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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KALKINMA KAVRAMI  
VE GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ GAP 

 
 

3.1. KALKINMA KAVRAMI 
 

Sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik içerikleriyle birlikte 

toplumsal bir anlayış/algılayış/kavrayış ve olgu olan kalkınma kavramı, ekonomi gibi 

tek disiplini ve alanı kapsayacak şekilde anlamı ve kapsamı daraltılarak uzun yıllar 

boyunca literatürde yalnızca ekonomik büyüme olarak kullanılmıştır. Sosyo-kültürel, 

sosyo-ekonomik ve siyasal yönleri ise ihmal edilmiştir. 
 

Tarihsel süreçte ekonomik ilişkilerin toplumsal yaşam içerisindeki konumuyla, 

kalkınma kavramının kullanım biçimi arasında yakın ilişki vardır. İktisadi ilişkilerin 

toplumsal yaşamın bir parçası olarak değerlendirildiği dönemlerde kalkınma kavramı 

iktisadi olandan daha geniş bir içerikte kullanılmış; iktisadi ilişkilerin toplumsal 

yaşamdan soyutlanarak incelenmesiyle birlikte kavramın içeriği ekonomiyle 

sınırlandırılmıştır. Bugün için kavram daha çok ikinci anlamda kullanılmaktadır. Fakat 

kalkınma olgusunun ekonomi dışı alanlarla olan iç içeliği ve kavramla izah edilen geri 

kalmışlığın ekonomik faktörler dışında da bir takım nedenlere bağlı oluşu; kavramın 

doğru kullanılmadığını, anlamının genişletilerek kullanılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Fakat bu durumda da yakın kavramlarla olan farklılığında problemler 

yaşanmaktadır. Bilindiği gibi kalkınma kavramı yapısal değişim kavramıyla büyüme 

kavramına; sanayileşme kavramıyla da modernleşme kavramına yakınlaşmaktadır. 79 
 

1947’de Birleşmiş Milletler, kalkınma planlarına dair incelemelerinde 

hükümetlerin iktisadi kalkınmada nihai amacının tüm nüfusun refah seviyesini 

yükseltmek olduğunu duyurmuştur. Bu dönemden itibaren iktisadi kalkınma, 

azgelişmiş ülkelerdeki kişi başına gelir artışıyla neredeyse eş anlamlı hâle gelmiştir. 80 

                                                 
79 Cengiz Yaviloğlu, Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 
Cilt 3, Sayı 1, 2002, s. 74. 
80 Cengiz Yaviloğlu, (2002), s. 62. 
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Kalkınma kavramı için ‘soğuk savaş’ döneminin sona ermesi bir eşiktir. İki kutuplu 

dünyanın nihayete ermesi, yönlerini döndükleri kutbun çekiminden kurtulan ülkelerin 

dikkatlerini aşamalı olarak ulusal iktisadi, beşerî, sosyal ve sosyo-kültürel kalkınma 

meselelerine yoğunlaştırmıştır. 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın81 (UNDP United Nation Development 

Programme) İnsani Gelişme Ölçütü Raporu’nun yayınlanmaya başlama tarihinin 

komünist blokun dağılmasından bir yıl önceye 1990’a gelmesi tesadüfi değildir.  Belli 

aralıklarla yayınlanan araştırma “İnsani kalkınma” kavramını iktisatçılar, politikacılar 

ve bireyler için dünyada daha da görünür hâle getirmiştir. 

 

Kalkınma/development günümüzde; II. Dünya Savaşı’nın ertesinde ortaya çıkıp 

gelişmiş olan kalkınma iktisadının ifade ettiği bir ekonomide üretim ve kişi başına 

gelirin artırılması yanında, beşeri ve sosyo-kültürel yapının da sosyal devlet kavramı 

çerçevesinde değişmesi ve gelişmesini içerir. Ekonomik refahın, toplum kesimleri ve 

iller, bölgeler arasında, kısacası mekânda dengeli dağılımının sağlanması, günümüz 

toplumlarında sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

politika, aynı zamanda ekonomik ve sosyal uyum ile toplumsal istikrarın önemli 

unsurları arasında yer almaktadır. Günümüzün gelişmiş toplumlarında, genel büyüme 

oranı ve ortalama gelir düzeyi kalkınmışlığın tek göstergesi olarak görülmemektedir. 

Artık bu gelirin nasıl bir yapıda, hangi kesimlerin katkısıyla üretildiği ve kesimler 

arasında ve mekânda nasıl dağıldığı da gelişmişlik göstergeleri arasında 

zikredilmektedir. Ayrıca, büyümenin ve gelişmenin sürdürülebilirliği bu hususları 

dikkate alan bir yönetim ve üretim yapısının varlığıyla doğru orantılı görülmektedir. 

Dengeli dağılımı dikkate almayan yönetim anlayışı ve politikaları, sadece sosyal 

adaletten uzaklaşmış olmamakta, aynı zamanda istikrarı temin etmekte de zorlanmakta 

ve sürdürülebilir bir gelişme performansı yakalayamamaktadır.82 
 

                                                 
81 Kasım 1965’te, BM Teknik Yardım Genişletilmiş Programı ve BM Özel Fonu’nun ortaklığı ile kurulmuştur. 
1971’e gelindiğinde, iki kurum da UNDP adı altında birleşmiştir. Özel Fon Birleşmiş Milletler’in teknik 
yardımının kapsama alanını genişletmek için çalışırken, Teknik Yardım Genişletilmiş Programı da gelişmemiş 
ülkelerin ekonomik ve politik problemlerine yardımcı olmak için çalışmaktaydı. 
82 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Gerekçe 
Bölümü, Resmi Gazete, Sayı 26074, Ankara, 08.02.2006, s.1. 
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3.2. BÖLGESEL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI 
 

Bölgesel gelişme, bölge planlama ve yerel kalkınma alanında oluşan bilgi ve 

tecrübe birikimi, günümüzde “dengeli dağılım” hedefinin yalnızca sanayi 

faaliyetlerinin yer seçimini etkilemeye yönelik bölgesel politikalara bağlı 

olamayacağını göstermiştir. Bölgesel gelişme ve bölge planlama alanında, dünyadaki 

anlayış ve uygulamalar son 20 yılda çok büyük bir değişim göstermiştir. Her şeyden 

önce bölgesel gelişmenin ülke içi ve dışı çok yönlü bir etkileşim sürecini gerektirdiği 

anlaşılmış ve merkezden yönlendirilen, sadece içe dönük yerel, kırsal, kentsel veya 

bölgesel gelişme modellerinin başarılı olamadığı görülmüştür. Aynı şekilde yerel 

aktörlerin hem planlama, hem de uygulama safhalarında sürekli aktif olması, 

sahiplenme göstermesi, araştırma ve proje üretme kapasitesi geliştirmesi ve bunu 

kurumsallaştırması başarılı bölgesel/yerel kalkınma modellerinin en önemli özelliği 

haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, zaman ve mekân boyutunda, planların esnek, 

dinamik ve paylaşımcı bir anlayışla yapılmasını ve uygulanmasını gerektiren bu 

değişimi zorlayan etkenlerden biri de küreselleşme olmuştur.  
 

Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı üstünlükler temelinde, yerel ve bölgesel 

uzmanlaşma sürecini de hızlandırmaktadır. Yerel girişimcilik, yerel kaynakların 

harekete geçirilmesi, bilgi ve beceri birikimi ve diğer yerel potansiyellere de bağımlı 

olarak, belirli sektörlerde uzmanlaşabilen yöreler, dünya ekonomisi içerisinde 

karşılaştırmalı üstünlük elde edebilmekte ve bu sayede ülke ortalamasından daha fazla 

büyüme ve gelişme şansı bulurken, ülkenin genel büyümesine, refah ve istikrarına da 

daha fazla katkı sağlayabilmektedir. Mevcut şartlar altında, ülkeler arası rekabetin 

artık kentler ve bölgeler arası rekabete dönüştüğü gözlenmektedir. Bölge 

ekonomilerinin, yeni ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini 

geliştirmek ve bunun için gerekli her türlü altyapıyı hazırlayabilmek için ise, çabuk 

karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik yeni kurumsal yapılara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, artık, bütün dünyada bölgesel gelişme planlarının 

hareket noktası sadece bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik 

değildir. Yeni bölgesel gelişme ve planlama anlayışının en önemli özellikleri; 

sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı olması ve yerel 
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aktörlerin çabalarını, yerel potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, 

öğrenmeye dayalı uygulamaları içermesidir.  
 

Ajanslar başta eski ve yeni AB üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

olmak üzere birçok gelişmiş ülkede bölgesel ve yerel kalkınmanın en önemli 

kurumları arasında yer almaktadır. Başta İngiltere olmak üzere çok çeşitli ülkelerde, 

farklı yapılarda, statülerde ve işlevlerde kurulmuş olan ajanslar, 1950’li yıllardan bu 

yana hizmet vermektedir. Bölgesel gelişme ve bölge planlama anlayışının köklü 

değişikliklere uğradığı 1980’li ve 1990’lı yıllarda ajanslar daha da yaygın hale gelmiş 

ve bölgesel gelişme çabalarının odağında yer alan kurumsal kapasiteleriyle, özellikle 

Avrupa’da AB yapısal fonlarının da desteğiyle bazı bölgelerin geliştirilmesinde asli rol 

üstlenmiştir. Günümüzde Avrupa ülkelerinde kendi bölgelerinin kalkınması amacıyla 

ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren farklı nitelik, yapı ve statüde 200’ü 

aşkın kalkınma ajansı bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmının, özellikle Brüksel 

gibi önemli dış merkezlerde temsilcilikleri bulunduğu gibi Avrupa genelinde 150 

üyeye sahip örgütlenmiş bir üst kuruluşları da (Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları 

Birliği-EURADA-European Association of Regional Development Agencies) 

bulunmaktadır. 83 
 

3.3. TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI 
 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 126. Maddesinde Türkiye’nin idari 

bölünüşüne dair hükümler şu şekilde belirtilmiştir: “Türkiye, merkezi idare kuruluşu 

bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 

göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.” 
 

Türkiye’deki bölge planlama çalışmalarında planlama alanı olarak seçilen 

mekânlar alansal boyutları ve sahip oldukları nitelikleri ne olursa olsun “bölge” adıyla 

ifade edilmektedir.84  06-21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi'nde toplanan Birinci Coğrafya Kongresi Türkiye'yi 7 büyük coğrafî 

                                                 
83 5449 Kanun, Gerekçe Bölümü, 2006, s.4. 
84 Ali Özçağlar, Türkiye’de Yapılan Bölge Ayrımları ve Bölge Planlama üzerindeki Etkileri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 
2003, 1 (1), s. 3. 
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bölgeye (mıntıkaya) ve 22 tali (alt) bölgeye ayırmıştır.85 Buna göre VII. bölge Cenup 

Doğu Anadolu mıntıkası yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir ve Dicle bölgesi ile 

Orta Fırat bölgesi olma üzere ikiye ayrılır. Bölge Mülki idari yapı olarak Gaziantep, 

Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden 

oluşur. 
 

Türkiye'nin coğrafî bölgelerinin sınırlarının çizilmesinde coğrafî konum, yeryüzü 

şekilleri, iklim, bitki örtüsü, hidrografya, toprak, yerleşme, nüfus ve ekonomik 

faaliyetler dikkate alınmış olup, genelde doğal unsurlar (yeryüzü şekilleri, iklim, bitki 

örtüsü, hidrografik koşullar) bölge sınırlarının çizilmesinde belirleyici unsur olmuştur. 

Beşerî faaliyetlerin şekillenmesi temelde doğal faktörlere bağlı olduğu için, 1941 

yılında coğrafî bölgelerinin taksimatıyla ilgili çalışmalar yapan coğrafyacılar ağırlıklı 

olarak doğal unsurları esas almışlardır. 86 Ancak o günün şartlarında yapılan sınıflama 

çalışması mülki idare açısından bile günümüzün şartlarıyla örtüşmemektedir. Bu 

nedenle mülki idare yapısına dokunulmayarak “kalkınma” odaklı yeni bir bölgesel 

sınıflandırma çalışmasına gidilmiştir. 
 

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yapısı ile ilgili sayım ve 

araştırmalardan elde ettiği bilgileri, başta kamu kurum ve kuruluşları ve araştırmacılar 

olmak üzere kamuoyunun kullanımına sunma görevi yasal dayanakla kendisine verilen 

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, 

bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin 

belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir 

istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı DPT ile birlikte 

ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) yapmıştır. 22 Eylül 

2002 tarihli 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Avrupa Birliği “İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflandırması NUTS”a (Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics) uyumlu olarak yürürlüğe giren Türkiye İBBS’de, 81 il tek başlarına; Düzey 

3 olarak kodlanmış, ekonomik, sosyo-kültürel ve coğrafi yönden benzerlik gösteren 

komşu iller, bölgesel kalkınma planları ile demografik büyüklükleri ve yapısı dikkate 

                                                 
85 Ali Özçağlar, 2003, s. 12. 
86 Ali Özçağlar, 2003, s. 14. 
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alınarak Düzey 2; 26 alt bölge ve Düzey 1; 12 bölge olarak gruplandırılarak hiyerarşik 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmış ve bütün planlamalara altlık olmak 

üzere yürürlüğe girmiştir. 

 

Tablo 25: Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 

 
Kaynak: Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 1, 2 ve 3 listesi 22 

Eylül 2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazete’ye göre yapılmıştır. 
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2006 yılında 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında Kanunun87 yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de, İBBS 

Düzey 2’ye paralel olarak ilk etapta 2, 2008’de 8,  2009 yılında da 16 olmak üzere 

toplamda 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur.  

 

 

 

Harita 9: İDBS Düzey 2’ye Göre Kurulan Kalkınma Ajansları 

 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı 

 

 

 

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunla GAP’ın yürümekte olduğu dokuz ili kapsayan Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin alt bölgesi TRC1’de Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan 

İpekyolu Kalkınma Ajansı İKA, TRC2’de Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerini 

içine alan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve TRC3’te de Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt 

illerinde faaliyet yapacak Dicle Kalkınma Ajansı DİKA kurulmuştur. 

 
 

                                                 
87 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi 
Gazete, Sayı 26074, 08.02.2006, Ankara. 


