç, ilke ve politikaları arasında “İnsanımızın hakettiği yaşam 

düzeyinin sağlanması amacıyla gelir dağılımının düzeltilmesine, yoksullukla mücadeleye ve bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılmasına önem verilecektir (DPT, VIII BYKP, 2001:59-60).”ifadesinin yer aldığı plan, genel 

olarak toplumsal yapının güçlendirilmesi, yapısal reformların tamamlanması ve bilgi toplumunun ihtiyacı olan 

temel dönüşümlerin gerçekleştirilmesi hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınma, bölgesel ve kültürel gelişme 

ve katılım gibi yeni bölgesel amaçlarda planın eksenlerini oluşturmaktadır (Göymen, 2005:6).  

 

Bu döneme ait planlama çalışmalarında dikkat çekilen bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri Zonguldak- 

Karabük- Bartın, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Yeşilırmak Havzası bölgelerini kapsamaktadır.  Bu 

bölgesel kalkınma projelerinin yanı sıra Doğu Marmara Bölgesel Planı ve Batı Akdeniz Bölgesel Kalkınma 

Projesi de bu dönemde oluşturulmuştur. Projelerin kısa tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 1: Bölgesel Kalkınma Projeleri 

Proje Adı Amacı 

Zonguldak- Karabük- Bartın Bölgesel Kalkınma Projesi Kamusal özel sektör işbirliğine dayalı çok sektörlü 

bölgesel kalkınma projesidir. Kömür üretiminin 

durdurulmasından sonra bölgenin canlandırılması 

amaçlayan proje, aynı zamanda özel sektör için yeni 

yatırım olanakları sağlamaktadır.  

Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Projesi Bölgede sosyo-ekonomik kalkınmanın 

hızlandırılması amacıyla politikalar oluşturulmasını 

hedefleyen proje ülkenin en az gelişmiş bölgesini 

kapsamaktadır. Kamusal yatırımların belirlenmesi, 

özel sektör yatırımları için teşviklerinin arttırılması, 

bölgesel iç dinamiklerin etkinleştirilmesi, insan 

kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanan politikalar 

arasındadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Projesi Yüksek işsizlik oranı ile dışarıya en çok göç veren 

Karadeniz bölgesindeki 7 ili kapsayan projenin temel 

amaçları,   bölgenin mekânsal yapısını dönüştürerek 

ekonomik yapıyı güçlendirmek ve çeşitlendirmek, 

bölgede toplumsal ve çevresel sorumluluklarla ilgili 

duyarlılığı arttırmak olarak belirlenmiştir.  

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Projesi Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat illerini 

kapsayan bir sürdürülebilir kalkınma sağlamayı 

amaçlayan proje, Yeşilırmak nehrinin akışındaki 

düzensizlikler nedeniyle havzada oluşan çevre 

sorunlarına çözüm bulmak üzere geliştirilmiştir. 

Kaynak: Tablo, VI ve VII BYKP’den alınan bilgilerden oluşturulmuştur. 

 

Burada şunu belirtmek gerekir ki, bu bölgesel kalkınma projelerinde yerel potansiyellere ve aktörlere 

vurgu yapılmasına rağmen projeler merkezden planlanmakta ve denetlenmektedir. Bu haliyle kalkınma 

planlarındaki gelenekselliği yansıtan projeler kamu yatırım programlarının yaklaşımını sergilemektedir. Ancak 

kısıtlı kamu kaynakları projelerin gerçekleştirilmesinde özel sektör ve yerel kaynakların desteğine ihtiyaç 

duymaktadır.   

İstikrar içinde büyüyen gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 

toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonuyla uygulamaya 

konulan Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013),  toplumsal diyalog, insan odaklı gelişme, yönetim, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini odak noktasına almıştır. 

Yenilik, AR-GE, girişimcilik, yeni sanayi odakları, kümelenmeler, network, üniversite-sanayi işbirliği ve 

girişim sermayesi gibi yeni bölgesel kalkınma araçları ile bölgesel gelişime önemini gösteren kalkınma planı, 



  

bölgesel gelişme politikalarını dört eksende ele almıştır. Bunlar; (i) bölgesel gelişme politikalarının merkezi 

düzeyde etkinleştirilmesi, (ii) yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması, (iii) yerel 

düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması ve (iv) kırsal kesimde kalkınmanın sağlanmasıdır (DPT, IX BYKP, 

2007:911-94). 

 

Uygulamada olan son plan, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), insan odaklılık, 

katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine vurgu yapmaktadır.  Planın hedefleri ve 

politikaları 4 eksen de belirlenmiş; bu eksenler: (i) Nitelikli insan, güçlü toplum; (ii) Yenilikçi üretim, istikrarlı 

yüksek büyüme; (iii) Yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre; (iv) Kalkınma için uluslararası işbirliği. Ayrıca 

plan, diğer planlardan farklı olarak makroekonomik hedeflerin yanında mikro ekonomik ve sosyal alanlarda da 

detaylı oldukça yüksek rakamsal hedeflere yer vermiştir.  

 

2000’li yıllar Türkiye’nin bölgesel politika dönüşümünün ilk yılları olarak sayılmaktadır. Kalkınmada 

dikkate alınan ve üzerinde daha çok durulan planlar yapılan, maddi destekler ve verilen mekânsal ölçek 

değiştirilmiş, ülkeden bölgeye/yerele geçilmiştir. Bu bağlamda öncelikle, AB uyum sürecinin başlatılması ile 

birlikte her alanda olduğu gibi bölgesel politikalar alanında da bir dizi yükümlülük altına girilmiş ve gerekli 

kurumsal düzenlemeler uygulanmaya konmuştur. Bu uygulamalardan biri de, yerleşme merkezlerinin 

kademelenmesini, iller arasındaki fonksiyonel ilişkileri, coğrafi koşulları, istatistik toplama ve plan yapma 

amacına uygunluğu da dikkate alarak, AB istatistikî sınıflandırmasına (NUTS) paralel bir şekilde, üç düzey 

halinde belirlenen İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasıdır (İBBS). Bölgesel gelişme alanında AB’ye uyum 

sürecinin bir gereği olarak,  28 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan bu sınıflandırmanın, yine aynı Karar kapsamında bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesinde 

esas alınması kararlaştırılmıştır.2  Bölgesel kalkınmanın temel aktörlerinden sayılan Bölgesel Kalkınma 

Ajansları bu sınıflandırmalara göre kurulmuştur. 3 Düzey olarak belirlenen sınıflandırmaların dağılımının 

aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir:   

 

Düzey 1: Sosyo-ekonomik bölgeler 

Düzey 2: Bölgesel politikaların uygulanması için temel bölgeler 

Düzey 3: Belirli tanılar için küçük bölgeler ifade etmektedir. 

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması da;  

Düzey 1 olarak 12 bölge,  

Düzey 2 olarak 26 alt bölge ve  

Düzey 3 olarak 81 il, şeklinde tanımlanmıştır.  

 

8. BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI 

Bu bölgesel kalkınma paradigması içinde bölgesel gelişmenin sağlanması için yerelleşme sürecinin 

önemli bir ayağını oluşturan kalkınma ajansları oluşturulmuştur. Ajanslar, ülkenin belli bir coğrafi bölgesi 

içinde kamu ve özel sektör, STK’lar ve yerel otoriteler arasında işbirliği sağlayan, merkezi yönetimin de 

desteğiyle bölgesel ekonomik kalkınmayı hedefleyen yasal statülü kuruluşlardır (Gül, Kiriş, vd., 2014: 262-3). 

Diğer bir tanımlamayla ajansların, bölgesel kalkınmaya ilişkin politikaların katılımcı bir anlayışla bölgedeki 

aktörlerce oluşturulduğu yerel yönetişim esasına dayalı ve eskiden devletin üstlendiği kalkınma misyonunun 

yerel paydaşlarca paylaşılmasını sağlayan kurumlar olduğu belirtilmektedir. Bu noktada temel görevleri, 

bölgelerin özgün potansiyellerini geliştirmek ve yatırımcı çekmek amacıyla çeşitli programlar oluşturmak, 

mevcut girişimcilik potansiyelini açığa çıkarıp geliştirmek olarak belirlenmiştir (Sevinç, T.Y: 46). Nitekim, 

                                                            
2 T.C. BAŞBAKANLIK, 2002/4720 Sayılı Karar, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.09.2002, Sayı: 24884 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN


  

küreselleşme baskısı ve neoliberal politikalar, bölgelerin küresel bağlamda ilişkilenmelerini, küresel rekabette 

başarılı sonuçların alınabilmesi için kendilerini etkin hale getirmelerini beklemektedir (Müftüoğlu, 2005: 363).  

 

Kalkınma ajanslarının dünyadaki gelişimine bakıldığında, ilk örneğinin 1933’de merkezi hükümetten 

bağımsız sınırları çizilmiş bir bölgenin kalkınmasını sağlama amacı ile Amerika Birleşik Devletlerinde 

kurulduğu görülmektedir (Tekin, 2011). 1980’lerden sonra ise kalkınma ajansları daha farklı koşullarda ve 

işlevlerle gündeme gelmiştir. Bölgesel kalkınma ajanslarının içeriği, yapısı, çalışma sistemi ve perspektifi 

kapitalizmin gelişim sürecine paralellikler gösterir. Bölgesel kalkınma ajansları, neoliberal politikaların 

eşliğinde ortaya çıkmış ve ulus devletlerin bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldırmalarına yardım ederek 

bölgelerin potansiyellerini açığa çıkaran ve ekonomik gelişmeleri teşvik eden kurumsal yapılar olarak 

tanımlanmıştır.  Yanı sıra kalkınma ajansları devletin “yeniden yapılandırılması sürecinin” önemli bir parçası ve 

bölgesel olarak yeni bir devlet gücü olarak görülmektedir (Gündoğdu, 2009: 267-268). İstihdam, sanayi ve 

altyapı gibi alanlarda ulusal düzeyde yapılan planlamaların, bölgeselleşmenin önem kazanmasıyla birlikte bölge 

ölçeğinde yapılması gündeme gelmiş ve Bölge Kalkınma Ajansları da bölge planlamasının en önemli 

araçlarından biri olarak görülmüştür (Karasu, 2009:7).  

 

Bölge kalkınma ajansları ile ilgili belki de en tartışmasız nokta, ajans kurumsallaşmasının AB kaynaklı 

oluşudur (Karasu, 2009: 9). Bölge kalkınma ajanslarını yaygın olarak kullanan Avrupa Birliği, yereldeki kamu-

özel birlikteliğinin sağlanmasına ilişkin politika ve uygulamalarını hayata geçirmektedir. Ajanslar için 

öngörülen aslında yerel kalkınmayı AB fonlarını da kullanarak hızlandırmalarıdır. Bunun yanı sıra ajansların 

merkezi kurumlara yöneltilen eleştirilerden (hantal, yerel aktörlere uzak ve katılımcı olmama, pasif, geç karar 

alan, esnek olmama gibi) arınmış kurumlar (Okutucu, 2006: 399) olarak hizmet vermeleri beklenmektedir.  

1990’lı yıllardan başlayarak Avrupa Birliği ve uluslararası fonlarda bölgesel kalkınma için verilen 

fonların arttırılması, ajansların kurulmasını ve etkinliğinin arttırılmasında etkili olmuştur. Fonların arttırılması 

ve sayıları hızla artan ajansları bir araya getirmek için Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) 

kurulmuştur (Atalık, 2012). AB, üye veya aday ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltması, bölgelerin 

küresel rekabet güçlerinin ortaya çıkarılması, küresel rekabete dayalı sürdürülebilir bir kalkınmanın 

gerçekleştirilebilmesi ve yerel kaynakların değerlendirilmesi için bölgesel kalkınma ajanslarına önem 

vermektedir (Pehlivan, 2013:415). Verdiği önem mevzuatının %75’inin yerel/bölgesel içerikli olması (Karasu, 

2009: 8) ile de örtüşmektedir. 

 

AB’nin kuruluşundan itibaren bölgeler arası eşitsizlikler ve bunların giderilmesi yönünde çalışmalar 

olmuştur. AB’nin temelini oluşturan Roma Antlaşması (1957), tüm bölgelerin sunulan bütün fırsatlardan 

yararlanmasını sağlamayı kabul etmektedir. Bölgeler arasındaki farkı azaltmak için “geri kalmış” bölgeler ile 

dayanışmaya gidilmiştir. Bunun için Yapısal Fonlar (Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu)  ve 

Uyum Fonu oluşturulmuştur. 2000-2006 yılları arasında Yapısal Uyum Fonlarının uygulanabilmesi için 

bölgeler, gelişmişlik düzey ve niteliklerine göre hedef 1, 2 ve 3 olarak belirlenmiştir.3 Uyum Fonları ile de 

desteklenen uyum politikasının üç öncelikli hedefi; uyum, rekabet edilebilirlik ve istihdam, işbirliğidir (Reeves, 

2006: 40-42).  

 

AB içerisinde yer alan ülkelerin siyasi ve yönetsel yapılanmaları farklıdır. Bu farklılıktan kaynaklı 

olarak kimi ülkelerde bölge olarak nitelenebilecek siyasi-yönetsel bir birim bulunmamaktadır. Ama AB bölge 

temelli politikaları uygulayabilmek için çeşitli yöntemler ile bölge birimleri oluşturmaktadır. NUTS 

(Nomenclature of Territorial Units for Statistic) olarak bilinen istatistiki bölge birimleri sınıflandırması yöntemi 

bu bölgelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. AB’de bölgelerin planlanması ve teşviklerden yararlanması 

                                                            
3 Hedef 1 Bölgeleri “kişi başı ortalama GSYİH’sı AB ortalamasının %75’inden düşük olan bölgelerdir. ... Hedef 2, 

çökmekte olan kırsal bölgeler, sanayinin azalmasından kaynaklanan sorunları bulunan bölgeler ve zor durumda olan 

kentler, ... Hedef 3, Hedef 1 dışında kalan bölgelerdeki insan kaynaklarının gelişimi için tüm önlemleri bir araya getirdi 

(Reeves, 2006: 40).”  



  

önem taşımaktadır. NUTS sistemi, Birlik içinde bölgelerin sosyo-ekonomik çözümlemelerinin yapılmasında ve 

bölgesel gelişme politikalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bölgesel istatistiklerin oluşturulması ve 

aralarında karşılaştırma yapılabilmesi için de bu sınıflandırmanın yapılması önem taşımaktadır (Mengi ve 

Algan, 2003: 185). 

 

9. TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI  

Türkiye’de uzun yıllardır uygulanmakta olan bölgesel gelişme model ve politikaları 2000’li yıllardan 

itibaren yeniden yapılandırılmıştır. Bu sürecin en önemli aktörleri ise Bölgesel Kalkınma Ajansları olmuştur. 

Türkiye’de kalkınma ajanslarının ilk örneklerine 1990’lı yıllardan itibaren rastlanmaktadır. Bu bağlamda 

oluşturulan GAP–Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM), Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı, 

Mersin Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi Ekonomik Kalkınma Ajansının ortaklaşan hedefleri bölgede 

yatırımcılığı ve girişimciliği özendirmek, yerli ve yabancı sermayeyi bölgeye çekebilmek için danışmanlık 

desteği vermektir. 

 

2006 yılında ise 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 

Kanun çıkarılarak istatistiki bölge birimleri sınıflandırması baz alınarak Düzey 2 bölgelerinde 26 adet kalkınma 

ajansının kurulmasına karar verilmiştir. Kanun kapsamında ilk olarak Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 

Bölgesinde Çukurova Kalkınma Ajansı ile İzmir’i kapsayan TR31 Bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı 

kurulmuştur. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 23 ili kapsayan ajans, 2009 yılında ise 55 ili kapsayan 16 

ajans daha kurulmuştur. 

 

Kanunun ilk maddesinde ajansların kuruluş amacı, “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu 

olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak” olarak belirlenmiştir. Kalkınma ajansları, “yerel potansiyel ve kaynakları harekete 

geçirmek, bölgesel ve bölge içi eşitsizlikleri gidermek, rekabet gücü, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin 

artırılarak katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması amacıyla geleneksel örgütlenme 

modellerine benzemeyen bir yapıda dizayn edilmiş yeni bir örgütlenme modeli” olarak tanımlanmaktadır 

(Sayıştay, 2016). Bu amaç ve tanımlamalardan hareketle, kalkınma ajanslarının bölgenin ekonomik 

kalkınmasını sağlamak üzere yerel/bölgesel aktörler/paydaşlarla işbirliği içinde birtakım faaliyetlerin 

yürütülmesini amaçladıkları görülmektedir. Bu bağlamda ajanslar, bölgenin rekabet gücünü artırmak için yerel 

potansiyel ve kaynakların önündeki engelleri kaldırmak, yatırımcıları bölgeye çekmek ve bu yolla bölgesel 

gelişmeyi hızlandırmak için bir katalizör işlevi görmektedirler. 

 

Ajansların bu işlevi yerine getirirken üstlenecekleri görev ve yetkileri ise Kanunun 5. maddesinde 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 

 Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda 

desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. 

 Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin 

geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 

 Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve 

programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 

 Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. 

 Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya 

kullandırmak. 



  

 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet 

gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı 

araştırmaları desteklemek. 

 Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 

 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat 

işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek 

elden takip ve koordine etmek. 

 Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, 

ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. 

 Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede 

tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 

 Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet 

sitesi oluşturmak. 

 

Kuruluş amacı ile görev ve yetkilerine bakıldığında kalkınma ajanslarının, neoliberal politikalardan 

beslenen bölgesel kalkınma anlayışına uygun olarak ve bu politikaları sürdürmek üzere kuruldukları 

görülmektedir. Bu durumda hem ekonomik hem de sosyal dengesizlikleri gidermek üzere insanı odağına alan 

bir kalkınma anlayışından da uzaklaşılmaktadır. Var olan sistem içinde insani kalkınma yaklaşımı açısından 

Türkiye’nin kalkınmasına bakıldığında insani gelişme endekslerini analiz etmek gerekmektedir. 

 

10. TÜRKİYE’DE KALKINMANIN İNSANİ BOYUTU 

Türkiye’nin yerel ekonomik kalkınma perspektifi geleneksel olarak, istihdam olanağı sağlayacak büyük 

sanayi yatırımlarının bölgeye/yöreye çekilmesini amaçlayan stratejiler olarak şekillendirilmiştir.  Ancak 

Kalkınma, sadece ekonomik göstergeleri değil sosyal, siyasal ve kültürel olmak üzere diğer tüm koşulların 

iyileştirilmesini ifade etmektedir. Kalkınma politikalarının belirlenmesinde insan kapasitelerine odaklanılması, 

gelir temelli neo-liberal politikalardan farklılık gösterir. Özellikle gelir göstergesinin insani gelişme için gerekli 

ancak yetersiz olduğu düşüncesine dayanan bu kalkınma yaklaşımına göre insanlar kalkınmanın aracı değil, 

aktif katılımcılarıdır. İnsani gelişme yaklaşımı, doğası gereği içinde ölçülemeyen unsurları barındırdığından, 

herhangi bir ölçümün çok ötesine gitmeyi gerektirir. Bununla birlikte, politika önerisi yapabilmek için bir ölçüt 

almanın gerekliliğinde bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden de kendisine ölçüt olarak üç temel 

unsuru;-uzun yaşam, eğitim düzeyi, geliri dikkate almakta ve yine İnsani Gelişme Raporları'nda düzenli olarak 

hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi'ni kullanmaktadır. Bu göstergeler açısından Türkiye’nin kalkınmasını 

incelemek istediğimiz zaman Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksindeki yerini incelemek gereklidir. 

1990 yılından itibaren düzenli olarak hesaplanan insani gelişim endeksi, ilk hesaplanmaya başladığı 

zamandan bu yana Türkiye içinde hesaplanmaktadır (Tablo 2). Birleşmiş Milletlerin raporuna göre, Türkiye 

yüksek insani gelişmişlik sınıfına girmektedir.4 Tablo 2 incelendiğinde, artan oranlı bir artış sergilediği ancak bu 

artışın çok da hızlı olmadığını söylemek mümkündür.  

Tablo 2: İnsani Gelişmişlik Endeksi Trendi, 1980-2014, Türkiye 

Yıllar İnsani Gelişmişlik Endeks Değeri 

1980 0,496 

1990 0,576 

2000 0,653 

2005 0,687 

2008 0,710 

2010 0,738 

2011 0,752 

                                                            
4 Birleşmiş milletler, İnsani Gelişmiş Endeks sıralamasında ülkeleri, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olarak 

gruplandırmaktadır. 



  

2012 0,756 

2013 0,759 

2014 0,761 

Kaynak: UNDP, Human Development Reports,2014. 

Tablo 3’de gösterilen ortalama endeks büyüme oranları artışın hızının yavaşlığına dikkat çekmektedir. 

1980-1990 arasında %1,5’luk bir artış söz konusu iken 1990-2000 yıllarında endeks değeri artış oranı %1,27’ye 

düşmüştür. 2000-2013 yılları arasında ise artış oranı %1,16 olarak ifade edilmiştir.  

 

Tablo 3:  İnsani Gelişim Endeks Değişimi ve Yıllık Büyüme Oranı 

Değişim(Sıra)  

2008-2013 

Ortalama Yıllık Endeks Büyümesi (%) 

1980-1990 1990-2000 2000-2013 

16 1,5 1,27 1,16 

Kaynak: UNDP, Human Development Reports, 2014. 

 

Yıllara göre yaşam, eğitim ve gelir endeks değerlerine bakıldığında ise (Tablo 4), Türkiye en son 

açıklanan rapora göre 2014 yılı için 0,761’lik değerle 72 sırada yer almaktadır.5 Aynı yıla ait, doğuştan beklenen 

yaşam süresinin 75,5 yıl, ortalama okullaşma yılının da 8,9 yıl ve beklenen okullaşma yılı ise 14,5’tur. Bu 

değerleri insani gelişme endeksinin referans değerleri6 ile karşılaştırdığımızda özellikle eğitim değerlerinde 

düşüklük göze çarpmaktadır. Hem beklenen okullaşma yılı hem de ortalama okullaşma yılı diğer yıllarda da 

referans değer olan 18 yılın oldukça aşağısında kalmaktadır. Bu bağlamda eğitim konusuna önemli adımların 

atılmasının gerekliliği görülmektedir.   

Tablo 4: Türkiye İçin İnsani Gelişmişlik Göstergelerinin İncelenmesi 

Sıra Yıllar İGE Doğuşta 

Beklenen 

Yaşam 

Süresia 

Beklenen 

Okullaşma 

Yılıb 

Ortalama 

Okullaşma 

Yılıc 

Kişi Başına 

Düşen Gayri 

Safi Milli 

Hâsıla(USD) 

Kişi başına 

düşen GSMH 

sırası-İnsani 

Gelişme 

Endeksi 

sırası 

72 2014 0,761 75,3 14,5 8,9 16.159 -2 

69 2013 0,759 75,3 7,6 14,4 18.391 0 

90 2012 0,722 74,2 6,5 12,9 13.170 -32 

92 2011 0,699 74 6,5 11,8 12.246 -25 

83 2010 0,679 72,2 6,5 11,8 13.359 -26 

Kaynak: UNDP, Human Development Reports, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 .(Erişim Tarihi: 01.12.2016). 
a Yeni doğmuş bir bireyin yaşamı boyunca belirli bir dönemdeki yaşa özel ölümlülük hızlarına maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısıdır. 

b Okula başlama yaşındaki bir çocuğun öğrenim hayatının toplam yıl sayısını ifade etmektedir 

c 25 yaş ve üzeri kişilerin hayatı boyunca aldıkları eğitim yıllarının ortalamasını göstermektedir. 

 

                                                            
5 Endeks değerinin artması her zaman için sıralamada da iyileşme anlamına gelmemektedir. İnsani Gelişme Raporlarında 

her yıl aynı sayıda ülke endekse tabi tutulmamıştır. Bu yüzden, sıralama üzerinden bir değerlendirme yapılırken o yıl kaç 

ülke arasında değerlendirme yapıldığı hesaba katılmalıdır. Örneğin, 2014 raporunda 0.759 puan alan Türkiye 69. sırada 

bulunurken 2015 raporunda 0.761 puan ile 72. sırada yer almıştır.  
6 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişim Endeksi Referans Değerleri, UNDP, İnsani Gelişim Endeksi 

Raporu, Teknik Notları, 2015. 

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, Min 20 -Max 80 

Beklenen Okullaşma Yılı, Min 0- Max 18 

Ortalama Okullaşma Yılı, Min 0-Max 18 

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hâsıla, Min 100-Max 75.000 

 



  

Bir ülkenin kalkınması açısından önemli olan değerlerden biri de, ülkenin iktisadi gelişiminin insani 

gelişmeye ne derecede dönüştürüldüğünün ifade eden "ülkenin kişi başına düşen GSMH sırası-İnsani Gelişme 

Endeksi sırası" değeridir. Bu değerin negatif olması ülkenin İnsani Gelişme Endeksi sırasının kişi başına düşen 

GSMH sırasından daha gerilerde olduğunu göstermektedir. Türkiye için bu değer, 2010 ve 2012 yılları için 

sırası ile -26, -25 ve  -32 olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla bu yıllarda Türkiye'nin diğer ülkelere göre iktisadi 

büyüme sıralamasında daha yukarılarda olduğunu, ancak yine diğer ülkelere göre İnsani Gelişme Endeksi 

sıralamasında ise daha gerilerde kaldığını ifade etmektedir. Başka bir ifade ile Türkiye, henüz ekonomik 

büyümesini tam olarak insanlarının yaşam standartlarına dönüştürememiştir. 2013 yılında tüm endeks 

değerlerinde ki artış "ülkenin kişi başına düşen GSMH sırası-İnsani Gelişme Endeksi sırası" değerinin de pozitif 

olmasa bile nötr olmasını sağlamıştır. Yani iktisadi büyüme ile insani gelişim sıralaması aynı olmuştur. Ancak 

2014 yılın bu değer tekrar eksiye dönerek insani kalkınma, ekonomik kalkınmanın altında kalmıştır. 

  

11. SONUÇ 

Kalkınma, toplumun ve ekonominin tüm öğeleri ile birlikte iyileştirilmesini ifade etmektedir. Başka bir 

deyişle insanlara ait tüm koşulların düzeltilmesidir. Kalkınmayı sadece ekonomik unsurları dikkate alarak ele 

alan ve neo-liberal düşünceden beslenen geleneksel kalkınma yaklaşımlarının temelinde ekonomik gelişmişliğin 

maksimizasyonu hedefi yatmaktadır. Bu anlayış, ekonomik olarak belirli büyüme gösteren ancak insani 

kalkınma standartlarında aynı derecede gelişme kaydetmeyen ülkelerin var olduğu günümüz dünyasında önemli 

sorunlar içermektedir. Neo-liberal politikalara göre teorik bir farklılık gösteren insani kalkınma yaklaşımı, 

temelinde insan kapasitelerine odaklanılmasını işaret etmektedir. Bu kapasite yaklaşımı aynı zamanda insanların 

bireysel özgürlüğünün de önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Sen, 1993:33). Günümüzde gelişmekte olan 

ülkelerin kalkınma süreçlerinde insani kalkınma anlayışını benimsemelerinin daha işlevsel olduğu 

tartışılmaktadır. Çünkü ekonomik olarak belirli bir gelişim gösteren ülkeler, yaşam standartlarında aynı düzeyde 

ilerleme kaydedemeyebilirler. Bu bağlamda sadece gelir rakamları ülkelerin kalkınma göstergeleri açısından 

yanıltıcı olabilir.  Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı için, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, insani gelişmeye 

gereken önemin verilmesi, yalnızca ekonomik büyümeye öne verilmesinden daha elzemdir. Türkiye 

Cumhuriyeti için de aynı durum geçerlidir. Türkiye’nin Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar kabul ettiği 

geleneksel kalkınma anlayışı özellikle 1980’lerden sonra etkin hale gelen neo-liberal politikalar ışığında daha da 

belirginleşmiştir. Bölgeler arası eşitsizlik sorunlarının ağır olarak yaşandığı Türkiye’de bölgeleri dikkate alarak 

geliştirilen bölgesel kalkınma anlayışı da bölgeler arası dengesizliği gidermekte etkin olamamış, üstelik bu 

dengesizliği artırmıştır. Öyle ki bölgelerdeki eşitsizliklerin azaltılması ve dengeli kalkınmanın sağlanması için 

hazırlanan bölgesel kalkınma projeleri, bölge gelişimlerin önemini ortaya koysa da farkların azaltılmasını 

sağlayamamıştır. 2000’li yıllardan sonra AB uyum süreciyle birlikte, bölge anlayışının daha belirgin hale 

gelmesi, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulumuna öncülük etmiştir. Bölgesel kalkınmanın katalizörleri olan 

Ajanslar, kuruluş amaçları, görev ve yetkileri itibariyle, bölgeyi sermaye açısından cazibe merkezine 

dönüştürme hedefindeki neoliberal politikalar doğrultusunda ekonomik kalkınmayı sağlamak için faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Bölgeler, bu bağlam içinde rekabetçi ve hiyerarşik bir yapılanma içine girmekte, yerel 

kaynaklarını geliştiremeyen bölgelerle, geliştirebilen bölgeler arasında hem ekonomik hem de insani kalkınma 

açısından eşitsizlikler derinleşmektedir. Öte yandan, Türkiye gelir ve insani gelişmişlik değer sıralamasında 

ilerleme kaydetse de öncelikle bu bağlamda bölgeler arası farklılıkların azaltılması gerekmektedir. Bölgesel 

kalkınmanın katalizörleri olan kalkınma ajanslarının da bu anlayışa uygun hale getirilmesi önem taşımaktadır. 
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