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TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARINCA HAZIRLANAN BÖLGE 
PLANLARINA DAİR BİR KRİTİK: İZKA’NIN İZMİR BÖLGE PLANI 

(2010-2013) ÖRNEĞİ 

Rasim AKPINAR* 
Özet 

Son on yıldır Türkiye’de bölgesel gelişme politikaları köklü bir değişim sürecine 
girmiştir. Yaşanan bu değişim çabaları, küresel gelişmelerin ve Avrupa Birliği üyelik 
sürecinin etkileri ile yerel dinamiklerin buluşmasından kaynaklanmıştır.  Son tahlilde 
küresel, bölgesel ve yerel ihtiyaçlarımıza cevap verebilmek adına DPT Müsteşarlığı yerelde 
Kalkınma Ajansları örgütlenmesine gitmiş ve böylece Düzey 2 bölgelerinde kalkınma 
ajansları kurulmuştur. Kalkınma Ajansları bölgesel gelişmeyi hızlandırmak üzere stratejik 
planlama anlayışı içerisinde bölge planlarını hazırlamaktadır. Bu değişim sürecinde; bölge 
planlarının da niteliklerinde önemli değişiklikler meydana geldiği görülmektedir. Bu 
minvalde İzmir Kalkınma Ajansının eşgüdümünde hazırlanan İzmir Bölge Planı bu 
makalede olumlu yönleri ve noksanlıklarıyla kritik edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma Ajansı, Bölgesel Kalkınma Planı, İzmir Bölge 

Planı. 

A CRITICISM ON THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANS 
PREPARED BY REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN TURKEY: 

THE CASE OF IZMIR DEVELOPMENT PLAN (2010-2013) 
Abstract 

Regional development policies in the last ten years, Turkey have been a long 
process of change. This change in the efforts of the global developments and the effects of 
European Union membership process is due to encounter with the local dynamics. The final 
analysis, The state planning organization has decided to establish the local development 
agencies respond on behalf of the global, regional and local needs and so that development 
agencies has been established at level 2 regions. Development Agencies prepare the 
regional plans to accelerate regional development in the understanding of strategic 
planning concept. At this process of change, significant changes occurred in also features 
of regional plans. In this direction, the writer will analyze Izmir Regional Development 
Plan prepared by IZKA in this paper by taking into account to its positive and negative 
aspects. 
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