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BÜYÜME, KALKINMA, MEDENiLEŞME

CEVDET YILMAZ*

I) BÜYÜME Mİ KALKINMA MI?

Eski bir kalkınma bakanı olarak bu makaleye gi-
rişte öncelikle kavramsal açıdan büyüme ve kalkın-
ma ayrımını yapmak isterim. Büyüme mi bizim ara-
dığımız şey yoksa kalkınma mı? Büyümenin İngilizce 
karşılığı “growth” kalkınmanın ise “development. 
Hangisinden bahsediyoruz? 

Çoğu zaman gündelik kullanımda büyüme ve 
kalkınma (veya gelişme) kavramlarını karıştırabiliyo-
ruz. Doğru bir ayrım yaptığımızda ise büyüme derken 
ekonominin nicelik olarak genişlemesinden, rakam-
ların artmasından bahsediyoruz. Kişi başına gelir, milli 
gelir, ihracat artışı gibi çok çeşitli göstergelerde ra-
kamsal olarak ifade ettiğimiz artışlar büyümeyi ifade 
ediyor. Kalkınma veya gelişme dediğimiz zaman ise 
biraz daha geniş bir kavram ile karşılaşıyoruz.  

Kalkınma, uluslararası alanda üç sütunlu bir şe-
kilde tarif ediliyor. Genelde bu yaklaşım “sürdürüle-
bilir kalkınma” (sustainable development) olarak da 
isimlendiriliyor. Üç ayaklı tarifin ilk sütunu gelir, ikin-
cisi sosyal adalet, üçüncüsü ise çevre. Şimdi bunları 
bir ölçüde açmaya ve yorumlamaya çalışalım.

Birinci boyut olan gelir kısmı büyüme veya nicel 
genişleme ile alakalı. Bu hesaplarda gelir genellikle 
“satın alma gücü paritesi” ile hesaplanan ve ulus-
lararası mukayeseleri kolaylaştıran bir anlayışla ele 
alınıyor. Toplam hasılanın artması, bu hasılanın nü-
fusa bölünmesi ile elde edilen kişi başı gelirin yüksel-
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mesi birinci sütünün özünü oluşturuyor. Bu “growth” 
dediğimiz kısım, ekonomik büyüme dediğimiz kısım. 
Tariften de anlaşılacağı üzere, büyüme kalkınma-
nın bir “alt kümesi” veya unsurlarından sadece bir 
tanesi olarak görülüyor. Diğer bir ifade ile büyüme 
olmadan kalkınma olmaz ama tek başına büyüme 
kalkınmayı sağlayamaz.

Kalkınmada ikinci boyut sosyal adalet. Ekono-
miniz büyüyebilir, toplam geliriniz artabilir, ama 
artan geliri adaletli bir şekilde dağıtmıyorsanız, 
toplumda ciddi eşitsizlikler varsa, çok da kalkınmış 
bir ülke olmuyorsunuz. Sadece belli kesimlerin bü-
yüdüğü bir ülke kağıt üzerinde büyümüş görünse 
de sosyal refah anlamında geri kalmış konumdan 
kurtulamamaktadır. Bu bakımdan sosyal adalet 
kalkınmanın temel bir unsurudur. Diğer bir ifade ile 
kalkınmış ülke sadece büyümeyen, büyümenin yanı 
sıra çeşitli kaynakları ve fırsatları toplumun geneline 
yaygınlaştırabilen bir ülkedir. Bunu “kapsayıcı büyü-
me” olarak da isimlendirmek mümkündür. Kadınlar, 
az gelişmiş bölgeler, küçük ve orta boy işletmeler 
gibi çeşitli boyutları olan bu kavram da büyümenin 
niteliği anlamında sıkça kullanılmaktadır. Bu çerçe-
vede esas olan büyümek ve büyümenin nimetlerini 
adaletle paylaşabilmektir.

Kalkınmanın üçüncü başlığı çevre unsuru. Kal-
kınma literatüründe bu boyut giderek daha faz-
la vurgulanıyor. İklim değişikliği tartışmaları son 
dönemlerde çevre boyutunun merkezine yerleşmiş 
durumda. Çevre boyutunu “nesiller arası adalet” 
olarak da tarif edebiliriz. Hızlı büyümeyle bugün-
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kü nesle bir refah sağlayıp gelecek nesillere tahrip 
edilmiş bir dünya bırakırsanız buna kalkınma diye-
mezsiniz.  Bugünkü nesil ile gelecek nesiller arasında 
bir denge kurulması ve gelecek nesillerin kaynaklar-
dan yararlanma hakkının çalınmaması gerekiyor. 
Çevre boyutu bu anlamda, kaynakları kullanırken 
onları tamamen tahrip etmeden gelecek nesillere 
aktarma meselesi. 

Üç boyutlu tarif edilen sürdürülebilir kalkınma 
bu şekilde özetlenebilir. Kalkınma bakanı olduğum 
yıllarda ulusal ve uluslararası platformlarda bu üç 
unsura dördüncü bir boyutun eklenmesi gerektiğini 
savunurdum. Burada da bu görüşümü tekrar ede-
ceğim. Giderek dünyada dördüncü boyut dediğim 
unsurun daha çok tartışıldığını da görüyorum. Dör-
düncü boyuta “yönetişim” boyutu diyebiliriz. 

Geliriniz yüksek olabilir, sosyal adalet olabilir 
ülkenizde, çevreye dikkat ediyor olabilirsiniz ama 
insanların temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmışsa, 
kurumlarınız katılımcı mekanizmaları çalıştırmıyor-
sa, hukuk düzeniniz iyi işlemiyorsa tam anlamıy-
la kalkınmış bir toplum olamıyorsunuz. Bu boyutu 
kalkınma ile demokrasi ilişkisi, farklılıkları bir arada 
çatışma olmadan yaşatma becerisi olarak da tar-
tışmak mümkün.   Ben dördüncü sütun olarak, bü-
tün bunları kapsayan bir kavram olarak yönetişim 
(governance) kavramını kullanmaktan yanayım. 

Diğer ülkeleri olduğu gibi ülkemizin kalkınma 
performansını değerlendirirken bu kavramsal çer-
çeveden hareket edilmesi doğru olacak ve bizi sa-
dece büyüme üzerinden yapılacak dar bir değer-
lendirmeden kuruyacaktır.

II) KALKINMANIN NERESİNDEYİZ

Son yirmi yıla bu dört boyutlu kalkınma kavramı 
üzerinden baktığımızda şunu söyleyebiliriz; Türkiye 
sadece büyümedi aynı zamanda sürdürülebilir  kal-
kınma sürecinde önemli bir hamle yaptı. 

Kalkınmanın dört dört boyutuyla gelişmelere bak-
tığımızda bazı rakamları paylaşmak isterim. Büyüme 
veya ekonomik gelişme olarak baktığımızda geliş-
mekte olan ülkeler de Türkiye de bu süreçte dünya-
dan daha fazla pay almaya başladı. 2000-2020 dö-
neminde gelişmiş olan ülkelerin dünya hasılasındaki 
payı yüzde 57’den yüzde 42’ye düşmüş iken gelişmek-
te olan ülkelerin payı yüzde 43’ten 58’e yükselmiştir. 
Dünyada dengeler değişirken Türkiye ne yapmış bu 

dönemde? Satın alma gücü paritesi ile ekonomik 
hasılamızın payı dünyada yüzde 1,5  iken yüzde 2’ye 
çıkmış. Nüfus içindeki payımız aşağı yukarı yüzde 1 ci-
varında kaldığına göre, son 20 yılda gelirimizi dünya 
ortalamasının üzerinde arttırmışız. Nominal kur 
üzerinden yapılan hesaplara bakarsanız daha farklı 
şeyler görebilirsiniz ama genel manzara bu. 

Dünya hasılası olarak baktığımızda 2000-2020 
döneminde Dünya ortalama yüzde 3,8 büyümüş, 
aynı dönemde Türkiye ortalama 4,8 büyümüş. 2001 
krizinin ortalamayı aşağı çeken etkisini dışta tutar-
sak, 2002 sonrası AK Parti döneminde ortalama 
büyüme hızı yüzde 5’in de üstüne çıkmış. Dünya or-
talamasının üstünde bir büyüme performansı ser-
gilemişiz. Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı paya 
baktığımızda yakınsamanın daha belirgin hale gel-
diğini görüyoruz. 2020’de dünya ticaretinden aldı-
ğımız yüzde pay 0,43 iken, 2020’lere geldiğimizde 
0,96 yani aşağı yukarı yüzde 1 seviyelerine gelmişiz. 

Bu noktada İngilizce “convergence”  kavramı da 
hatırlatmak isterim.  Kalkınma literatüründe önemli 
bir yeri olan bu kavram Türkçe’ye “yakınsama” olarak 
çevriliyor. Bu kavramın özünde gelişmekte olan ülke-
ler ile gelişmiş ülkeler arasındaki farklılığın azaltılması 
var. Gelişmekte olan dünyanın ve Türkiye’nin bu an-
lamda yakınsadığını söyleyebiliriz. Ancak bu yakınsa-
manın veya yaklaşmanın daha çok hacim bazında 
gerçekleştiği, kişi başına gelire ve kalite göstergeleri-
ne henüz yeterince yansımadığı da bir gerçektir. 

Rakamlara boğmak istemiyorum. Ülkemiz ben-
zer performansı sosyal adalet ve çevre konularında 
da sergilemeyi başarmıştır. Özellikle AK Parti hükü-
metleri sosyal devlet kavramını hayata geçirmede, 
yoksullukla mücadelede, eğitim ve sağlık sektör-
lerinde büyük dönüşümlere imza atmışlardır. Son 
yıllarda yaşadığımız pandemi krizi sosyal güvenlik 
sisteminin kapsayıcılığının önemini bir kez daha or-
taya koymuştur. Sadece sağlık ve sosyal güvenlik 
alanında yapılan reformlar için ayrı bir makale ya-
zılması çok anlamlı olacaktır. Çevre konusunda da 
büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Şehir altyapılarına 
yapılan yatırımlar (içmesuyu, kanalizasyon ve arıt-
ma, berteraf tesisleri, vb), orman varlığında dünya 
gerilerken ülkemizde alınan mesafeler, yeni kurum-
sal yapılar ve mevzuat bunun bazı göstergeleridir. 
En son yapılan düzenleme ile Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığı kurulması ve Paris Anlaşma-
sına taraf olunması güncel bazı gelişmeler olarak 
hatırlatılabilir.  Yönetişim açısından da Türkiye vesa-
yetçi bir emokrasşiden normal bir demokrasiye ge-
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çerek büyük bir kazanım elde etmiş, 15 Temmuz hain 
girişimini bertaraf ederek demokrasiye olan güçlü 
sahiplenmesini göstermiştir. Aynı dönemde temel 
hak ve özgürlükler (başörtüsü yasaklarının kalkma-
sı, anadil konusunda atılan adımlar, işkenceye sıfır 
tolerans politikası gibi çok sayıda örnekler verilebi-
lir) alanında alınan mesafeler, yerel yönetim ve sivil 
toplumun gelişimi, kurumsal yapılarda çeşitlenme 
önemli kazanlımlar olmuştur. Başkanlık sistemine 
geçiş bu reformların devamı olarak önemli bir dö-
nüşüm sağlamıştır. Diğer bir ifade ile son yirmi yılda 
kalkınma sürecinde her bakımdan önemli mesafe-
ler alınmıştır. Ancak yaşanan bu değişim sürecinin 
halen devam ediyor olduğu ve henüz tamamlan-
madığı, her alanda iyileştirilmeye ve geliştirilmeye 
muhtaç olduğu da açıktır.

Diğer taraftan yine kalkınma tartışmalarına dö-
necek olursak kalkınmış bir ülkeyi nasıl tarif ederiz 
diye baktığımızda rakamların ötesine geçmemiz 
gerekmektedir. Rakamlar elbette ki önemli ama 
tüm bu rakamlar sebep değil sonuçtur. Rakamları 
asıl üreten bir toplumun kendi içindeki kapasiteler, 
geliştirdiği nitelikler, insanının kalitesi, kurumlarının 
kalitesi gibi hususlardır. Bu tespiti yine kalkınma ba-
kanlığı tecrübemden şöyle tarif etmek isterim;  Or-
tak hedefler belirleyebilen ve bu hedeflere dönük 
olarak etkili şekilde organize olabilme kapasitesi 
oluşturan toplumlar, kalkınmış toplumlardır. Hedef 
koyup, kaynaklarını buna sevk edebilen nitelikli, be-
cerikli bir insan kadrosuyla bunları gerçekleştirme 
yoluna giren ülkeler kalkınmış veya kalkınma süre-
cinde başarılı ülkelerdir. Bu organizasyonu yapa-
mayanlar, bu yönetişimi yapamayanlar ise maale-
sef daha geride kalan ülkeler. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya ve Japonya 
gibi ülkelerin yerle bir olmuş altyapılarını toparlama 
becerisi bu fikrin somut bir dayanağı olarak 
hatırlatılabilir. Organize olabilme kapasitesi, birlikte 
iş yapabilme, birtakım işleri kotarabilme kapasitesi. 
Bunu yapabilen toplumlar daha üst noktalara ge-
liyorlar ama bunu ölçümleme konusunda rakamlar 
da kullanılıyor. 

Dünya Bankası’nın dörtlü bir skalası var; az ge-
lişmiş, alt-orta, üst-orta ve yüksek gelişmiş. Dünya 
Bankası’nın yapılan tartışmaları bir anlamda dola-
ra çevirdiği ve ölçülebilir kılmaya çalıştığı bir skala 
bu. Buna göre 1,045 doların altındaysa kişi başına 
geliriniz siz az gelişmiş bir ülkesiniz. 1,046-4,095 do-
lar arasında bir kişi başına gelirimiz varsa -bun-
lar nominal dolarlar- alt orta gelir grubundasınız. 
4,096-12,695 dolar arasındaysanız üst orta gelir 
grubundasınız. 12,695 doların üzerindeyse kişi başı-

na geliriniz yüksek gelirli ülkeler grubundasınız. 

Türkiye 2000’li yılların başlarında 3,500 dolar ci-
varında kişi başına geliri olan, alt orta gelir grubun-
da bir ülkeydi. Son 20 yıl boyunca sağlanan geliş-
melerle üst orta gruba terfi etmiş oldu. Aslında bir 
ara 2013’lerde kişi başı hasılamız yüksek gelir grubu-
nu test etti. Yurtiçi hasılamız bu yıllarda 950 milyar 
dolarlara, kişi başına gelirimiz 12-13 bin dolarlara 
yükseldi. Üst gelir grubuna sınırdan dahil olan bir 
ülke haline geldik ama 2013 ortasından itibaren ya-
şanan süreçte bu gelişme bir ölçüde sekteye uğra-
tıldı. Gezi hadiselerinden çukur hadiselerine, Suriye 
ve mülteci meselelerinden Doğu Akdenize, 15 Tem-
muz’dan pandemiye yaşadığımız süreçler ile bugün 
geldiğimiz noktada yine 8-9 bin dolarlar civarında 
bir noktadayız. Bununla birlikte yine üst orta gelir 
grubunda olmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız kur 
şoku olmasa muhtemelen 2021 yılında yine 10 bin 
doları aşacaktık ama maalesef bu kur düzeyiyle bir 
süre daha yüksek gelirli ülkeler liginin altında kal-
maya devam edeceğiz. 

Gelire göre gruplama dışında “İnsani Kalkınma” 
dediğimiz bir kavram da uluslararası ölçümlerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  Birleşmiş Millet-
ler tarafından her yıl yayınlanan  İnsani Kalkınma 
Raporu bu endekse yer veriyor. “Human develop-
ment index” ülkeleri üç kriterle ölçüyor. Birincisi gelir 
düzeyi, az önce bahsettiğimiz büyüme veya eko-
nomi boyutu. Gelir derken, satın alma gücü pari-
tesine göre kişi başına gelirimize bakıyorlar. İkincisi 
toplumun eğitim düzeyi ve bu kriteri kendi içinde 
ikiye ayırıyorlar. Bütün toplumun -yani Türkiye için 
konuşacaksak 84 milyonun- örgün eğitimde geçir-
diği ortalama süreye bakıyorlar, geçmişte geçirdiği 
süreye. İkincisi, belli bir yaşın altındaki nüfusun ge-
lecekte ne kadar örgün eğitimde olacağının bek-
lentisine bakıyorlar. Bu ikisini ağırlıklandırıp eğitimle 
ilgili bir ölçüm yapıyorlar. Üçüncüsü ise doğuşta 
hayatta kalma ümidi dediğimiz ortalama yaşam 
süresi, buna bakıyorlar. Bu üçünü ağırlıklandırarak 
insani kalkınmayı ölçüyorlar. 

İnsani kalkınmada da dört grup var; alt gurup, 
orta grup, yüksek insani kalkınma grubu ve çok yük-
sek insani kalkınma grubu olmak üzere. Son 20 yılda 
Türkiye yüksek insani kalkınmadan çok yüksek insani 
kalkınmaya terfi etti. Türkiye, nominal dolar bazın-
da 10 bin doların altında kalsa da, belli bir fiziki mal 
sepetini ülkeler arasında mukayese edilebilir şekilde 
karşılaştırma imkanı veren satın alma gücü paritesi 
ile oldukça yüksek bir seviyeyi yakaladı. Geldiğimiz 
noktada satın alma paritesi ile kişi başına gelirimiz 
30 bin doların üstüne yükselmiş ve toplam ekonomik 
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hacmimiz dünyada 11. Sıraya tırmanmıştır. Eğitimde 
geçmişte çok olan göstergemiz son yirmi yılda 
önemli bir iyileşme sergilemiş, geldiğimiz noktada 
84 milyonun örgün eğitimde geçirdiği süre 7-8 yıl-
lara ulaşmış, örgün eğitimde geçirilmesi beklenen 
süre ise 14 yılı aşarak ciddi bir artış kaydetmiştir.  Di-
ğer taraftan ortalama yaşam süremiz de 80 yıla 
yaklaşmıştır. Kadınlarda daha yüksek, erkeklerde 
biraz daha az. Bütün bunları ağırlıklandırıp baktık-
larında Türkiye o en yüksek insani gelişmişlik ligine 
terfi etmiş durumda 

Türkiye gelir anlamında baktığınızda orta gelir 
noktasında. Bu orta teknoloji demek aslında orta 
kurumsallaşma demek, orta zihin demek. Bunu çe-
şitlendirebiliriz, orta şehirleşme seviyesi de diyebiliriz. 
Bu durumda olan ülkelerin bir açmazı oluyor. Açmaz 
şu; çok basitleştirirsek emek ve teknoloji açmazı. Bir 
taraftan ucuz emekle kalkınmaya çalışan ülkeler 
var. Rekabet gücü dediğimiz şeyi ucuz emekle sağ-
lamaya çalışanlar var. Diğer taraftan teknolojiyle, 
yüksek katma değerle, verimlilik ile rekabet gücüne 
sahip olanlar var. Orta gelirde olanların çok şanssız 
bir durumu var, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen 
sakal gibi bir açmaz içindeler. Düşük emekle gide-
miyorlar çünkü artık şehirleşmiş durumdalar, eğitim 
düzeyi artmış durumda, insanlar düşük ücrete razı 
olmuyorlar. Nispeten yüksek ücret vermek durumun-
da olan orta gelir seviyesindeki ülkelerin düşük emek 
maliyeti olan ülkelere karşı rekabet güçleri yeterince 
olmuyor.  Bu ülkeler yüksek teknolojiye de bir anda 
geçemiyorlar ve dolayısıyla yüksek teknolojisi olanlar 
karşısında da teknolojik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Buna 
“orta gelir tuzağı” deniyor.

Kısacası orta gelir seviyesinde bir ülke olarak İki 
taraflı bir sorunu aşmak zorundayız. Bunu daha dü-
şük emek maliyetiyle aşamayacağınıza göre daha 
verimli, teknolojik düzeyi daha yüksek bir ülke olarak 
aşmak durumundasınız. 

Bunun çarelerini bulmak durumundasınız bu da 
kolay bir mesele değil tabii. Dünyada az önce bah-
settiğim gibi bir hiyerarşi var maalesef bu hiyerarşi 
de kendini uzun zamadır yeniden üretiyor. Ülke için-
de eşitsizlikler yeniden üretildiği gibi (yoksul bir ke-
sim veya bölge yoksul kalmaya devam ettiği gibi) 
dünyada  da yoksul ülkeler maalesef bu kısır dön-
güden çıkamıyorlar. 

Bu kısır döngünün kırılması maalesef uzun za-
man alıyor. Nitelik değiştirme, grup veya kategori 
değiştirme gerçekten çok zorlu süreçler. Bunu ba-
şarabilmiş az sayıda ülke var. 

III) ŞEHİRLEŞME VE KALKINMA

Yukarıdaki tartışmalara “mekan” boyutu katıl-
maz ise eksik kalır diye düşünüyorum. Büyüme ve 
kalkınma bir boşlukta gerçekleşmemektedir. Me-
kan dediğimizde ise ilk akla gelen kavramlardan biri 
şehir kavramıdır. Gerek modern şehir gerekse uzun 
tarihi tecrübemizden hareketle mekan boyutunu 
yeniden ele almalıyız.

Kalkınma perspektifinden bakacak olursak şe-
hirlerin veya mekanın iki temel ortamı oluşturduğu 
söylenebilir; yaşam ortamı ve iş ortamı. Birincisi ni-
telikli insanı cezbetmek ikicisi ise sermayeyi cezbet-
mek bakımından son derece önem taşımaktadır. 
Bu kavramlardan hareket ederek kalkınmışlığı baş-
ka bir açıdan tarif edebiliriz. Nitelikli insanı ve ser-
mayeyi cezbedebilen ülkeler veya şehirler gelişmiş, 
bunu yapamayanlar ise yeterince gelişmiş değildir. 
Bırakın insanı ve sermayeyi cezbetmeyi, elindekini 
bile “beyin göçü” ve sermaye göçü ile kaybeden az 
gelişmiş ülkeler veya şehirler kısır döngü içine gir-
mekte ve yoksulluğu yeniden üretmektedir.

Medeniyetin “medine” kavramından geldiğini 
düşündüğümüzde, nitelikli şehirler oluşturmadan 
gelişmiş bir toplum olamayacağımız görülmelidir. 
Şehir derken çok boyutlu bir etkileşimin olduğu bir 
iklimi kast ediyorum. Yollarından mimarisine, kültürel 
ve sanatsal hayatından eğitim ve sağlık altyapısına, 
güvenliğinden yeşil dokusuna, mahalle kültüründen 
katılım kanallarına bir çok yönüyle bu ortam insanı 
cezbeder veya kaçırır. Olması gereken öncelikle 
insan odaklı bakmaktır. Doğumundan ölümüne 
kadar insan hayatının tüm aşamalarını kuşatan bir 
anlayış içinde şehirlerimizi yeniden düşünmeliyiz. 
Afetlere ve çarpık şehirleşmeye son vermek için 
kentsel dönüşümü yaparken, bu dönüşümün insan 
merkezli ve insanın başka insanlarla ünsiyet oluştu-
racağı ortamları dikkate alarak nitelikli bir şekilde 
planlanması gerekmektedir. Tarihi birikimimizi de 
yeniden öğrenerek gelecek şehirlerimizi şekillendir-
meliyiz. Kaba bir modernliğin takipçisi olmak insan 
odaklı bir anlayışı getirmeyecek, yüzeysel bir fonksi-
yönel yaklaşımı egemen kılacaktır.

İnsanın başka insanlarla birlikte hayatı paylaştığı 
ve zenginleştirdiği, bunu yaparken aslında kendi 
kimliğini ve kültürünü de inşa ettiği bir şehirleşme 
anlayışı esas olmalıdır. Yaradılmışların en şereflisi 
olan insan başka kaygılara, özellikle rant kaygıları-
na feda edilmemelidir.

Yaşam ortamı kadar önemli diğer bir konu ise 
“iş ortamıdır”. Aslında iş ortamı geniş anlamda 
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yaşam ortamının bir parçası olarak da görülebilir. 
Hangi alanda olursa olsun (ekonomi, kültür ve sa-
nat) üretmek isteyen insanlara ve kurumlara uygun 
ortam oluşturan şehirler gelişmeye açık olacaktır. 
Bürokrasinin işleyişinden uygun arazi teminine, atık 
yönetiminden hava kalitesine, çalışanlara beceri 
kazandırılmasından mülkiyet hukukuna iş ortamı 
çok yönlü olarak iyileştirilmelidir. Bugünkü dünyada 
yatırım ve iş ortamını iyileştirenler sermayeyi cez-
betmekte ve zamanla diğerlerine fark atmaktadır. 
BU kavram sermayenin her istediğini vermek olarak 
algılanmamalıdır. Arzu edilen nitelikli sermaye için 
elverişli bir ortam hazırlamak olarak görülmelidir.

IV) SONUÇ

Son yirmi yılda sağladığı nicel ve nitel ilerleme-
ler ile belli bir eşiğe gelmiş olan ülkemizin kalkınma 
ve şehirleşme tartışmalarını çok boyut ve katılımcı 

bir şekilde yapmaya devam etmesi büyük önem 
taşımaktadır. Son yirmi yılda bütün temel alanlar-
da sağladığımız ilerlemeler ile geldiğimiz kritik eşiği 
aşarak her bakımdan üst ligde olan bir ülke olma-
mız gerekmektedir. Ekonomiden sosyal adalete 
çevreden yönetişime elde ettiğimiz kazanımlar yeni 
hamlelerimiz için zemin oluşturmalıdır. 

Pandemi sonrası yeniden şekillenen dünyada 
karşımıza çıkan fırsatları da değerlendirerek bu he-
deflere yönelmeliyiz. Sahip olduğumuz siyasi tec-
rübe ve istikrar, son yıllarda yaşadığımız badireleri 
bünyemizi güçlendirmiş olarak geride bırakmamız, 
bizlere büyük bir imkan sunmaktadır.  Bölgesel ve 
küresel jeopolitik gelişmeleri de iyi takip ederek bu 
imkanı değerlendirmemiz tarihi bir sıçrama niteli-
ğinde olacaktır. Bunu başarmamız, inanıyorum ki 
sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yeni açı-
lımlara vesile olacaktır.


