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25 Nisan 2003 tarihli Kamu Y ö n e t i m i
Temel Kanunu Tasarı Taslağı, 25. mad-
desini “Bölge Kalkınma Ajansları Kurul-
ması” başlığına ayırmıştı: 

“Ulusal kalkınma planı ile uyumlu
olarak İBB-2 Düzeyinde araştırma
yapmak, katılımcı yöntemlerle geli -
şim stratejileri oluşturmak, iller arası
koordinasyonu sağlamak, kamu, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları ara -
sında işbirliğini artırmak, bölgesel
gelişimi hızlandırmak ve özel girişim -
ciliği desteklemek amacıyla bölge
kalkınma ajansları kurulur. Bölge
kalkınma ajanslarının kuruluşu, gö -
rev ve faaliyetleri, merkezi yönetim
ile ilişkileri kanunla düzenlenir.” 

Bu madde, anılan yasa taslağının sonra-
ki nüshalarında ortadan kayboldu ve
sözkonusu taslakta bir daha hiç günde-
me gelmedi. ‘Temel Kanun’ toplum ta-
rafından benimsenmedi ve Cumhurbaş-
kanlığınca tüm temel hükümleri bakı-
mından uygun bulunmayarak geri gön-
derildi. İçerdiği anayasal aykırılıklar gi-
derilemedi ve süreç kesildi. Yürütme or-
ganı çözümü, elindeki metni parça par-
ça yasalaştırmakta buldu. Bu çerçevede
önemli bir adımı, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nü kapatan yasayı çıkar-
makla attı. İkinci büyük adımı ise, Böl-
ge Kalkınma Ajansları olarak bilinen
yeni bir bölgesel yönetim yapılanması-
na gidişi sağlayacak Kalkınma Ajansla-
rının Kurulması Hakkında Kanun Tasa-
rısı Taslağı’nı TBMM Başkanlığı’na su-

narak atmış bulunuyor.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koor -
dinasyonu ve Görevleri Hakkında Ka -
nun Ta s a r ı s ı , 19 Ocak 2005 günü
TBMM Başkanlığı’na gelmiş; 28 Ocak
2005 günü AB Uyum Komisyonu, İçiş-
leri Komisyonu, Adalet Komisyonu ve
esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nun listesine girmiştir.

En azından ‘Temel Kanun’dan bu ya-
na Bölge Kalkınma Ajansı olarak ad-
landırılmış olan birimler, 2005 yılında
yeni bir adlandırmayla ortaya çıkmış-
t ı r. İktidar, parlamentoya sevk sırasın-
da birimlerin adından b ö l g e s ö z c ü ğ ü-
nü düşürmüştür. İngilizce orjinal ad-
landırmada (regional development
agency) kullanılan “agency” karşılığı
a j a n s sözcüğü ise başından bu yana
ısrarla korunmuştur. Kurulmak iste-
nen yeni birime Bölge Kalkınma İda -
re s i yerine Kalkınma Ajansı d e n m e s i ,
“bölge yönetimi sistemi”nden başla-
yarak “eyalet sistemi mi?” tartışmala-
rının yeniden alevlenmesini önleme
arzusu olarak değerlendirilebilir. Ger-
çekten de adlandırma önemlidir; kuru-
lan birime yine sözcük düşürme işle-
miyle bölge idare s i dense, çağrışımın
ne denli farklı olacağı açıktır. 

Ajans, Türk yönetim sisteminde olduk-
ça sınırlı bir kullanım alanı olan sözcük-
lerdendir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne
göre ajans “(1) Haber toplama ve yayma
işiyle uğraşan kuruluş; (2) Bir ticarî ku-
ruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran
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ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu; bu iş kol-
larının çalıştığı büro; (3) ‘Eskimiş’ radyoda
haber bülteni” anlamlarına gelmektedir. TDK,
ajans sözcüğünün kamu kuruluşlarına verilen
bir genel örgüt türü olduğuna ilişkin herhangi
bir bilgi vermemektedir. Sözcüğün örgüt adı
olarak kullanıldığı alanlara bakılırsa, agency,
kaynaklandığı Batı dillerinde de ‘temsilcilik’,
“tanıtımcılık” çağırışımı yapan hizmetler söz-
konusu olunca kullanılır görünmektedir.
ABD’nin CIA’sı, AID’si gibi, ya da Türki-
ye’de TIKA gibi… 

Tasarı, gerçekten de “ajans” söcüğünün kulla-
nılmasını haklı çıkaracak bir bölgesel yöne-
tim sistemi öngörmektedir. Bu yargıya var-
maya olanak veren başlıca göstergeler şunlar-
d ı r :

 Kurulan birimler tüzelkişilik sahibidir;
ama ne özel ne de kamu tüzelkişisi olarak
adlandırılmıştır. Tasarı’da ayrıca belirtil-
medikçe, kuruluşun çalışmaları özel hu-
kuk hükümlerine bağlanmıştır.

 Kurulan birimlerin görevi, bölgeye ya-
bancı yatırım çekmektir; bunun için tanı-
tım organizasyonu olarak çalışacaktır.

 Kurulan her ajans, bölgede yatırım yapa-
cak olan kişi ve şirketlerin başvuru işlem-
lerini takip edecek, işlemlerin hızla so-
nuçlanmasını sağlayacaktır.

 Çalıştırılacak personel İş Kanunu’na göre
çalışacak, sözkonusu olursa adli hüküm-
lere göre yargılanacaklardır.

Bu özelliklere karşın tasarı, kurduğu ajanslara
öyle yetkiler vermektedir ki, bu kamu kudreti
kaynaklı yetkiler ancak memurlar eliyle görü-
lebilecek türdendir:

 Yatırımcı, ajansın illerde kuracağı “tek
durak ofisleri”ne başvuruda bulunduğun-
da, bu başvuru “devlet makamı”na yapıl-
mış sayılacaktır.

 Ajans gelirlerinin bir bölümü, yerel idare-
lerin başlıca gelir kalemini oluşturan
“ulusal vergi gelirleri toplamı”ndan ayrı-
lacak paydan sağlanacaktır. (Üstelik yerel

yönetimler ulusal vergi gelirleri “tahsilat
toplamı”ndan pay almakta iken, bunlar
–eğer ‘tahsilat’ sözü unutulmamışsa ta-
hakkuk toplamından pay alabilecektir.)

 Ajanslarda, halihazırda kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan memurlar görev
alabileceklerdir. Bunlar görevlerine dö-
nerlerse, ajansta geçmiş süre, memurlukta
geçmiş gibi sayılacaktır.

 Her ne kadar yasanın maddelerinde açık-
ça yazılmamışsa da, genel gerekçede bir-
kaç kez dile getirildiği üzere, ajanslar böl-
genin kalkınma planını “hazırlayacak”
kuruluşlardır. Bölge kalkınma planı, hem
hazırlanışı hem de uygulanması bakımın-
dan tartışmasız bir kamu görevidir. Kamu
görevinin ‘kamu tüzelkişiliği’ sahibi ol-
mayan bir ‘ağırlama-tanıtma ajansı’ tara-
fından görülmesi, hem anayasal olarak
olanak dışıdır hem de kamunun varoluş
nedenlerine aykırıdır.

Sayılan son dört özelliğe bakılınca, kurulması
amaçlanan ‘kalkınma ajansı’ yapısının gerçek-
te ‘bölge idaresi’ adını daha çok hak ettiği
söylenebilir.

Kalkınma Ajansı Tasarısı, bu kez hiçbir tartış-
maya olanak vermeyecek açıklıkta bir ‘dış
kaynaklı’ metindir. Hazırlanması Avrupa Bir-
liği’nce istenmektedir.

Avrupa Birliği, bölgeselleşme politikasını
“bölgeler arası eşitsizlikleri giderme” önceli-
ğini geri çekerek “bölgeler arası rekabet” ön-
celiğine dayandırmış; tüm üye ülkelerden ve
adaylık sürecinde olan ülkelerden bölge kal-
kınma politikalarını bu yeni önceliğe göre
değiştirmelerini temel politika istemi haline
g e t i r m i ş t i r. Bölge kalkınmasının bu yeni ön-
celiği iki sonuç yaratmaktadır: Birincisi, böl-
gelerde hem planlama hem uygulama öncü-
lüğü özel sektöre verilecektir; ikincisi, bölge
ekonomileri yabancı finansman-yatırıma
odaklı bir mutlak ‘serbestleşme’ye kavuştu-
r u l a c a k t ı r. 

Yerli-yabancı ayırımı yapılmaksızın özel sek-
töre verilen öncülük rolü, bu aktörün karar al-
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ma sürecinde doğrudan yer almasını sağlayan
idari düzenlemelerle sağlamlaştırılmaktadır.
Sermaye kesiminin oda, vakıf ve dernekleri,
bölge yönetimlerinin kuruluş çalışmalarında
yalnızca destek değil öncü ve ortak olarak et-
kin roller üstlenmektedirler. Türkiye’nin en
büyük liman kentlerinden İzmir ve Mersin, bu
bakımdan incelenmeye değer örnek-olay ko-
numundadırlar. Kalkınma ajansları, toplumun
yalnızca bir kesimine açık ve bu kesimin yö-
netiminde yapılar biçimindeki doğuşuyla, ge-
leneksel demokratik değerlerin ihlali bakımın-
dan da dikkate değer bir örnek-olay durumun-
dadır.

Tasarı hükümleriyle sınırlı bir değerlendir-
meye tabi tutulursa, kalkınma ajanslarının (1)
‘kökü dışarıda’lığını ve (2) sermayeciliğini
görmek çok kolaydır. Bu özellikleri nedeniyle
kalkınma ajansları, mali kaynak sorunundan
da yararlanarak, kurulması amaçlanan 26 ayrı
bölge alanını, giderek daha hızlı ve yoğun bi-
çimde Ankara’dan uzaklaştırıp Brüksel’e bağ-
layacaktır. Bu bağlar, ülkenin farklı bölgele-
rinde farklı kuvvetlerde olacaktır. Bölgesel
eşitsizlik sorununu bölgesel rekabetin sonrası-
na bırakan yeni strateji, bölgelerin yüzlerini
Ankara merkezli Türkiye iç pazarı yerine ‘fır-
sat’ sunan herhangi bir pazara dönmeleri için
her türlü olanağı hazırlamaktadır. Böyle bir
hazırlığın sonucu, ülkede iktisadi birliğin var-
lık koşullarını sarsmak olacaktır. İktisadi ya-
şam birliği, hiç kuşkusuz siyasal birliğin biri-
cik temelidir.

AB üyesi ülkeler, kendi ulusal sınırları için-
de doğacak bölgesel farklılaşma ve birbirin-
den kopmayı, bir üst birliğin karar mekaniz-
malarında yerlerini alarak üstünlüğe dönüş-
t ü r e b i l i r l e r. Ancak Türkiye gibi, 17 A r a l ı k
2 0 0 4 ’te AB’ye üyeliği enaz 15 yıl süreceği
açıkça dile getirilmiş, ucu açık müzakere sü-
recine terk edilmiş bir ülke için olası riskleri
hafifletebilecek hiçbir mekanizma sözkonu-
su değildir. 

Kalkınma ajansı modeli, bölgelerdeki iktisadi-
idari iktidarı toplumsal sınıflardan birine, bir
azınlığa devrederek anti-demokratik süreçleri

derinleştirmektedir. Bu, toplumsal varlığa dö-
nük bir tehdittir.

Kalkınma ajansı modeli, aynı zamanda, ülke-
nin iktisadi yaşam birliğinin zeminini oynata-
rak siyasal birliğin maddi özünü boşaltmakta-
dır. Bu, ulusal varlığa dönük bir tehdittir.

***

Kalkınma Ajanslarının Kurulması Hakkında
Kanun Tasarısı, 1995 yılında araştırmaları
başlatılan, yasalaşması 2003 yılında tamamla-
nan, tam olarak yürürlüğü 2008 yılında sağla-
nabilecek görünen Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrolü Kanununun; 2003 yılında yasalaş-
ması için uğraşılan ancak başarılamayan Ka-
mu Yönetimi Temel Kanununun; belediye ve
özel idareleri ‘idari ve mali olarak özerk’ diye
tanımlayıp Anayasaya aykırı olarak idare sis-
temine yasa düzeyinde ‘subsidiarite ilkesini’
yerleştiren yerel yönetim yasalarının; bakan-
lıkları güçten düşürerek kamu gücünü küresel
mekanizmalara açan düzenleyici ve denetleyi-
ci kurul düzenlemelerinin; nihayet devlet ge-
lirlerinin yönetimini borç yönetimi için yürü-
tecek Gelir İdaresi Başkanlığı Kurulması
Hakkında Kanun Tasarısının organik parçala-
rından biridir. Bu Tasarı’yı gerektiği gibi de-
ğerlendirmek, bütün bu değişiklikleri kucakla-
yan bir bakış açısına sahip olmayı gerektir-
mektedir.

Ama güçlük bu geniş kapsamla sınırlı da de-
ğ i l d i r. Kalkınma Ajanslarının Kurulması
Hakkında Tasarı, bir AB isteğidir. Ve A B ,
kendine özgü karışık mekanizmalarının yanı-
sıra ‘AB uzmanlığı’nın yıllardan bu yana
kendisini derin, geniş, karmaşık konuların uz-
manı diye sunuşunun da etkisiyle, pek de is-
tekle ve zevkle dalınacak bilgi alanlarından
d e ğ i l d i r. Ne var ki, bu unsur özellikle 1999
yılından bu yana yaşamımızda doğrudan etki-
li ve yönlendirici hale gelmiş durumdadır;
mekanizmalarının ve niyetlerinin sabırlı ça-
lışmalarla kolayca anlaşılır hale getirilmesi
g e r e k m e k t e d i r.

Bölge Kalk›nma Ajanslar› Nedir, Ne De¤ildir?

27



25 Ocak 2006 tarihinde TBMM tarafın-
dan kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun Cumhur-
başkanlığına gönderilmiş bulunmakta-
dır. Anılan Kanunun 25 maddesi, bir iç
tüzük değişikliğinden dolayı muhalefet
partilerinin o iç tüzük değişikliğini ona-
yamadıkları için Meclis çalışmalarına
katılmadıkları 2 Temmuz 2005 tarihinde
Meclis Genel Kurulunda görüşülmüş ve
25 madde üzerinde hiçbir tartışma ya-
pılmadan, “kabul edenler-etmeyenler”
şeklindeki oylamayla 26. maddeye ge-
linmiştir. Önemi her kesim tarafından
bilinen bu Kanunun yangından mal ka-
çırırcasına tartışmaya açılmadan kanun-
laştırılmak istenmesinin nedeni, Kamu
Yönetimi Temel Kanunu içerisinde yer
alan, ancak TBMM’den çıkarılamayan
bir bütün Kanunun, parça parça
TBMM’ne getirilmesine dayanmakta-
dır. İlk parça Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğünü kapatan Kanun idi. Bu ise,
ikinci kapsamlı Kanun olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Söz konusu Kanunun TBMM’ne sunul-
madan önceki ismi “Bölge Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”
idi. Ancak daha sonra her nedense “böl-
ge” sözcüğü yok edilmiştir. Ancak bu
sözcüğün yok edilmesi, Kanunun “böl-
gesel bir yönetim sistemi” getirmek
amacında olduğu gerçeğini saklayama-
maktadır. Bu bölgesel yönetim sistemi
ise, Türkiye’nin idari yapısına uyma-

makta, Kanunun Türkiye’yi fedaratif bir
yapıya götürmeye yönelik bir ön hare-
ket olduğu tartışmalarını engelleyeme-
mektedir.

Avrupa Birliği fonlarının etkin ve yerin-
de kullanımını sağlamak ve bölgesel ge-
lişme farklılıklarını ortadan kaldırmak
amacıyla, yerel birimlerin kurulmasına
ilişkin hükümler, Avrupa Birliği İlerle-
me Raporlarında yerini almıştır. Ülke-
mizdeki “bölge” tanımı 28.08.2002 ta-
rihli ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile netleşmiş ve Avrupa Bir-
liği’ne uyum için gerekli olan “İstatisti-
ki Bölge Birimi Sınıflandırması” yapıl-
mıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Ka-
rarında, yürürlüğe konulan bu sınıflan-
dırmanın, bölgesel politikaların çerçe-
vesinin belirlenmesinde esas alınması
kararı alınmış ve öngörülen “İstatistiki
Bölgeler” 3 düzeyde  belirlenmiştir. Bu-
na göre; İstatistik Bölge Düzeyi 1’de ül-
ke toprakları 12 bölgesel birime, Dü-
zey-2’de 26 bölgesel birime, Düzey-
3’de ise, halen mevcut illerden oluşan
81 bölgesel birime ayrılmıştır.

Kanunun gerekçesinde1 belirtildiği üze-
re, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesin-
de, bölgesel gelişme konusunda T ü r k i-
ye’den, Ulusal Kalkınma Planı ve İsta-
tistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
Düzey 2’lerde (NUTS 2) “bölgesel kal-
kınma planları” hazırlanması yoluyla,

 Bölgesel farklılıkları azaltmayı
amaçlayan bir ulusal ekonomik ve
sosyal uyum politikasının gelişti-
rilmesi,
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 Bu başlık altındaki mevzuatın uygulan-
masını kolaylaştıracak yasal çerçevenin
kabul edilmesi,

 Bölgelere yönelik kamu yatırımlarına
ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan
çok yıllı bütçeleme usullerinin oluştu-
rulması,

 Bölgesel kalkınmayı yürütecek idari ya-
pıların güçlendirilmesi ve

 Bölgesel kalkınma planlarını uygula-
mak üzere, NUTS 2 düzeyinde bölge bi-
rimlerinin kurulması, istenmektedir.

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum ku-
ruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağ-
lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle, ulusal kalkınma planı ve program-
larda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sür-
dürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi geliş-
mişlik farklarını azaltmak  amacı ile hazırla-
nan Kanunun genel gerekçesi olarak; 

 Bölgeler arası gelişmişlik farkları ile
dengesizlikler,

 Yerel ve küresel rekabetteki değişimler,

 AB’ye uyum sürecindeki yükümlülük-
ler,

 Finansal ve beşeri kaynakların rasyonel
dağılımı zorunluluğu,

 Çevresel duyarlılıktaki artış,

 Yerel kalkınma ve örgütlenme talepleri-
nin artışı ve bu taleplerin etkin yönlen-
dirilmesi ihtiyacı gibi nedenler,

yer almaktadır. Bu nedenlere dayanılarak; ka-
tılımcı, esnek bir yapıya sahip, teknik kapasi-
tesi güçlü, yerel ve bölgesel gelişmeyi hızlan-
dırmaya odaklı kalkınma birimleri konumun-
daki söz konusu bölgesel kalkınma ajaslarının
oluşumunun ihtiyaçtan öte bir zorunluluk ha-
line geldiği, Tasarının gerekçesinde vurgulan-

mıştır. Tasarı ile 26 bölgede kalkınma ajansı-
nın kurulması hedeflenmektedir.

59. Hükümet döneminde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde yoğunlaşan yasama etkinlikle-
rinin bir değerlendirmesi yapıldığında, çok
hızlı bir şekilde ve ilgili tarafların görüş ve
önerilerine başvurulmadan, kamuoyunda tartı-
şılmadan, özellikle “kamu yönetimini yeniden
yapılandırmayı” amaçlayan yasal düzenleme-
ler içerikleri ve gerekçeleri açısından gözden
geçirildiğinde, ortak payda olarak “Avrupa
Birliğine Uyum” amacının ön plana çıktığını
görmekteyiz. Ancak, diğer uyum yasaları dı-
şında, özellikle kamu yönetimini yeniden ya-
pılandırmayı amaçlayan söz konusu tasarıla-
rın2 hukukçular tarafından benimsenmediği,
Anayasaya aykırı bulunduğu, idari sistemimi-
ze uygun olmadığı yönündeki eleştirilerin
varlığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Merkezi ve yerel düzeyde kamu yönetimini
daha iyi işleyen bir sisteme kavuşturmak he-
pimizin ortak hedefi ve özlemidir. Ancak, ha-
zırlanan Tasarıların öncelikle Anayasa’ya ay-
kırı olmaması, Anayasa’nın getirdiği ilke ve
kurallarla uyum içerisinde bulunması gerek-
m e k t e d i r. Ancak incelediğimiz Kanunun bu
açıdan eleştirilecek pek çok yönü bulunmak-
t a d ı r.

Kalkınma Ajanslarının İdari Sistemimizde
Yeri

Kanun ile kurulması öngörülen “Ajansların”
mevzuatımızda yeri nedir? Öncelikle belirt-
mek gerekir ki, kamu yönetimi terminoloji-
mizde “ajans” kavramı yer almamaktadır. Ta-
sarıda bu kavramla getirilmek istenilen kurum
ya da kuruluş, ne merkezi yönetimin taşra bi-
rimi, ne de yerel yönetim  birimidir. Ancak,
bütün bu birimlerin bazı özelliklerini de taşı-
makla birlikte “ne kuş ne deve” örneği hiç bir
kategoriye girmemektedir. Tasarı ile yeni bir
idari birim öngörülmektedir. Ancak bu yeni
birim, Anayasa ile getirilen idari sisteme uy-
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mamaktadır. Yasa’nın düzenlediği hükümler-
de, bir çok hukuki kavrama, kuruma ve ilkeye
yer verilmiş olmakla birlikte, bunların tanımı
Anayasa’da bulunmamaktadır. Bu kavramla-
rın içeriği ve kapsamı bilimsel ve yargısal iç-
tihatlarla ortaya konulmuştur. Bu nedenle
bunlar, herkese göre değişen kavram ve kural-
lar olarak kabul edilemez.

Anayasa’nın “İdarenin bütünlüğü ve kamu tü-
zelkişiliği” başlıklı 123 ncü maddesine göre;

“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür
ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yö -
netim ve yerinden yönetim esaslarına dayanı -
larak kurulur.” 

Diğer taraftan, Anayasa’nın 126 ncı ve 127
nci maddelerinde merkezi idare genel yetkili,
mahalli idareler ise özel yetkili kuruluşlar ola-
rak görevlendirilmişlerdir. Anayasa’nın mer-
kezi yönetimle ilgili 126 ncı maddesinin 3 ün-
cü fıkrası; “Kamu hizmetlerinin görülmesinde
verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden
çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kuru-
labilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanun-
la düzenlenir.” hükmünü içerdiğine göre, Ka-
nun ile öngörülen Kalkınma Ajansı, ancak
merkezi idarenin taşra teşkilatı olarak düşünü-
lebilir. Ancak, söz konusu Tasarıda, Ajans ola-
rak düzenlenen birim, merkezi yönetimin taş-
ra teşkilatı biçiminde öngörülmüş değildir.

İdari sistemimizde düzenlendiği üzere; mer-
kezi yönetim adına hareket edecek ve yerel ni-
telikte kuruluşları temsil edecek örgüt ve kişi-
lere gereksinim duyulduğundan, iki türlü çö-
züme gidilmiştir. Ya merkezden yönetimin
taşra temsilcilerine geniş yetkiler tanınmış
(yetki genişliği ilkesi) ya da tüzelkişiliğe sahip
yerel yerinden yönetim kuruluşlarına yani ye-
rel yönetimlere yer verilmiştir. Anayasa, yerel
yönetimlere ilişkin temel esasları, yerel yöne-
timlerin niteliklerini, görevlerini ve merkezi
idare ile yerel yönetim ilişkilerindeki ana ku-

ralları, her iki idarenin farklılıklarını “mahalli
idareler” başlığını taşıyan 127 nci maddesinde
düzenlemiştir. Kalkınma Ajanslarını irdeleye-
bilmemiz için, yerel yönetimlerle ilgili mad-
deleri incelememizde yarar bulunmaktadır.
Anayasa’nın söz konusu maddesine göre;

Yerel yönetimler il, belediye ve köy idarele-
rinden oluşur,

İl, belediye ve köy halkının ortak ihtiyaçları-
nın karşılanması için kurulmuşlardır.

Karar organları seçimle oluşturulmaktadır.

Kamu tüzel kişisidirler.

Kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzen-
lenir.

Bütün bu özellikler göz önüne alındığında;
Kalkınma Ajansları, Anayasanın 127 nci mad-
desinde düzenlenen yerel yönetimler arasında
yer almamakta, buralardaki halkın ortak ihti-
yaçlarını değil yatırımcının ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere kurulması öngörülmektedir. Ka-
rar organlarının bir kısmı seçimle oluşturul-
makla birlikte, kamu tüzel kişisi olup olmadı-
ğı Kanunda net bir şekilde belirlenmemiştir.
Bu nedenle Ajanslar, yerel yönetim birimi ola-
rak kabul edilemezler. Ancak, Ajanslar, yerel
düzeyde Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler
ve İl Özel İdareleri ile çeşitli düzeylerde iliş-
kilendirilmişlerdir. Ajanslara, Tasarının 19/a
maddesinde düzenlenen, Bir önceki yıl ger-
çekleşen genel bütçe vergi gelirlerinin tahsila-
tından, vergi iadeleri ile mahalli idarelere ve
fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra ka-
lan tutar üzerinden binde beş oranında her yıl
ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Plan-
lama Kurulunca her bir ajans için nüfus, geliş-
mişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre
belirlenecek pay”, yerel yönetim maliyesi sis-
temine ait bir uygulama olup, bu durum hem
kamu kaynağının kullandırılması hem de ye-
rel yönetim sisteminden yararlanma olarak
anlaşılmaktadır.3
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Tasarının 3 üncü madesine göre, “Ajanslar,
bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşki-
latı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın tek-
lifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.
Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş ka-
rarnamesinde belirtilir.” Ayrıca kurulmuş olan
Ajansın kaldırılmasında da Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Ancak Anayasada, yürütme organı-
na, Anayasa’ya ve yasalara uygun olarak kul-
lanılabilen türevsel ve bağlı bir düzenleme
yetkisi verilmiştir. Anayasa’nın yasayla dü-
zenlenmesini öngördüğü bir konuyla ilgili dü-
zenleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna bıra-
kılması, Anayasa’nın 7, 8 ve 126 ncı maddele-
rine aykırılık oluşturmaktadır. Hiç kimse ya
da organın Anayasa’dan kaynaklanmayan bir
yetkiyi kullanamayacağı ilkesinin özünde, ya-
sama, yürütme ve yargı organlarının “millet”
adına kullandıkları egemenliğin geçerlilik ko-
şulu bulunmaktadır. Bu nedenle Ajansların,
bir Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
Kararı ile kurulması veya kaldırılması Anaya-
sa’nın yukarıda belirtilen hükümlerine aykırı-
lık oluşturacaktır.

Kanun ile  Devlet Planlama Te ş k i l a t ı ’ n a
Ajanslarla ilgili olarak ulusal düzeyde koordi-
nasyon görevi çerçevesinde önemli görevler
verilmekte ve 540 sayılı Devlet Planlama Teş-
kilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesine
“Kalkınma Ajanslarının  koordinasyonunu
sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yü-
rütmek” hükmü eklenerek, Teşkilata yeni yet-
ki ve görevin verilmiş oluğunu anlıyoruz. Ta-
sarıda  yer alan hükümlerden, Ajansların Dev-
let Planlama Teşkilatının taşra birimleri gibi
bir izlenim edinilse de, Ajansa verilen farklı
yetki ve görevler bunun aksini göstermektedir.

Esasen, Ajansların bir kamu kurumu olup ol-
madığı da Tasarıda netlik kazanamamıştır.  Zi-
ra, 3 üncü maddenin son fıkrasına göre;
“Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla
düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hu-

kuk hükümlerine tabidir.” Bu ifadeden Ajan-
sın bir özel hukuk tüzel kişisi gibi öngörüldü-
ğü düşünülse de, kamu gücünü kullandığı ve
kamusal yetki ve görevlerle donatıldığı göz
önüne alınarak bir kamu tüzel kişisi olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Yasa Tasarısında bu
konuda farklı hükümler bulunduğundan, ajans
kimi zaman bir kamu kuruluşu, kimi zaman
bir özel sektör kuruluşu, kimi zaman da özel
sektöre hizmet edecek olan olan bir sivil top-
lum kuruluşu olarak öngörülmüş ve bu üçlü
görünüm, yetkilendirildiği çeşitli görev ve so-
rumluluklarına da yansıtılmıştır.4 Ö r n e ğ i n ,
bölge plan ve programlarını hazırlamak  ve
uygulamak, bölgenin tabii, iktisadi ve beşeri
kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekono-
mik gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücü-
nü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak gi-
bi görevler ile Devlet Planlama Teşkilatıyla
kurulan yapısal ilişki, bir kamu kurumu niteli-
ğini göstermektedir. Ayrıca, Ajansın teşkilat
yapısını oluşturan Bölge Kalkınma Kurulu’na,
kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıl-
makta olup bu Kurula Büyükşehir Belediye
Başkanı veya Belediye Başkanı, Yönetim Ku-
ruluna ise Vali başkanlık yapmaktadır. Bu gö-
revliler de bilindiği üzere kamu yönetimimiz-
de en üst düzey kamu görevlileridir. Diğer ta-
raftan, Tasarının 5/i maddesinde yer alan;
“Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum
ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve iş-
lemeleri, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde
sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koor-
dine etmek” görevi pek çok kamu kurum ve
kuruluşunun yetkisinin devri anlamına gel-
mektedir ki, bu yetki devri kanunla yapıldı-
ğından Ajansların bir kamu kurumu olarak
kurgulandığını düşündürmektedir. Söz konusu
görevler “yatırımcıların tüm iş ve işlemlerini
takip ve koordine edecek” yani, yerli ve ya-
bancı tüm yatırımcıların bölgedeki işlerini ko-
laylaştıracak ve bunu kamu gücü ve kaynakla-
rını kullanarak yerine getirecek, açıkça belir-
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tilmese de bir “kamu kurumu” kurulması ön-
görülmektedir. Özellikle, yabancı sermayenin
ülkemize girişini sağlamak amacıyla mevzu-
atımızda pek çok düzenleme yapılmış, ayrıca-
lıklar tanınmış olduğunu biliyoruz. Söz konu-
su düzenlemelerin de hukuken eleştirilecek
yönleri olmasına rağmen, bu kadar açık ve net
bir şekilde yatırımcı ayrıcalıklı bir konuma
g e t i r i l m e m i ş t i r. Bu husus, Tasarının Genel
Gerekçesinde de açıkça vurg u l a n m a k t a d ı r.
Gerekçeye göre; “....Hazine Müsteşarlığı, ül-
kemize daha çok yabancı sermaye çekilmesi
ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
artırılması gibi bir işleve sahiptir ve bu açıdan
yabancı sermayeye yönelik bir promosyon
yapması gereklidir. Ajansların ise, bölge-
sel/yerel potansiyeli, dinamikleri tespit edip
değerlendirerek, yerel aktörleri örgütleyerek
bu potansiyeli ulusal ve uluslararası piyasala-
ra, yatırımcılara hazır bir paket halinde sunma
kapasitesi olacaktır. Bu bakımdan ajansların,
Hazine Müsteşarlığı kanalıyla, yabancı yatı-
rımcıya, yer seçimi de dahil, bütün ilgili des-
tekleri ve potansiyelleri içeren somut önerile-
ri bir paket halinde sunması, Hazine Müste-
şarlığının yabancı sermaye alanındaki işlevini
tamamlayıcı, destekleyici ve etkinleştirici ola-
caktır. Bir bakıma, bu kuruluşlar Hazine Müs-
teşarlığının yurt içi destek ağı gibi çalışabile-
cektir.”5 Ayrıca, Ajansların teşkilat yapısı içe-
risinde il bazında kurulan ve  Kalkınma Ajans-
larının taşra teşkilatı konumunda bulunan
“Yatırım Destek Ofislerinin” (daha önceki is-
mi Tek Durak Ofisleridir) görevlerine baktığı-
mızda da bu düşüncemiz pekişmektedir. Bu
Ofislerin en önemli görevleri, “Bölge illerin-
de, özel kesimdeki yatırımcıların, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına
giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş
ve işlemleri ile ilgili mevzuatta belirtilen süre
içinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemiş-
se öncelikle ve ivedilikle  sonuçlandırmak
üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip
ve koordine etmek, yatırımları izlemek, ilgili

mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen bel-
geler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek
ve yol göstermek, başvurular hakkında ön in-
celeme yapmaktır.”

Görüldüğü gibi, Ajansların kurulmasının en
önemli ve etkili gerekçesi, “yatırımcının kamu
gücü ve kaynakları ile desteklenmesi ve örgüt-
lenmesinin sağlanmasıdır.” Ancak, ülkemizde
sadece yatırımcıların (yabancı yatırımcıların
da bu gruba dahil olduğu gözden uzak tutul-
mamalıdır) ekonomik zorluklar içerisinde ol-
madığı, toplumun pek çok kesiminin çok daha
vahim durumda bulunduğu bilinmektedir. An-
cak, bu kesimlerin sıkıntılarının giderilmesi
ve desteklenmesi amacıyla kamu gücünü kul-
lanabilen ve kamu kaynakları aktarılan  birim-
ler kurulmamıştır. Anayasa’da sadece korun-
ması gerekli toplumsal birim ve kişilere (aile,
özürlüler gibi) ilişkin özel hükümler getirildi-
ği gözden uzak tutulmamalıdır.

Tasarıya göre, Ajansların, kamu kurumu dışın-
da “özel hukuk tüzel kişisi” olarak nitelenme-
sini sağlayacak hükümleri de bulunmaktadır.
Tasarının “Kuruluş” başlıklı 3 üncü madde-
sinde, Ajansların bu Kanunla düzenlenmemiş
bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine
tabi olduğu ifade edilmiştir. Bu ifadenin ak-
sinden, bu Kanunla düzenlenmiş işlemlerinde
kamu hukuku hükümlerinin uygulanacağı an-
lamı da çıkmaktadır. Tasarı’nın, Ajans perso-
nelinin nitelik, statü ve haklarının düzenlendi-
ği 18 nci maddesinde, Ajans hizmetlerin iş
mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen
personel eliyle yürütüleceği, personelin emek-
lilik ve sosyal güvenlik yönünden Sosyal Si-
gortalar Kanununa tabi olduğu belirtilmiştir.

Ancak, kamu gücünü kullanan, kamu kurumu
niteliğini taşısa da bunu açıkça dile getirmek-
ten kaçınan Kalkınma Ajanslarında kamu gö-
revlisi niteliğinde olmayan personelin çalıştı-
rılması, açıkça Anayasaya aykırılık teşkil et-
mektedir. Zira, Anayasanın 128 inci maddesi-
ne göre, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri
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ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürek-
li görevler, memurlar ve diğer kamu görevlile-
ri eliyle görülür. Ajanslarda çalışması öngörü-
len personelin kamu görevlisi niteliğini taşı-
madığına ilişkin hükümler Tasarıda yer aldı-
ğından bu hükümler, Anayasa’nın 128 nci
maddesine aykırı bulunmaktadır.

Ajansların kamu, özel sektör ortaklığı anlayışı-
na uygun bir yapıda kurulduğu, bu bakımdan
“normal kamu kuruluşu”6 niteliğinde bir ku-
rum olmadığı, Kanunda düzenlenmeyen bütün
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ola-
rak faaliyet göstereceği Kanunun Gerekçesin-
de açıkça belirtilmiştir. Gerekçeye göre bu ya-
pı, ajansların istihdam ve harcama usullerinde,
kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu ge-
nel bütçe, harcama, ihale, işe alma, işten çıkar-
ma, personel, ücret ödemesi, muhasebe yön-
temlerinden bağımsız olarak esnek hareket
edebilen, küçük fakat etkin ve dinamik bir bi-
rim olmasını sağlayacaktır. Bütün bu özellikle-
ri içeren yapının “normal bir kamu kuruluşu”
için geçerli olmadığı, normal kamu kurumları-
nın teşkilatlanmalarının, işlem ve eylemlerinde
uyması gereken kuralların, personel ve bütçe
sistemlerinin, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat

ile belirlendiği ve bu düzenlemelere uyulması-

nın zorunluluk arzettiği, ülkemiz idari sistemi-

ne uymayacak biçimde Avrupa Birliğinden it-

hal veya keyfi düzenlemelerin, hukuka aykırı-

lık oluşturacağı açıktır. Bütün bu Anayasal ve

yasal hükümlerin getirilmesinin ve uzun yıllar-

dır uygulanmasının altında çok önemli gerek-

çeler bulunmaktadır. Hukuk devletinde, hazır-

lanan Kanun Tasarılarının öncelikle A n a y a s a

ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Ge-

rekçede, söz konusu Kanun ile getirilmek iste-

nen kurumun “normal bir kamu kurumu” ol-

madığını ifade edebilecek kadar fütursuz bir

yaklaşım sergilemek, işin ciddiyetinden uzak-

laşılmasına neden olmaktadır.

Ayrıca, Kanunun 27nci maddesine göre,

Ajans, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale

Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu durum

Ajansın mali konularda keyfi davranmak ve

denetimden kaçınmak isteğini göstermektedir.

Sonuç olarak, 5449 sayılı Kanun, anayasal

idari sistemimize uymayan, Avrupa Birliğin-

den ithal edilmiş bir kanun dur.
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DİPNOTLAR



Kalkınma ajansları; 2003 yılında toplam
24 maddelik Taslak I ve toplam 19 mad-
delik Taslak II olarak, daha sonra da 19
Ocak 2005 tarihinde toplam 31 maddeli
Tasarı şeklinde kamuoyu gündeminde
tartışılmaya başlandı. Ve “nihayet” 25
Ocak 2006 tarihinde toplam 32 madde-
den oluşan “Kalkınma Ajanslarının Ku-
ruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun” adıyla yasalaştı. 

Kanunda varlık nedenleri, kamu kesimi,
özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynak-
ların etkin ve yerinde kullanımını sağla-
mak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
bölgeler arası eşitsizliği gidermek şeklin-
de belirtilen kalkınma ajansları aslında,
küresel stratejileri ve iş dünyası hedefleri-
ni hayata geçirecek bir yapı olarak kurg u-
l a n m ı ş t ı r.  1990’lı yıllarda beliren yeni bir
“yönetim anlayışı”nın, yani y ö n e t i ş i m i n
uygulama türlerinden biri olan kalkınma
ajansları, devlet sisteminde merkeziyetçi-
lik ilkesinin terk edilmesi ve bölgelerin
bu eğilim çerçevesinde yerli ve yabancı
özel yatırımcıların yönetimine verilme
aracı olarak görülmektedir.

1950’li yıllarda merkezi hükümetin ön-
cü olduğu bir idari yapıda varlık göste-
ren ve bir bölgenin sosyo-ekonomik ko-
şullarını geliştirme amacıyla çeşitli ülke-
lerde, farklı yapılarda, statülerde ve iş-
levlerde kurulmuş olan kalkınma ajans-
ları, 1990’lı yıllardan bu yana yöneti-
minde özel sektörün ve yerel katılımcı-
ların oturduğu kurumlar olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Farklı ülkelerde kurul-
muş olan ajanslar büyük ölçüde Av r u p a
Birliği (AB) yapısal fonlarının desteği
ile çalışmaktadır. AB  Türkiye’den de,
hem katılım öncesi bölgesel kalkınma
fonlarından yararlanabilmenin koşulu
olarak hem de bölge kalkınma politika-

larının Avrupacı anlayışla ele alınması
için kalkınma ajansları adı verilen ku-
rumları kurmasını istemiştir.

1
5449 sayı-

lı Kanun, kısaca AB isteği doğrultusun-
da hazırlanmış bir kanundur.

Yasaya göre:

Yerel yönetimlerin planlama çalışmala-
rına teknik destek sağlamak, bölge plan
ve programlarının uygulanmasını sağla-
yıcı faaliyet ve projelere destek olmak,
bölgede kamu kesimi, özel kesim ve si-
vil toplum kuruluşları tarafından yürütü-
len ve bölge plan ve programları açısın-
dan önemli görülen diğer projeleri izle-
mek, ajanslara tahsis edilen kaynakları
bölge plan ve programlarına uygun ola-
rak kullanmak ya da kullandırmak, böl-
genin rekabet gücünü artırmaya yönelik
araştırmalar yapmak ya da yaptırmak gi-
bi görev ve yetkilerle donatılan ajanslar;

• Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamik-
leri ve özgünlükleri ortaya çıkararak
bunları en iyi şekilde değerlendirip
planlayabilecek,

• Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi,
katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir
yaklaşımla harekete geçirebilecek ve
ulusal, uluslar arası pazarlarda ekono-
mik, sosyal, kültürel birer değer hali-
ne dönüştürebilecek,

• Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara
sağladığı idari, mali, teknik destekler-
le başta girişimciler olmak üzere bü-
tün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve
ivmesi oluşturabilecek,

• Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsi-
si mekanizması, etkin izleme ve değer-
lendirme işlevleri ile kalkınma planları,
bölgesel gelişme planları ve program-
ların uygulama kapasitesini geliştire-
c e k ,
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...Esnek,
bölgeleraras›
rekabeti ve
giriflimcili¤i
özendiren bir
flekilde
yap›land›r›lan
kalk›nma ajanslar›
asl›nda bölgesel
kalk›nmay› de¤il,
bölgesel dengesi-
zli¤i teflvik edici
unsurlar tafl›mak-
tad›r. Baz› ülke
deneyimleri  böl-
geleraras›       reka-
betin eflitli¤i
getirmedi¤ini,
aksine bölgeler-
aras›nda var olan
eflitsizlikleri
artt›rd›¤›n› ortaya
koymufltur.



• Hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde,
başta istihdam ve gelir olmak üzere ekono-
mik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesi-
ne, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ül-
kenin genel refah ve istikrarına olumlu kat-
kılar sağlayacak,

kuruluşlar olarak görülmektedir
2
.

Gerçekte ise:

Bu açıklamalar doğrultusunda esnek, bölge-
lerarası rekabeti ve girişimciliği özendiren bir
şekilde yapılandırılan kalkınma ajansları as-
lında bölgesel kalkınmayı değil, bölgesel den-
gesizliği teşvik edici unsurlar taşımaktadır.
Bazı ülke deneyimleri bölgelerarası rekabetin
eşitliği getirmediğini, aksine bölgelerarasında
var olan eşitsizlikleri arttırdığını ortaya koy-
muştur. Örneğin Polonya’da 1990’lı yıllarda
bölgesel politikalarda istikrar uygulamalarının
yerini rekabet ve verimlilik uygulamaları aldı-
ğında kalkınma ajansları tarafından gerçekleş-
tirilmek istenen kalkınma projeleri ve çalış-
maları bölgelerarası eşitsizliği giderememiş-
tir

3
. Kalkınma ajanslarının kurulmalarını des-

tekleyen birçok yazar bu kurumların verimli
olamadıklarını, ajans sistemi ile hedeflenen
rekabetin bölgeleri geliştirmek bir yana, böl-
gelerarasındaki eşitsizliği arttırdığını, olumlu
örneklerin gelişmiş bölgelerden verilerek bir
aldatmaca yaratıldığını belirtmektedirler

4
.

Yine kamu-özel kesim işbirliği anlayışına uy-
gun bir yapıda kurulduğu iddia edilen kalkın-
ma ajansları; kamu kesiminin mevcut yapıda
etkin bir rol üstlenmemesi anlayışı çerçeve-

sinde yapılandırılmıştır. Kamu kesiminin böl-
gesel kalkınma konusunda ikinci planda tutul-
ması anlayışı doğrultusunda geliştirilen ajans-
lar; kamu gelirlerinden pay alan fakat Kanun-
da düzenlenmeyen bütün işlemlerinde özel
hukuk hükümlerine tabi kılınan ve bu çerçeve-
de sermayeye hizmet eden bir özel sektör ku-
ruluşu olarak varlık göstereceklerdir.

Yasada belirtilen özellikler dikkate alındığın-
da, gelişmiş ülkelerdeki ajansların sahip ol-
dukları özelleştirme, bilgi edinme, iştirak, hi-
be, kredi garantisi verebilme, kredi alabilme
gibi sahip oldukları yetkilerin kurulacak olan
kalkınma ajansları, kalkındırılacak bölgenin
niteliğine bağlı olarak değişik şekillerde ser-
bestçe kullanabilme olanağının verilmesi an-
lamına da gelecektir.

Sonuç olarak; kalkınma sorununu çözmeye
aday kurumlar olarak karşımıza çıkan ajans-
lar, kamu yatırımları ile bölgesel kalkınmayı
sağlamaya çalışmanın, küresel eğilimler çer-
çevesinde açık bir çelişki olduğu düşünülerek
“etkin hizmet” görecek ve bunu kamu kesimi,
ağırlıklı olarak özel kesim ve sivil toplum ku-
ruluşları arasındaki işbirliğine dayalı bir yö-
netme biçimi olan yönetişim anlayışına göre
örgütlenmiş bir yönetim modelini temel alarak
gerçekleştirecektir. Bölge yönetişimi olarak
da ifade edebileceğimiz ve işlevleri ile farklı
ülke örnekleri dikkate alındığında, federatif
kurumsal yapılara zemin olarak görülen kal-
kınma ajansları, amaç, işlev ve görevleri dik-
kate alındığında, sosyal  devletten, düzenleyi-
ci devlete geçişi meşrulaştırıcı bir nitelik de
taşımaktadır.

Kalk›nma Ajanslar› Gerçe¤i
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1 Konu ilk kez AB’ye tam üyelik müzakereleri sürecindeki Katılım Ortaklığı Belgesinde orta vadede yapılması gereken işler
kapsamında belirtilmiş, daha sonra yeniden düzenlenen 14.04.2003 tarihinde kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa va-
deli hedefler arasında sayılmaktadır. Bu çerçevede 22.09.2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararında, bölgelerin sosyo-ekonomik
analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemi ile karşılaştırılabilir veri tabanı oluş-
turulması amacıyla ülke genelinde üç düzeyde istatistiki bölge birimleri oluşturulmuştur. Ve bu istatistiki bölge birimlerinin oluş-
turulması AB’ye uyum kapsamında atılan “emin” adımlardan biri olarak görülmüştür.
2 25.01.2006 tarihli 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Genel Ge -
rekçesi, s.22. www.yayed.org (Erişim tarihi: 20.02.2006)
3 George Blazyca, Krystian Heffner, Ewa Helinska-Hughes, “Poland-Can Regional Policy Meet the Challenge of Regional
Problems?”, European Urban and Regional Studies, V.9, N.3, London, 2002,s.263-274. 
4 Bu konuda bkz: J. Tomaney ve N. Ward “England and The New Regionalism”, Regional Studies, V.34, N.5, UK, 2000, s.471-
478., D. Webb, C. Collis, “Regional Development Agencies: New Stratejic Regional Planning Issues?”, Regional Studies, V. 34,
N. 9, UK, 2000, s.859-864., Gökhan Çalt, “Bölgeselleşme ve Avrupa Birliği’nin Bir Aracı Olarak Bölge Kalkınma Ajansları”,
www.zmo.org.tr.
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Türkiye’de, bölgesel gelişme politikala-
rının Avrupa Birliği’ne (AB) uyumunu
sağlama ve AB’nin katılım öncesi mali
yardım programı kapsamında sunduğu
bölgesel gelişme yardımlarından yarar-
lanma gerekçesiyle gündeme getirilen
“bölgesel kalkınma ajansları” (BKA)
modeli, Kalkınma Ajansların Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’un yasalaşmasıyla birlikte uygu-
lamaya konmuş bulunuyor. BKA mode-
li, her ne kadar “AB yardımlarından ya-
rarlanmak” ve “AB’ye uyum”’ g i b i
pragmatist amaçlarla gündeme getirilse
de, bu modelin uygulamaya geçirilmesi,
salt bu amaçların gerçekleştirilmesiyle
sınırlı sonuçlar doğurmayacak. Aksine,
yasa tasarısının genel gerekçesine de
yansıdığı üzere, BKA modelinin geri-
sinde Türkiye’nin kalkınma çabalarını
ipotek altına alacak bir yaklaşım yat-
maktadır. Bu nedenle, bu anlayışın do-
yurucu bir biçimde tartışılması gereği
bulunmaktadır.

B K A modelinin ilk dikkat çeken özelliği,
bu modelin, dünya ekonomisinin içinde
bulunduğumuz “küreselleşme” evresine
ilişkin belirli varsayımlardan hareket et-
mesi ve bu evreye uyum sağlama iddi-
asındaki bir kalkınma stratejisini temel
alması olmaktadır. Dolayısı ile, BKA
modeli ele alınırken, ilk olarak “küresel-
leşme” süreci ve bu sürecin kalkınma an-
layışında getirdiği değişiklikler üzerine
yapılan değerlendirmelerin incelenmesi
g e r e k m e k t e d i r

1
. 

Küreselleşme ve Neoliberal Kalkınma
Anlayışı

Yasanın genel gerekçesine de yansıdığı
üzere, BKA modelinin dayandığı ilk
varsayım, küreselleşme sürecinin dün-
ya piyasalarındaki rekabeti önemli öl-
çüde arttırdığı ve küreselleşme sürecine
uyum çabalarının da asıl olarak rekabet
gücünün arttırılmasını hedef alması ge-
r e k t i ğ i d i r. Bu anlayış, küreselleşme sü-
recinin toplumlara ve yerel/bölgesel
ekonomilere tehditler yöneltmek yanı
sıra, bazı fırsatlar da sunduğu; bu teh-
ditlerden sakınmak ve fırsatları değer-
lendirebilmek için, küreselleşmenin or-
taya çıkardığı rekabet ortamına uyum
çabasına girilmesi, bunun için de reka-
bet gücünü arttırmaya yönelik politika-
lar geliştirilmesi gerektiği görüşüyle ta-
m a m l a n m a k t a d ı r.

Modelin hareket ettiği ikinci temel var-
sayım, günümüz dünya ekonomisinde
adem-i merkezileşme eğilimlerinin ha-
kim olması sonucunda, ülkeler arası re-
kabetin ikinci plana düşüp, kentler ve
bölgeler arası rekabetin ön plana çıktığı
olmaktadır. Bu saptamadan ulaşılan so-
nuç ise, günümüz koşullarında rekabet
gücünü arttırmaya ve kalkınmaya yöne-
lik politikaların, “ulusal” (ülkesel) ölçe-
ği değil, “yerel” ve “bölgesel” ölçeği
esas alması gerektiği olmaktadır.

BKA modeli gündeme getirilirken küre-
selleşme sürecinin ortaya çıkardığı de-
ğişimlere ilişkin olarak yapılan bu de-

36

K A L K I N M A AJANSLARI KALKINMAY I
S A Ğ L AYABİLİR Mİ?

Faruk ATAAY
M.K.Ü. Araş. Görevlisi

BKA modelinin bir
baflka sorunlu
taraf›, günümüzde
esnek     üretim
tekniklerinin ege-
men olmas›yla
KOB‹’lerin
ekonomik
geliflmenin temel
dinami¤i haline
geldi¤i iddias›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Bu görüfl de,
KOB‹’lerin rekabet
gücünü ileri
teknoloji  ve nite-
likli emek      kul-
lanmalar›ndan
ald›¤› gibi,
bütünüyle temelsiz
bir          argümana
dayanmaktad›r... 



ğerlendirmeleri, rekabet gücünün arttırılması-
na yönelik öneriler tamamlamaktadır. Bu yak-
laşıma göre, günümüzde dünya ekonomisinde
ağırlığını hissettiren rekabetçi ortam, küresel
piyasalara entegre olma ve değişime hızla
uyum sağlama yeteneğini gerektirmektedir.
Bu yeteneği sergileyerek dünya ekonomisinde
ağırlığını arttıran sanayilerin, esnek ve dina-
mik üretim yapılarına sahip olmaları nedeniy-
le küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ol-
duğu ileri sürülmektedir. Buna göre, günümüz
koşullarında, izlenecek kalkınma stratejisinin,
yerel/bölgesel ölçeği esas alması ve KOBİ’ler
üzerinde yükselmesi gerekmektedir.

Modelin, KOBİ’leri temel alan kalkınma an-
layışı, devletin kalkınma sürecindeki konu-
muna ilişkin önerilerle tamamlanmaktadır.
Buna göre, devletin ekonomik girişimleri ve-
rimsizlik, hantallık, maliyetlerin yükselmesi
gibi nitelemelerle tanımlandığından, yeni kal-
kınma anlayışında devletin ekonomik giri-
şimlerine yer bulunmamaktadır. Devlet, daha
çok “düzenleyici” ve “koordine edici” bir ko-
numda yer almalıdır. Üstelik, günümüzde
ekonomik gelişme ülkesel ölçekte değil, yerel
ve bölgesel ölçekte gerçekleştiğinden, bu dü-
zenleyici işlevleri de merkezi devletin değil,
yerel ve bölgesel yönetimlerin üstlenmesi ge-
r e k m e k t e d i r. 

Toparlamak gerekirse, BKA modeli, esas ola-
rak, küresel rekabet sürecine uyum açısından,
özel sektöre, KOBİ’lere ve yerel girişimciliğe
dayalı, ihracata yönelik bir sanayileşme mo-
deli çerçevesinde gündeme gelmekte; bu mo-
delde devlete de “düzenleyici” işlevler yük-
lenmektedir. Merkezi devletin, gerek ulusal
kalkınma gerekse yerel/bölgesel kalkınma ça-
baları çerçevesinde etkin rol üstlenmesini dış-
layan bu model, daha çok yerel ve bölgesel
yönetimleri temel almaktadır. İşte, BKA mo-
deli de, bu kalkınma anlayışı çerçevesinde
gündeme gelmekte, neoliberalizmin günü-
müzde azgelişmiş ülkelere sunduğu bu kalkın-

ma anlayışını hayata geçirmek üzere kurgu-
lanmaktadır.

Yazının buraya kadar olan bölümünde BKA
modelinin arkasında yatan kalkınma anlayışı-
nın temel argümanları ortaya konmaya çalışıl-
dı. Aşağıda, bu kalkınma anlayışı tartışmaya
açılmaktadır.

Neoliberal Kalkınma Anlayışının ve BKA
Modelinin Temel Sorunları

Günümüzde, ülkemizin kalkınma sorunlarının
çözümü için çok önemli bir atılım oluşturaca-
ğı iddiasıyla gündeme getirilen BKA modeli,
oldukça tartışmalı kuramsal varsayımlardan
hareket etmekte, yararlılığı tartışmalı bir kal-
kınma modelini uygulamaya geçirmektedir.
Model, gerek günümüzün ekonomik koşulla-
rına ilişkin tanımlamalarıyla, gerekse önerdiği
kalkınma modeliyle ülkemizin kalkınma so-
runlarına çözüm getirebilmek açısından son
derece yetersiz bir yaklaşım oluşturmaktadır.

Öncelikle, BKA modeli gündeme getirilirken
dayanılan küreselleşme modeli oldukça so-
runludur. Küreselleşme sürecinin gelişmiş ül-
kelerle azgelişmiş ülkeler arasındaki uçurum-
ları daha da arttırdığını gözardı eden bu yakla-
şım, küreselleşmenin azgelişmiş ülkeler için
önemli fırsatlar doğurduğu, bu nedenle de al-
ternatif kalkınma modeli arayışlarının gerek-
siz olduğu düşüncesini egemen kıldığı için ya-
nıltıcı olmakta, bu özelliği ile de uluslararası
işbölümünü ve gelişmiş-azgelişmiş hiyerarşi-
sini yeniden üretmektedir.

Küreselleşmeye ilişkin olarak benimsenen bu
yaklaşım, günümüzde ekonomik gelişmenin
yatağını ülkesel ölçeğin değil, yerel ve bölge-
sel ölçeğin oluşturduğu, bu nedenle de  reka-
bet gücü edinmek için öngörülen politikaların
ülkesel ölçekte değil, yerel ve bölgesel ölçek-
te geliştirilmesi gerektiği iddiasında da ortaya
çıkmaktadır. Günümüzün küreselleşme süreç-
lerinin oldukça abartılı bir tasvirine dayanan
bu görüş de, küreselleşme sürecinin en temel
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iktidar odaklarının ulus devletler olmaya de-
vam ettiği gerçeğini göz ardı ettiği gibi, ulus
devletlerin özellikle azgelişmiş ülkelerin kal-
kınma çabaları açısından en temel araç olduğu
gerçeğini de gözlerden saklamaktadır. Böyle-
ce, ulus devletlerin uluslararası finans kurum-
larının reçetelerinin uygulanması için en te-
mel araç olma özelliği kazandığı bir dönemde,
ulus devletlerin alternatif bir kalkınma strate-
jisi için kaldıraç olarak kullanılması olanağı
gündemden düşürülmek istenmektedir.

B K A modelinin bir başka sorunlu tarafı, gü-
nümüzde esnek üretim tekniklerinin egemen
olmasıyla KOBİ’lerin ekonomik gelişmenin
temel dinamiği haline geldiği iddiasından
k a y n a k l a n m a k t a d ı r. Bu görüş de, KOBİ’le-
rin rekabet gücünü ileri teknoloji ve nitelik-
li emek kullanmalarından aldığı gibi bütü-
nüyle temelsiz bir argümana dayanmakta,
azgelişmiş ülkelerin KOBİ temelli sanayiler-
le uluslararası işbölümüne ilkel teknolojili
ve düşük katma değerli sanayilerle katıldığı
gerçeğini gözlerden saklamaktadır. Nitekim,
KOBİ’lerin ekonomideki yeri ile ilgili ola-
rak bütünüyle temelsiz beklentiler doğuran
bu görüş de, azgelişmiş ülkelerin azgeliş-
mişliğinin günümüzdeki en önemli nedeni-
nin ilkel teknolojili, emek yoğun sanayilerde
uzmanlaşmaları olduğu gerçeğinin üzerini
ö r t m e k t e d i r. 

BKA modeliyle ilgili olarak dikkat çekilmesi

gereken bir diğer nokta, ekonomik gelişmeyi
yerel girişimciliğe ve KOBİ’lere dayandıran
bu anlayışın, yalnızca ülkesel kalkınma amacı
açısından değil, yerel-bölgesel kalkınma çaba-
ları açısından da büyük sınırlılıklar taşıdığıdır.

Gerçekte piyasa mekanizmasının ürünü olan
bölgesel eşitsizlikleri gidermek için merkezi
devletin katkılarını almayı öngörmeyen bu
yaklaşımın, var olan durumda ne tür değişik-
likler yarattığı açık değildir. Zira, BKA mode-
line dayanak oluşturan piyasacı anlayışın ege-

menliğinde geçen 1980 sonrası dönemde böl-
gesel eşitsizliklerin daha da arttığı bilinirken,
piyasa mekanizmasına dayalı bir bölgesel kal-
kınma modelinin yürürlüğe konması hiçbir
köklü değişiklik getirmemektedir.

Sonuç olarak, BKA modeline dayanak oluştu-
ran neoliberal kalkınma anlayışı, azgelişmiş-
lik durumuna son vermeyi değil, mevcut duru-

mu yeniden üretmeyi hedeflemektedir. Küre-
selleşmeci neoliberal politikaların egemenliği
altındaki azgelişmiş ülkelerde yaşanan geri
kalmışlık, eşitsizlik, yoksulluk gibi toplumsal
sorunlar daha da ağırlaşırken, toplumsal refa-
hın ve demokrasinin geliştirilmesi konusunda

hiçbir aşama kaydedilemezken, mevcut duru-
mun devamından başka bir anlama gelmeyen
politikalarda ısrar edilmesi ve alternatif kal-
kınma politikaları arayışlarına girilmemesi
kabul edilebilir bir durum değildir.
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1 Konuyla ilgili daha geniş bir değerlendirmeyi şu çalışmalarda yapmıştım: Faruk Ataay, Kamu Reformu İncelemeleri, Ankara
Tabip Odası Yayını, 2005; Faruk Ataay, “Avrupa Birliği Bölgesel Gelişme Programları ve Kalkınma Ajansları”, Sivil Toplum,
Sayı: 11, Eylül 2005.
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Merkezi planlama esas alınarak bölge-
ler arası eşitsizliği gidermeye ve bölge-
sel kalkınmayı gerçekleştirmeye dönük
politikalardaki en önemli değişiklikler-
den biri, kamunun öncülüğünde gerçek-
leştirilmiş olan merkezi planlama anla-
yışından vazgeçiş olmuştur. Bu tarz
planlama anlayışının en önemli araçları
teşvikler ve devlet yardımları olmuştur.
Merkezi planlamanın yerine bölgeler
arası rekabeti özel sektörün öncülüğün-
de sağlamak amacıyla kalkınma prog-
ramları ve bu programların aracı olarak
da projeler yeni bölgesel kalkınma mo-
delinin içeriği olarak tasarlanmıştır. Bu
tasarım Avrupa Birliğine uyumun ge-
rekçesi olarak kabul edilmekte ve bu is-
tek de Avrupa Birliğinden gelmektedir.

Bu konuya ilişkin hazırlıklar 22 Eylül
2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
nan bir Bakanlar Kurulu Kararnamesine
d a y a n d ı r ı l m a k t a d ı r. Kararname ile bölge
merkezleri belirlenmiş ve belirlenen bu
bölgelere istatistiksel bölge birimi ( İ B B )
adı verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu
Kararnamesi aslında Avrupa Birliğine
uyum sürecinde Türkiye tarafından ha-
zırlanması öngörülen, AB Müktesebatı-
nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulu-
sal Programı olarak adlandırılan ve Ba-
kanlar Kurulu tarafından 13 Mart 2001
tarihinde kabul edilmiş olan ve 24 Mart
2002 tarihinde de Resmi Gazetede ya-
yımlanan program temel alınarak hazır-
l a n m ı ş t ı r. Yine 2001 tarihli Katılım Or-
taklığı Belgesi’nde AB fonlarının kont-
rolü için bölge sınırlarının belirlenmesi
ve bölge idarelerinin kurulması isten-
m i ş t i r. İşte bu bölge sınırları 2002 tarih-

li Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle be-
l i r l e n m i ş t i r. 2003 tarihli Katılım Ortaklı-
ğı Belgesinde ise belirlenen bu bölgeler
için kalkınma planlarının hazırlanması
ö n g ö r ü l m ü ş t ü r. 2004–2006 dönemi için
hazırlanan Ön Ulusal Kalkınma Planı ile
bölgesel gelişmeye yapılan vurgu bu
alandaki plan ve projeler yönetimi için
kalkınma ajanslarının kurulması amacı-
na yöneliktir. Bu çalışmalar sürdürülür-
ken aynı zamanda uygulamada da belir-
lenen hedeflere yönelik olarak istatistiki
bölge sınıflandırması dikkate alınarak
kalkınma programları uygulamalarına
b a ş l a n m ı ş t ı r. Kimi bölgelerde il özel
idarelerinin bir araya gelerek oluştur-
dukları kalkınma birlikleri aracılığıyla,
kimi bölgelerde bir vali yardımcısının
eşgüdümünde program koordinasyon
merkezi olarak, kimi bölgelerde EGEV
gibi kalkınma ajanslarının sekreteryasını
yürüttüğü birimler halinde ve kimi yer-
lerde ise sınırötesi işbirliği programları
şeklinde bu uygulamalar sürdürülmüş-
t ü r, halen sürdürülmektedir. 

Kalkınma programları ile tarım hayvan-
cılık ve kırsal kalkınma, KOBİ’lerin
desteklenmesi, çevre, altyapı ve turizm,
idari kapasitenin geliştirilmesi ve teknik
yardım gibi öncelik alanları belirlenmiş
ve her alan için program bütçesi öngö-
r ü l m ü ş t ü r. Bu öncelik alanlarından biri
olan çevre, çöp ve su alanlarındaki özel-
leştirmeler ile birlikte ele alınarak altya-
pı ve turizm yatırımlarıyla ilişkilendiril-
m e k t e d i r. Tarım, hayvancılık ve kırsal
kalkınma projeleri ise bölgede kurulacak
olan danışman firmalar ile birlikte çalı-
şacak kırsal kalkınma kooperatiflerine
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b ı r a k ı l m a k t a d ı r. Teknik yardım için bölgede
çalışacak bir ekip kurulmakta ve ekip Av r u p a
Birliği kurallarına uygunluğun sağlanması ile
görevli kılınmaktadır. Sosyal gelişmenin sağ-
lanabilmesi için de bütçe ayrılmakta ve bu
amaçla sivil toplum kuruluşları desteklenmek-
t e d i r. Kalkınma programlarının yürütülmesi
amacıyla da merkezde ve yerelde, birtakım ku-
rumlar kurulmuştur. Merkezde Merkezi Olma-
yan Uygulama Sistemi, Ulusal Mali Ya r d ı m
Koordinatörlüğü, Ulusal Fon, Merkezi Finans
ve İhale Birimi, Mali İşbirliği Komitesi gibi
kuruluşlar oluşturulmuştur. Yerelde ise hizmet
birlikleri ve oda temelli vakıflar kurulmuştur.
Bunlar aracılığıyla projeler için AB fonlarının
yönetimi istenmektedir. Nitekim Ön Ulusal
Kalkınma Planına göre, AB fonlarıyla destek-
lenen bölgesel kalkınma programlarının uygu-
lanmasında hizmet birliklerinin rol alması is-
tenmekte, yerel yönetimlerin, STK’ların ve
proje uygulama birimlerinin kapasitesinin A B
normlarında geliştirilmesinden sonra bu alan-
daki program ve projelerin yönetimlerinin
Kalkınma Ajanslarına devredileceği belirtil-
mişti. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koor-
dinasyonu Hakkında 5449 Sayılı Kanun ile bu
programların kalkınma ajanslarına devredil-
mesi öngörülmüştür.1 Kalkınma ajanslarına
devredilecek olan bölgesel kalkınma program-
ları 49 ili kapsayan 16 bölgeye denk gelmekte-
d i r. Söz konusu bölgesel kalkınma programla-
rı ve sınır ötesi işbirliği programları şunlardır:

1. Doğu Anadolu Kalkınma Pro g r a m ı :
Van, Muş, Bitlis, Hakkâri illerini kapsa-
yan ve TRB2 Bölgesi Kalkınma Birliği
Program Koordinasyon Merkezi olarak
adlandırılan birimle faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

2. TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgele-

ri Kalkınma Programı: Amasya, Ço-
rum, Samsun, Tokat illeri için kurulan Ye-
şilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Çan-
kırı, Kastamonu, Sinop illeri için kurulan
Orta Karadeniz Kalkınma Birliği ve Erzu-
rum, Erzincan, Bayburt illeri için kurulan
Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkın-
ma Birliği.

3. TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2
Bölgeleri Kalkınma Programları: Ağrı,
Ardahan, Iğdır, Kars illeri için kurulan
Serhat İller Birliği, Kayseri, Yozgat, Sivas
illeri için Orta Anadolu Kalkınma Progra-
mı, Konya, Karaman illeri için kurulan
Konya-Karaman Kalkınma Birliği ve Ma-
latya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illeri için
kurulan, Malatya-Elazığ-Bingöl-Tu n c e l i
İlleri Kalkınma Birliği.

4. TR 90 Düzey 2 Bölgesi (DOKAP) Kal-
kınma Programı: Artvin,Giresun, Gü-
müşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri
için.

5. Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği
P ro g r a m ı : Edirne, Kırklareli, Hasköy,
Yambol ve Burgaz için.

6. Yunanistan-Türkiye Sınır Ötesi İşbir-
liği Pro g r a m ı : Aydın-Balıkesir Çanak-
kale-Edirne İzmir-Muğla illeri için. Böl-
gesel Teknik Sekreterya görevini EGEV
yürütmekte, Yerel Teknik Sekreteryalar
ve valililikler program için çalışmakta-
d ı r l a r.

7. TRC1, TRC2, TRC3 GAP B ö l g e s e l
Kalkınma Programı: Adıyaman, Gazi-
antep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa Bat-
man, Mardin, Şırnak ve Siirt illeri için
GAP İdaresi görevlendirilmiştir.

YAYED - memleket mevzuat - fiubat 2006/2

40

1 GEÇİCİ MADDE 3: Türkiye-Avrupa Birliği Malî İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel programların; bölgelerde yürütül-
mesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan proje birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler, bunlara ilişkin hak ve yüküm-
lülükler ile her türlü taşınır mallar, kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili ajansa
devredilir. Söz konusu proje birimlerinde çalışan personelden; görevli olduğu bölgede kurulan ajansın kuruluş kararnamesinin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili ajansa başvuranlardan, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğ-
renim dalı dışındaki niteliklere sahip olanlar uzman personel, diğerleri ise destek personeli olarak bu Kanunun ilgili hükümleri-
ne göre öncelikle istihdam edilir.
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Planlama özellikle 20. yüzyılın bir teri-
midir. Siyasi bir terim olarak planlama,
20. yüzyılda dünyaya hakim kapitalist
sistemin temelini oluşturan -ve iktisatçı-
larca doğal ve evrensel olduğu iddia
edilen- piyasa ekonomisine bir müdaha-
le aracı olarak ortaya çıkmıştır.

Planlamanın, Türkiye tarihin- deki yeri,
kaçınılmaz olarak bizi 1960’ların “plan-
lı kalkınma” anlayışına götürmektedir.
Ancak 24 Ocak 1980 sonrası Türki-
ye’de iktisat politikalarının köklü bir
değişime uğraması elbette planlama ça-
lışmalarını ve planlama anlayışını da et-
k i l e m i ş t i r. Planlama anlayışında
1980’de yaşanan bu kırılmaya (birinci
kırılma) ek olarak, 1990’lı yıllarla bir-
likte küreselleşme etkisinin yaşandığı
ikinci bir kırılma dönemi yaşanmıştır.
Bu çalışma daha çok bu ikinci kırılma
dönemiyle ilgilidir.

Türkiye’nin “Avrupalılaşma” sürecinde,
siyasal, yönetsel ve iktisadi dönüşümle-
rin birbirine at başı gitmesi, bir çok alan-
da artık devletin daha “düzenleyici” bir
konuma geçmesi, planlama anlayışını da
çok derinden etkilemiştir. Avrupa Birliği
(AB) “uyum” sürecinin doğurduğu en
önemli sonuçlarından biri olan “yeni
planlama” anlayışı, planlamanın ve
planlama yönetiminin tepeden tırnağa
değişmesini, iktisat politikalarındaki bu
büyük kaymanın, beş yıllık kalkınma
planlaması anlayışından bir “kopma”
amacını taşıdığını göstermiştir. 

Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)
(ÖUKP), Türkiye’de beş (5) yıllık kal-
kınma plancılığı sistematiğinin tama-
men tepe taklak edilmesini ifade etmek-
tedir. 1990 sonrası özellikle doğu Avru-
pa ülkelerinde yaşanan dönüşüm ve ge-
çiş (transition) sürecinin, 2000’lerde ye-
rini hızla AB’ye üyelik ve entegrasyon
gündemine taşımasıyla, bu ülkelerdeki
“kadim” plancılık serüveni bir anda ye-
rini AB taahhütlerine uygun üç (3) yıllık
plan sistematiğine bırakmıştır

1
. Türki-

ye’de Anayasa’da devletin temel ödev-
leri arasında sayılan beş yıllık kalkınma
planları ve yıllık programlar hazırlama
görevi, AB’ye uyum süreciyle birlikte
yerini, “anayasal olmayan” bir şekilde
ÖUKP’ye terk etmiştir.

1982 Anayasasının 166.maddesi devle-
tin planlama görevini tanımlamakta, bu
görevin TBMM iradesinde ve yıllık ola-
rak yapılan Bütçe Yasası sistematiğine
uygun olarak yapılmasını hükme bağla-
maktadır. 2. Yüksek Planlama Kurulu-
nun (YPK) 22 Aralık 2003 tarih ve
2003/61 sayılı kararıyla ÖUKP kabul
e d i l m i ş t i r. Artık plancılıkta, Devlet
Planlama Teşkilatının (DPT) yetkisinde
olan ve bu kurumun görüş ve önerileri
ile yürütme organına sunulan beş yıllık
kalkınma planları “hukuksuz” bir şekil-
de rafa kaldırılmıştır. Planlamanın yeni
gözdesi, AB müktesebatına en “kısa”
sürede (mesela üç yıl) uyum ve piyasa
gereklerine uygun ön ulusal kalkınma
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(daha doğrusu gelişme veya büyüme) hamlesi
gerçekleştirmek olmuştur.

Türkiye’nin Kalkınma Plancılığını takiben
uluslar üstü ve şirket temelli plancılığa geçiş
söz konusudur. Son kategorideki atipik plancı-
lık örnekleri, bir himayeci devletin doğrudan
belirlenimi altında planlamanın, piyasayı
kontrol etmeyip onun önünü açan bir meka-
nizmalar demetine dönüşmesini ifade eder. Bu
dönemin planlama modelleri “stratejik plan”
ve “ön ulusal kalkınma planı”dır.

Türkiye’de planlama deneyimi, temel olarak
üç süreçten oluşmaktadır: 1930’ların Sanayi
Planları; 1960-1980 yılları arasında Kalkınma
Plancılığı; 2000’li yıllarda Şirket Te m e l l i
Stratejik Plancılığa ve üç yıllık Ön Ulusal
Kalkınma Plancılığı sistematiğine geçiş. 

Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), böyle
bir mekanizma olarak 1980 sonrası iktisat po-
litikalarının köklü değişimiyle, uluslararası
kredi anlaşmaları ve taahhütler yoluyla T ü r k i-
ye’nin altına girdiği yükümlülüklerin bir sonu-
cu olarak geliştirilmiştir. Burada amaçlanan,
Türkiye’nin AB’ye uyumu çerçevesinde mali
yardımların programlanması için bir stratejik
çerçevenin oluşturulmasıdır. Planın hazırlan-
masında, çeşitli kamu kurumları ve “sivil top-
lum örgütlerinin” yer alması öngörülmüştür.
Bu planın dayandığı dokümanlar sırasıyla; 

 Uzun Vadeli Strateji (2001-2023), 
 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP)

(2001-2005), 
 Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporları, 
 2003 Katılım Öncesi Ekonomik Program, 
 KOBİ Strateji ve Eylem Planı, 
 Türkiye Sanayi Politikası Dokümanı, 
 Ulusal Program’dır.
DPT, “ulusal bütçeden ve AB fonlarından fi-
nanse edilen, bölgesel gelişme ile ilgili proje
ve programların merkezi ve yerel bazda koor-
dinasyonun sağlanmasından, izlenmesinden
ve raporlanmasından sorumlu” tutulmuş, böy-
lelikle 1980 sonrası büyüme modelinin değiş-
mesi ve plancılıktan sapma, 1990’larla birlik-
te hızlanarak 2000’li yıllara taşınmıştır.
ÖUKP’nin “Yönetim Otoritesi” olarak belir-

lenen DPT Müsteşarlığı, planın uygulamaya
ilişkin görevleri, sektörel ve bölgesel “ara ku-
rumlar”a devredilebilecektir. Bu görevlerin,
bölgesel alanda Hizmet Birlikleri ve Bölgesel
Kalkınma Ajansları (BKA) tarafından ara ku-
rumlar olarak faaliyet gösteren kurumlara
devredilmesi öngörülmüştür. ÖUKP’de
B K A’ların kurulana kadar AB fonlarından
desteklenen bölgesel kalkınma programlarının
uygulanacağı Hizmet Birlikleri de ayrıntılı
olarak sıralanmıştır: Hizmet Birlikleri, illerde
valilerin, il ve ilçelerde belediye başkanları-
nın, köy muhtarlarının, köye hizmet götürme
birliklerinin ve DPT’nin katılımıyla Düzey-II
bazında bir araya gelerek oluşturdukları ma-
halli idare örgütleridir. Bu kapsamda, KOS-
GEB ve Hizmet Birlikleri’nin yanısıra Bölge-
sel Kalkınma Ajansları da “yöreselleşmeyi”
destekleyecek, yerel sanayi ve sektörlerle iş-
birliğini hızlandıracaktır.

ÖUKP’nın “Mevcut Ekonomik ve Sosyal Du-
rum” bölümünde Bölgeler Arası Ekonomik
Gelişmişlik Farklılıkları” alt başlığında, az
gelişmişlik ve AB’nın sunduğu  çıkışa ilişkin
kısa bir değerlendirme bulunmaktadır: “Bu
bölgelerin ortak özelliği azgelişmiş yörelere
özgü tarım sektörü ağırlıklı bir yapı tarımsal
verimlilik düşük ve tarımda gizli işsizlik
oranları yüksektir. Sermaye ve genç işgücünü
de içeren yoğun bir göç yaşanmakta ve göç
olgusu azgelişmişlik kısır döngüsünü besle-
m e k t e d i r. Kendi içsel dinamikleri ile mevcut
kısır döngüyü kıramayacakları öngörülmek-
t e d i r. Ulusal kaynaklar ile AB destekleri gibi
dışsal araçlar önemli bir işlev görecektir. ”

Sosyalizm açısından tedrici çözülüş sürecinin
kapitalizmin 1970’lerde girdiği kriz dönemine
denk gelmesi, azgelişmiş kapitalist ülkeler
üzerindeki birikim transfer mekanizmalarının
iki yönden baskı kurmasına neden olmuştur.
Bir yandan ithal ikameci politikalar ve onun
ideolojik arka planındaki eşitlikçi bağımsız
kalkınma fikri tasfiye edilirken, diğer yandan
kriz karşısında geliştirilen neo-liberal politi-
kalar ve buna tekabül eden ideoloji, kalkınma-
nın ancak “dışa açılarak”, “dünyaya entegre
olarak”, yani piyasacı bağımlılık ilişkileri gö-
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ze alınarak mümkün olabileceği söylemi haki-
miyet kurmuştur. Merkez kapitalist ülkelerin
sermaye birikim sürecinde 1970’lerde girdik-
leri tıkanmanın petrol şokunun tetiklemesiyle,
dünya ekonomisinin krize girmesi sonucunda
iktisat politikalarında Keynescilik terk edil-
meye başlanmıştır. Bu koşullar altında bölü-
şüm ilişkileri de gözden geçirilmiş ve kapita-
list planlama içerik değiştirmeye başlamıştır.
Kapitalist planlamanın bir modeli olan
ABD’deki T VA deneyi, 1980’lerin ve
1990’ların değişimi içerisinde yeniden yapı-
lanmış ve “Stratejik Planlama” modeline bü-
rünmüştür.

Stratejik Planlama, 1962 yılında bir işletme
teorisyeninin General Motors gibi büyük şir-
ketler üzerinde yaptığı bir araştırma sonu-
cunda oluşturduğu, şirketlerin uzun vadeli
hedefler koyup bunları rekabet koşullarına
uyarlamaları konusunda kılavuzluk eden bir
plan türüdür. Bölgesel ve işletme düzeyinde
planlamanın piyasaya uyumu, ulusal planla-
ma modelinden şirket temelli stratejik plan-
lamaya geçişi açıklamaktadır Kalkınma
Plancılığı ve Stratejik Plancılık farkı, kimi
özellikleri kullanılarak şu şekilde denklem-
l e ş t i r i l e b i l i r :

Kalkınma plancılığı = Nicel hedefler + Ka-
musal öncelikler + Bütünlüklü yaklaşım + Fi-
ziki olanaklar belirlenimli 

Stratejik plancılık = Nitel hedefler + Piyasaya

uyum + Parçalı yaklaşım + Rekabetçi kısıtlar
belirlenimli

Stratejik Planlama, tasfiye edilen kalkınma
plancılığına özgü anlayış ve yapının yarattığı
boşluk karşısında, kamu idaresine bir yön ka-
zandırabilmek adına geliştirilmiştir. Bu başlı-
ğın girişinde değindiğimiz gibi özgün değil,
işletme disiplininden alınmış bir planlama
m o d e l i d i r. Dolayısıyla “ulusal iktisadi kalkın-
ma plancılığı” ile ciddi bir kopuş yaratmakta-
d ı r. Yapısal uyarlama politikalarına ve kamu
sektörünün özelleştirilmesine aracılık edecek
planlamanın bu gidişle işlevi, ulusal ve ulus-
lararası piyasalarda devlet hesabına “komis-
yonculuk” yapmak olacaktır. Dolayısıyla ye-
ni dönemle birlikte “borç plancılığı”nın yeri-
ni “broker plancılığı”na bırakması muhtemel-
d i r.

Küreselleşme, esnekleşme ve post-Fordizm
söylemleriyle beraber yaygınlaşan sanayi
toplumunu “bilgi toplumu”nun ikame et-
mekte olduğu iddiasının, kalkınma tartışma-
larında eksen kaydırıcı bir rolü olmuştur.
Batının sanayisini azgelişmiş ülkelere kay-
dırdığı ve sermaye birikiminin salt bilgi
üretimine dayandığı varsayılmaktadır. Böy-
lece kalkınmanın esas unsuru sanayileşme-
den ziyade, mümkünse o aşamayı es geçe-
rek “bilgi toplumuna” erişmek haline geti-
r i l m i ş t i r.

Türkiye’de Planlama Anlay›fl›n›n De¤iflimi: Ön Ulusal Kalk›nma Plan› ve AB Planc›l›¤›na Geçifl
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1 Ön Ulusal Kalkınma Planı, Preliminary Development Plan şeklinde, özellikle Macaristan, Polonya vb. geçiş ülkelerinde bir-
birinin tıpkıbasımı olarak yer almıştır. Türkiye’deki ÖUKP metni, ufak değişikler dışında bu metinlerin çevirisi niteliğinedir.

2 Planlama-Madde 166.– Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve
uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını
planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici
tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır.
Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bü-
tünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

DİPNOTLAR



Tarihsel olarak bakıldığında, Osmanlı
yönetiminin özellikle Tanzimat döne-
minden bu yana, belirgin olarak, merke-
ziyetçiliğin artırılmasına yönelik çaba-
lar sergilediği görülür. Bu dönemi ince-
leyen hemen tüm tarihçilerin paylaştığı
gerekçe de hep aynıdır: imparatorluğun
dağılmaması. Cumhuriyet tarihi boyun-
ca da bu duyarlık sürdürülmüştür.

Sonraları üniter/tekçi yapı olarak somut-
laşan bu durumun, daha 1900’lerde,
simgesel olarak Prens Sabahattin-Ahmet
Rıza isimleri altında yerel yönetim tar-
tışmaları ile sorgulandığı bilinmektedir.
Adem-i merkeziyetçilik/merkeziyetçilik
tartışmaları ile hemen aynı bağlamda te-
şebbüs-i şahsi ve kamusal müdahalecilik
alanında benzer bir kavganın miladı da
20.asrın başına dönmeyi gerekli kılar.
Ancak Cumhuriyet hamlesi tüm bu tar-
tışmaların sonlandığının bir delilidir. Bu
dönemde merkeziyetçilik ve devletçilik
ilkesi birbirini tamamlar nitelikte bir
denge kurmuştur. Merkeziyetçilik ilkesi
kendi içinde adem-i merkeziyetçilikle
birlikte dengeli işletilirken, devletçilikle
de ulusal sermayenin kişi ve kurumlar
eliyle birikimi amaçlanmıştır. Bunlar si-
yasal bağımsızlığını yeni kazanmış an-
cak ekonomik olarak da bağımsız olmak
isteyen ülkenin öncelikli seçimleridir.

1

Ancak zamanla bu seçimlerde dönüşüm-
ler söz konusu olmuştur. 

Bu dönüşümün en önemli gerekçesi
“dünya bu yöne doğru gidiyor” savıdır.
Üstelik “dünyanın” gittiği yoldan git-
menin “çağdaşlık” gibi pratik ve prag-
matik bir destekçisi de bulunmaktadır.

Şu halde kabaca “statüko” olarak adlan-
dırılan düşünce ya da bütüncül kalkın-
ma modeli, “çağ dışı” kaldıklarından,
terk edilmeleri gerekir. Çağdaş kapita-
list dünyanın hegemonyasını, hakim du-
rumunu ya da statükosunu sürdürmesi
ise kuşkusuz kendi seçimidir. Bir diğer
deyişle “hegemon”un statükosu yeni sö-
m ü rgecilik tekniklerini geliştirme ve
böylece hakim durumunu ilelebet sür-
dürme üzerine kuruludur.

2
Bu vaziyet

Tanzimat döneminin etkili bürokrat ve
devlet adamlarından Fuat Paşa’nın, Pa-
dişah Abdülaziz’e siyasi vasiyetini ha-
tırlatabilir. Fuat Paşa’ya göre, (padişaha
hitaben) “yabancı müttefikleriniz içinde
en önemlisi İngiltere’dir. Bendenizce,
Bab-ı Ali’yi İngiltere’nin dostluğundan
mahrum görmektense birkaç vilayetimi-
zi elden çıkmış görmek daha iyidir.”

3

Bunlar her yönden şarkiyatçılık, sömür-
gecilik ve emperyalizme açılan düşünce
ve gelişmelerdir.

İşte kalkınma ajansları yukarıdaki has-
sasiyetleri tetikler nitelikte bir kanun-
laşma sürecinden geçmiştir. Kanunlaş-
ma sürecinde bir dizi gelişmeyle karşı-
laşılmış, önemli dirençler gösterilmiş,
ancak girişim “ekonomik durum” vur-
gusu öncülüğünde sonuçlanmıştır. Ön-
ceki kanun tasarı ve taslaklarında “böl-
ge kalkınma ajansları” olan adlandırma
“kalkınma ajansları” olarak değiştiril-
miştir. Tasarının adında yer alan “böl-
ge”

4
ibaresinin belirli bir coğrafi alanda

mülki taksimatı düşündürdüğü açıktır.
Bu nedenle ibarenin tasarının adından
çıkarılmış olduğu anlaşılmaktadır.

5
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K A L K I N M A AJANSLARI BİR BÖLGELİ
DEVLET YA D A FEDERALİZM ADIMI MIDIR?

Tekin AVANER
A.Ü. SBF Araş. Görevlisi

Kalk›nma ajanslar›
kimi hassasiyetleri
tetikler nitelikte bir
kanunlaflma
sürecinden
geçmifltir.
Kanunlaflma
sürecinde bir dizi
geliflmeyle
karfl›lafl›lm›fl,
önemli dirençler
gösterilmifl, ancak
giriflim “ekonomik
durum” vurgusu
öncülü¤ünde
sonuçlanm›flt›r.



Bu süre bazı soruların ortaya çıkmasına neden
olmuş, ancak gelinen noktada yanıtların tam
ve tatmin edici özellikte olmadığı görülmüş-
tür. Bunun için “uygulama”nın beklenmesi sa-
lık verilmektedir. Uygulamanın beklenmesi
konusunda hem taraftarların, hem de takipçi-
lerin olduğu anlaşılmaktadır. Zaman, acaba
Düzey 2 adı altında kümelendirilmiş bölgeler-
de, daha önce görülmemiş bir şekilde, ajans
adında yeni bölgesel kurumlar oluşturmak,
AB sınırları içindeki ülkelerde görülen “böl-
geli devlet” olgusuna doğru gidişin bir adımı
olarak değerlendirilebilir mi sorusuna yanıt
verecek midir? Bu tür bir sistemin örneğin
1970’lerden itibaren İtalya ve İspanya’da uy-
gulandığı bilinse ve bu ülkelerdeki özerk böl-
gelerin, yerel yönetimlere göre daha önemli
yetkilere sahip olduğu

6
görülse, zamanın nele-

re “kadir” olduğu yanıtıyla işin içinden çıkıla-
cak mıdır?       

Diğer taraftan, BKA’ların “bölgeli devlet” ol-
gusuna doğru yönlendirilmesiyle birlikte bu
“bölgeli devlet” ya da “üniter bir devletin ge -
leneksel yerel birimler olan il veya belediye -
lerden daha geniş bölgelere ayrılması ve bu
bölgelerde yasama yetkisine sahip özerk yöne -
timler kurulması”

7
sorunu bir sonraki aşamada

“federalizm”e dönüşür mü?
8

Bu düzenleme hiç olmadığı kadar çok sorula-
rın ve yüklü kaygıların ortaya çıkmasına ne-
den olmuştur. Ekonomik kalkınma ile federa-
lizm ekseninde yoğunlaşan bu soru ve kaygı-
ların spekülatif hazırcevaplılıklarla gelecek

zamana yayılacağı anlaşılmaktadır. Zaman
bugünü kaderciliğe itmektedir.

Oysa, Belçika’nın 1970’lerden sonra yaşadığı
gelişmeler, bugünden bazı sonuçları öngörme-
yi olanaklı kılmaktadır. Belçika o tarihten iti-
baren gerçekleştirdiği çeşitli anayasa değişik-
likleriyle, adım adım, siyasal sistemini üniter
yapıdan federal yapıya dönüştürmüştür.

9
Bu

süreçte üçü topluluk üçü de bölge esasına da-
yanan altı federe birimin kurulduğu görül-
mektedir.

10

SONUÇ

1980 sonrasındaki Türkiye için yapılabilecek
en kolay tespit şudur: Ekonomik krizlerle gi-
derek daha fazla karşılaşılıyorsa, krizi aşmak
için olabildiğince çok kamu yönetimine mü-
dahalede bulunulmalıdır.” Örneğin, başta IMF
olmak üzere diğer uluslararası ya da ulus üstü
örgütler ya bu tespiti yaptılar ya da bu tespite
katıldılar. Sorun bir kez böyle tanımlandığın-
da çözümün giderek kamu yönetiminin mer-
kezine doğru huruç hareketi olacağı açıktır.
Nitekim çeyrek asırlık deneyim, önceleri ka-
munun ekonomik yanına, ardından, başta yö-
netsel yan olmak üzere tüm diğer toplumsal
katmanlara yönelik saldırıyı ortaya koymuş-
tur.

Böyle bir düzende gelinen son noktalardan bi-
ri BKA’lar yoluyla idari yapıya yöneltilen de-
ğişiklik baskısıdır. Baskı merkez/yerel ayrı-
mından öte özellikleri düşündürücü nitelikte-
dir.

Kalk›nma Ajanslar› Bir Bölgeli Devlet Ya da Federalizm Ad›m› m›d›r?
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* Ar. Gör, Ankara Üniversitesi SBE, Kamu Yönetimi.

1 İdari taksimatın tarihçesi ile idari ıslahat girişimleri hakkında daha geniş olarak bkz: Hakkı Göreli, “İl İdaresi”, AÜSBF,
Nr.22/4, Ankara, 1952.  

2 Tasarının genel gerekçesinin bu sürece yaklaşımı farklıdır. Burada kalkınma ajansları ile küreselleşme yönündeki kimi olum-
suz gelişmelerin önüne geçileceği vurgusu hakimdir. “Küreselleşme süreci, bütün toplumlara ve yerel-bölgesel ekonomilere teh -
ditler yöneltirken, aynı zamanda bazı fırsatlar da sunmaktadır. Yerel aktörlerin küreselleşmenin tehditlerine karşı koyabilme ye -
teneğinin geliştirilmesi ve sunduğu fırsatlardan azami faydanın elde edilebilmesi, bu faktörleri iyi teşhis eden, yorumlayabilen
ve bunlara uygun politikalar geliştirebilen kurumların varlığını gerektirmektedir. Ajanslar, bu bağlamda, bir taraftan küresel dü -
zeyde yaşanan gelişmeleri yerel düzeye aktarırken, diğer taraftan da yerel potansiyeli, varlıkları, üstünlükleri ve özgünlükleri
küresel pazarlara taşıyacaktır. Burada, hem küresel şartların iyi yorumlanması ve yerele iyi aktarılması, hem de yerel potansi -
yelin tespiti ve toplanan yerel-bölgesel bilginin küresel piyasaya özgün ürünler veya hizmetler halinde pazarlanması ajanslar
türünde teknik kapasitesi yüksek, uzmanlaşmış bir kurumun varlığını gerektirmektedir.” Ancak bir şirketin cirosunun bile bir ül-
kenin, örneğin Türkiye’nin, GSMH’ını aştığı bir konjonktürde, rekabetin nasıl mümkün olacağı üzerinde düşünülmelidir. Bu
eşitsiz ilişkide sonuç, yereldeki kaynakların ve pazarın, çok uluslu şirketler lehine kullanılmasından ibarettir. Önemsiz sayıda ni-
teliksiz işgücünün ya da paravan veya taşeron kimi şirketlerin kendi ülkesinin kaynaklarından çok alt düzeyde pay alması çok
mu iyi bir şeydir? 

3 Engin Deniz Akarlı, Belgelerle Tanzimat, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Haziran 1978, s.3.

4 İlgili yazında sık sık bölge kavramına atfedilen anlamların farklılığına dikkat çekilmektedir. Bölge bir idari yapı ya da siyasal
alan olabildiği gibi, örneğin Rusya’da, federasyonlarda da federe devlet dışında bölgesel yapılar kurulabilmektedir. Bölgeler, ge-
nel olarak, ekonomik, siyasal, kültürel ve dilsel nedenlerle kurulmaktadır. Modelleştirilmeye kalkıldığında ise, plan bölgesi, ida-
ri bölge, siyasal bölge ya da kültürel bölge gibi farklı bölgeler elde edilebilir. Siyasal bölgenin yetkileri anayasa ile ilgili statü
ve yasalarca belirlenir ve kural olarak organları seçimle iş başına gelir. Bölgesel devlet denildiğinde ise siyasal bölgeli devletler
akla gelir. Ancak bölgesel devlet bir federasyon gibi çok merkezli olmayıp, siyasal özerklik hakkını ulus-altı topluluklara vere-
rek, bir anlamda siyasal merkeziyetçiliğin esnemesini sağlar. Atilla Nalbant, “Bölgesel Devlet: Yeni Bir Devlet Biçimi mi? (I)
Kuramsal Temeller”, Amme İdaresi Dergisi, c. 29, s. 2, Haziran 1996, s.40–47.      

5 Türkiye’de “bölge” sözcüğüne atfedilen “korku”nun uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve 1961 Anayasası da dahil olmak üze-
re bu sözcüğe çekinceli yaklaşıldığını belirtelim. Bkz. Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, 3.basım, Ha-
ziran 1998, s.157.    

6 Uygun, a.g.e., s.167. 

7 Uygun, a.g.e., s.172–173.

8 Bölgeli devletin federal devlet tipine göre kimi farklılıkları da bulunmaktadır. Örneğin bölgeli devlette tek devlet ilkesi geçer-
liyken, federal devlette birden çok devlet vardır. Devletin tekliği ilkesinin ise beş önemli sonucundan bahsedilebilir: “Bölgesel
devletlerde kurucu iktidar tektir, egemenlik tektir ve bölünmez, genel irade tektir, yargı erki tek ve bütünseldir, yerel yönetim-
ler alanında bölgesel devletler iki başlı iken, federasyonlarda yerel yönetimler, federe devletin alanındadır ve nihayet bölgesel
devletlerde siyasal bölgeler, devletin idari çevresi niteliğinde olmasına karşın, federasyonlarda bu durum söz konusu değildir.”
Nalbant, a.g.m., s.65–66. Öte yandan bölgesel devletin üniter devletten de kimi farklara sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin,
bölgesel devlet, milliyetlere veya bölgelere (siyasal) özerklik hakkını tanımıştır. İspanya ve İtalya bu duruma örnek olarak gös-
terilebilir. Buralarda bölgelere iç örgütlenme özgürlüğü ve kendi statüsünü sınırlı olarak belirleme hakkı tanınmıştır. Yine İtal-
ya ve İspanya’da bölgeler siyasal yetkilere ve kurumlara da sahiptir. Nalbant, a.g.m., s.70. “Federal sistemde egemenlik parçalı
yapıdadır ve bazı alanlarda ulusal hükümetin, bazı alanlarda da eyaletlerin üstün konumda olduğu görülür. Eyalet yönetimi ise
merkezi ve yerel yönetimler arasında üçüncü bir kademeyi oluşturur. Bu kademede yetki doğrudan halktan alınır. Eyaletler mer-
kezi yönetimin müdahalelerine karşı yapısal korunağa sahiptirler. Buradaki her bir kademe merkezsizleşmiş ya da çok merkez-
li olarak, hem bağımsız politik aktörlerin anayasal olarak ötekilere göre sınırlarını hem de bu aktörlerin siyasal hareket alanının
sınırlarını belirler. Üniter bir yapıda ise egemenlik bütünüyle ulusal meclisin elindedir ve egemenlik siyasal iktidar tarafından
temsil edilir. Bu sistemde yerel yönetimler merkezi yönetime bağımlıdır.” Bkz.Namık Kemal Öztürk, “Federalizm ve Türkiye”
Amme İdaresi Dergisi, c. 25, s. 4, Aralık 1992, s.65–68.            

9 Nalbant da bu görüşe katılmaktadır. Ona göre bölgeselleşme ya da federalleşme, aynı zamanda ayrıştırıcı bir işlev de görür.
Örneğin Belçika bölgeselleşmesi, “bölgeli” devletlerin federalleşmeleri bakımından ayrıştırıcıdır. Nalbant, a.g.m., s.42.          

10 Öztürk’e göre, federalizm daha çok ülkelerin kuruluş aşamasında anlam kazanır. Zira, bu sırada “bölünmeden” çok “birleş-
me” kaygısı ön plandadır. Ne var ki, üniter yapı oluşturulduktan sonra federalizme geçme çabalarına girişilirse, o vakit parça-
lanma sonucu doğabilir. Dolayısıyla, “Türkiye gibi ülkelerde üniter bir yapıdan, federal bir yapıya dönüş çözüm değildir.” Öz-
türk, a.g.m., s.75.
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Ayrupa, “idarede ademi merkeziyetçili -
ğe dayanan bir Avrupa oluşturulması”
amacına odaklanmıştır.

1
Avrupa’da kla-

sik devlet yapılarının yerini “bölgeli
devlet” (bölgeselleşmiş devlet) yapısı
almaktadır ve özerk bölge idareleri te-
mel yönetim kademesi olmuştur.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tının

2
“Başlangıç” bölümünde  Şarttaki

“decentra- lization” teriminin karşılığı,
şartın Türkçe çevirisinde “adem-i mer-
keziyet” olarak yer almıştır.

Adem-i merkeziyet karşılığı olarak,
Anayasamızda yer alan “yerinden yöne-
tim” kavramı yaygın olarak kullanıl-
maktadır. “Ademi merkeziyet (yerinden
yönetim) icrai kararların merkez teşki -
latına ve hiyerarşisine dahil olmayan
bir takım organlar tarafından alınması -
nı tazammun eden (içeren) bir sistem -
dir."

3

Öğretide idarî ademi merkeziyet, Ana-
yasa’nın 123. ve 127. maddelerinde ‘ye-
rinden yönetim’ adı verilen oluşumlarda
g ö r ü l m e k t e d i r. Kamu tüzelkişiliğine,
dolayısıyla yönetsel özerkliğe sahip
olan bu yönetimlerin hukuksal varlıkla-
rı, ya doğrudan Anayasa’nın bir madde-
sinden ya da yine Anayasa’nın 123.
maddesinin üçüncü fıkrasında ifadesini
bulan “...kanunla veya kanunun açıkça
verdiği yetki...’den kaynaklanır. Yerin-
den yönetimler, “hizmet ademi merke-
ziyeti” (işlevsel yerinden yönetimler)
ile ‘mahallî idareler’ (yerel yerinden yö-
netimler) olmak üzere iki grupta toplan-
maktadır. Ortak yanları, her ikisinin de
idarî vesayet denetimine tâbi olmaları;

farklılıkları ise özerkliğin, işlevsel ye-
rinden yönetimlerde hizmetin kendisi-
ne, yerel yerinden yönetimlerde ise yö-
re halkının kendi adlarına ‘irade izharı’
için seçtikleri organlara tanınmasıdır.”

4

Avrupa’nın, iktidarın (gücün) ademi
merkeziyetine dayanan bir Avrupa ülkü-
süyle çıktığı yolda, decentralization ilke-
sinin yaşama geçirilmesinde ‘subsidiari-
t e ’ kurucu ilke olarak önem kazanmıştır.

Subsidiarite

Subsidiarite (subsidiarity) terimi Fran-
sızca’daki “subsidiare” ve İngilizce’de-
ki “subsidiary” kelimelerinden türetil-
m i ş t i r. Subsidiarite Türkçe’ye, yetki
ikamesi, yetki paylaşımı, hizmette ye-
rellik, hizmette halka yakınlık, yerellik
olarak çevrilmektedir.

1985 yılında Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartının 4. maddesinde vurgu-
lanan bu kavram, Avrupa Birliği mevzu-
atına, Avrupa Birliği (Maastricht) An-
laşmasının 3-B maddesiyle girmiştir.
Maddede bu terimin tanımı yer alma-
mış, içeriği açıklanmamıştır.

5

Bu terimin anlamı ve kapsamına ilişkin
tartışmalar hala sürmektedir; hukuksal
bir kavramda bulunması gereken netliğe
sahip olmaması eleştirilmektedir.

Bu ilkenin ekonomik etkinliği kaybet-
meden yönetim faaliyetlerinin mekansal
dağılımını en geniş biçimde yaygınlaş-
tırmayı amaçladığı ve her yönetim faali-
yetinin etkin olarak görülebileceği en
alt yönetim düzeyinde yürütülmesi ge-
rektiğini anlattığı söylenmektedir; bu il-
ke uyarınca alt yönetim düzeyinde eko-
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nomik, etkin, verimli yürütülemeyen hizmet-
ler üst yönetim düzeyine taşınacaktır.

“AB coğrafyası içinde yer alan Galler, İskoç -
ya, Katalanya, Güney Tyrol gibi bölgeler sub -
sidiarite ilkesini... AB ile aralarında yer alan
içinde bulundukları üye devletleri devre dışı
bırakmak için araç olarak algılamaktadır. Ya
Brüksel’den yönetilmek ya da kendi kendileri -
ni yönetmek istemektedirler...”

6

Avrupa Birliği Anlaşmasında tanımına ve içe-
riğine değinilmeden söz edilen subsidiarite il-
kesi, bizim yasalarımıza -adından söz edilme-
den- yerleştirilmeye çalışılmaktadır.

7

Bu ilke, bireye, alt düzlemdeki yönetimlere,
yönetme hakkı veriyor izlenimi yaratsa da as-
lında yurttaşlık kavramını yok eden, yurttaşı
hizmet satın alan müşteri durumuna iten ve
hizmetin maliyetini hizmetten yararlananlara
yükleyen bir ilkedir. Bu ilke liberalizmin ku-
rucu ilkesidir; ulus devletleri -merkezi yöneti-
mi- dağıtmanın ilkesidir; neo-liberal AB’nin
varlığını sürdürebilmesinin formülas- yonu-
dur. Bu nedenledir ki AB’de gerçek yerel yö-
netimler -komünler- değil de özerk bölge yö-
netimleri, bölge devletleri ön plana çıkmakta
ve güçlenmektedir.

Bölge ve Bölgecilik

Bu kısa yazıda “bölgenin” tanımına yer ver-
mek anlamsız olacaktır. Zaten Türkçe’de söz-
cüğün anlamı son derece  açıktır.

2002 yılında, AB uyum sürecinin gereği ola-
rak, Bakanlar Kurulu Kararıyla, Türkiye ista-
tistiki bölgelere ayrılmış bulunmaktadır.

8

Bölge ölçeğinde hizmet gören kamu kurumla-
rı ya da ülke ölçüsünde görev üstlenmiş kamu
kurumlarının yada idarelerinin bölge örgütle-
ri, özerk bölge idarelerinden farklıdır ve Avru-
pa Birliği politikaları bu tür bölgesel örgütlen-
meleri talep etmemektedir.

Türkiye’de Anayasanın 126. maddesi bölgesel
kuruluşlar oluşturmaya olanak tanımaktadır.9

Ancak Anayasa uyarınca bunlar “merkezi yö-
netim örgütü şeklinde” olacaktır; başka bir an-
latımla “özerk” idareler olmayacaktır. A n a y a-

samız, illerin yönetiminde yetki genişliği ilke-
sinin esas olduğunu belirtmektedir; ilde dahi
özerk yönetimlerin başat olmasını istememek-
t e d i r. Yalnızca 1982 Anayasasında değil, 1961
Anayasasında da temel düzenlemelerden biri
özerk bölge idarelerine getirilen yasaklamadır. 

Bölgesel politikalar, AB’nde Bölgeler Komi-
tesi aracılığıyla; Avrupa Konseyi’nde ise Böl-
gesel ve Yerel Yönetimler Kongresi aracılığıy-
la yürütülmektedir.

Anayasanın bu temel düzenlemesine karşın,
Avrupa Konseyi 1996’da Türkiye’de inceleme-
lerde bulunmuş ve tavsiyelerini 1997’de bildir-
m i ş t i r. Avrupa Konseyi Bölgesel ve Yerel Y ö-
netimler Kongresi tavsiyelerinden biri şudur :

“Türk Anayasası'nın 127. maddesinin refor -
munu telkin etmek düşünülmelidir. Türkiye'nin
üniter devlet olarak kalmayı istediği açık ol -
makla birlikte, mümkünse Avrupa Yerel Özerk -
lik Şartı'na referansla, 127. maddede yerel ve
bölgesel özerklik ve subsidiarite ilkesine açık
bir gönderme yapılabilir.”

Kongrenin iki meclisi bulunmaktadır. Bunlar-
dan biri Yerel Yönetimler Meclisi diğeri ise
Bölgesel Yönetimler Meclisidir. Türk beledi-
yeleri Yerel Yönetimler Meclisi’nde temsil
edilmektedir, il özel idareleri ise Yerel Yöne-
timler Meclisinde değil  Bölgesel Yönetimler
Meclisi’nde temsil edilmektedir.

Kongrenin hazırladığı Bölgesel Özerklik Şartı
imzaya açılmak üzeredir. Bu şartın imzalan-
ması Türkiye’den kuşkusuz istenecektir.
Özerk bölge idarelerinin kuruluşu netleşene
kadar il özel idarelerinin bu şarta bağlı olaca-
ğı açıktır.

Türkiye, 21 Kasım 1988 tarihinde Avrupa Ye -
rel Yönetimler Özerklik Şartı’nı, 4 Şubat 1988
tarihinde Yerel Topluluklar ve Yönetimler Sı -
nır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi’ni im-
zalamıştır. AB sürecinde, uluslararası andlaş-
ma niteliğinde bir çok belgenin altında da im-
zamız bulunmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunuyla
ülke büyüklüğündeki alanlar, aslında belediye
olmayan, ancak belediye adı kullanılarak nite-
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liği saklanmaya çalışılan bölge idarelerine tes-
lim edilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasasıyla, aslında
birer geleneksel bölgeler olan illerin özerkliği
ve gücü  arttırılmıştır.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasasıyla,
kurum değil idare niteliğinde bölgesel kuru-
luşların yaşama geçirilmesinin yolu açılmıştır.
Bu yasalardaki değişim özerk bölge idareleri
kurulması adımlarının bazılarıdır.

Örneğin, artık İstanbul’da, Ankara’da  merke-
zi yönetim ya da yerel yönetim değil bölge yö-
netimi ağırlıklıdır. Bu yönetim alanlarının ge-
nişliği itibariyle bölge olduğu kuşkusuzdur.
Bu sözde büyükşehir belediyelerinin görev
alanın çok geniş, açık uçlu olması, bunların
kurum değil idare olduğunu açık olarak gös-
termektedir. Özerklikleri ise, sınırları içindeki
yerel yönetimler üzerinde, merkezi yönetimin
vesayet yetkisinin de üzerinde yetkili olmala-
rıyla değerlendirilebilir; ayrıca bunların biri-
nin (ve bağlı kuruluşları ile şirketlerinin) dahi
bütçesinin bir bakanlık bütçesinden onlarca
kat büyük olması özerklikleri konusunda fikir
verebilecek başka bir ölçüdür.

Avrupa’nın Yönetim Yapısı Üzerine Notlar

Avrupa’da hızla gelişen ve yaygınlaşan devlet
yapısı “bölgeli devlet” yapısıdır.

Halen dahi, ciddiye alınması gerektiği düşü-
nülecek bir çok kaynak, bölgeli devlet yapısı-
na Avrupa’dan örnek olarak İspanya ve İtal-
ya’yı göstermektedir.

Oysa, günümüzde, bölgeli devlet yapısının en
dikkate değer örneği Fransa’dır.

Fransa, AB üyesi ülkelerin en önemlilerinden
biridir; üniter devlet, merkeziyetçi yapı denin-
ce akla ilk gelen ülkedir ve Türkiye’nin yöne-
tim yapısına her zaman örnek olmuştur.

Fransa’da özerk bölge yönetimleri 1982 refor-
muyla oluşturulmuştu. Fransa’da özerk bölge
yönetimleri geleneksel bölgeler olan il yöne-
timleri temeli üzerinde oluşturuldu ve bölge
kalkınma ajansları bu yapının oluşmasına
önemli katkılar sağladı. Avrupa’nın göbeğin-

de, AB’nin şemsiyesi altında, AB’nin kurucu
ve ana unsuru, kişi başına düşen milli geliri
bizdekinden 10 kat fazla olan Fransa’da,
özerk bölge yönetimleri oluşturulurken, yasa-
ya “Bölge ölçüsünde örgütlenme, Cumhuri -
yet’in birliğine ve ülkenin toprak bütünlüğüne
zarar veremez” hükmü koyulması ihtiyacı du-
yulmuştur.

10
Fransa’da da bölgelerin amacının

bir yönetim kademesi oluşturmak olmadığı,
ekonomik kalkınma aracı olduğu söyleniyor-
du. Cumhurbaşkanı Giscard d’Easting bu an-
layışı şöyle özetliyordu:

“Bölgenin işlevi kendi kendini yönetmek de -
ğildir. Yerel yönetimlerin yerini de almak de -
ğildir. Uygun bir düzeyde ekonomik gelişme -
nin eşgüdümünü sağlamaktır bölge yerel yö -
netimlerinin görevi.”

11

Fransa’da, çok kısa zamanda “bölgenin işlevi
kendi kendini yönetmek değildir” görüşünün
doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Günümüzde,
Fransa’da, bölge yönetimleri önemli ölçüde
özerkliği olan yönetimlerdir. Öyle ki üniter
devlet yapısının önde gelen temsilcisi Fran-
sa’nın devlet yapısının “yönetsel federalizm”
olarak nitelendirilmesinin yeni sistemin özel-
liklerini anlatmaya daha uygun bir kavram ol-
duğu daha 1990’lı yılların başında savunul-
muştur.

12
2004 yılına gelindiğinde Fransa’da

görüntü daha da netleşmiştir. 2003’deki Ana-
yasa değişikliğiyle subsidiarite ve özerk bölge
idareleri Anayasaya girmiş, bölge idarelerinin
kural koyma yetkisi genişletilmiş; özerklikleri
federe devletlerin özerklikleriyle karşılaştıra-
bilecek ölçüde arttırılmıştır.

Avrupa Birliğinin güçlenmesinin bir aracı ola-
rak görülebilecek bölgeciliğe karşı, AB’nin
sürükleyici gücü olan Fransa içinde dahi dik-
kate değer karşıtlık söz konusudur.

Fransız Cumhuriyetçileri bu gelişmelere
“Fransa, etnik, dilsel veya dinsel temelli bir
topluluk değildir; kader birliğine dayanır. Or -
taçağdan beri devleti inşa ederken kendini de
Ulus olarak inşa eden bir halk sözkonusudur.
Devrim de bu çizgidedir. Özeksizleşerek ve
dizginsiz bir liberalizmi teşvik eden Avrupa
bölgecilik arayışlarına uyarak tarihin sabırla
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oluşturduğu bu yapıyı yıkmaktayız.”
13

sözle-
riyle karşı çıkmaktadır.

Bölgesel Devlet (Etat régional) hakkında ise
şu açıklamalar bir fikir verebilir :

“...Başlıca örneği İspanya ve İtalya’dır. Bu ül-
kelerde bazı bölgelere, klasik yerel yönetim
kuruluşlarından farklı olarak, bölgesel yasama
iktidarı (norm koyma yetkisi) da tanınmıştır.
Keza özerk bölgelerin yetkisi anayasa tarafın-
dan da güvence altına alınmıştır. Bu noktalar
bakımından bölgesel devlet federal devlete
benzemektedir. Ancak özerk bölgeler, tam bir
federe devlet olarak kabul edilemezler. Çün-
kü, bir kere, özerk bölgelerin kendi anayasala-
rı yoktur; yani bir kurucu iktidara sahip değil-
dirler. Bölgesel devletlerde (İspanya ve İtalya)
tek bir Anayasa vardır; o da ulusal devletin
anayasasıdır. İkinci olarak, özerk bölgelerin
ulusal devletin yasama organına bir devlet
olarak katılmaları söz konusu değildir. Bu ül-
kelerdeki Senatolarda özerk bölgeler değil, yi-
ne halk temsil edilir. Üçüncü olarak özerk böl-
gelerin işlemleri ulusal devletin denetimine
tâbidir. Bu denetim hem hukukîlik, hem de ye-
rindelik bakımındandır. Bu üç nokta bakımın-
dan ise, bölgesel devlet üniter devlete benze-
mektedir.”

14

Bölgeli devlette, özerk bölgelere norm koyma
yetkisinin verilmesi ve özerk bölgelerin yetki-
sinin Anayasa ile güvence altına alınmış olma-
sı iki temel özellik olarak karşımıza çıkmakta-
dır.

Türkiye’de büyükşehir yönetimleri örneğini
değerlendirmeyi sürdürürsek görürüz ki, bü-
yükşehir yönetimlerinin norm koyma yetkisi
vardır ve son derece geniştir. Ancak, yetkileri
ve dolayısıyla özerklikleri Anayasa  ile güven-
ce altına alınmamıştır.

Bu noktada anımsanmalıdır ki Anayasanın 90.
maddesi  2004 yılında değiştirilmiştir ve artık
uluslararası andlaşmalar anayasal güvencenin
kaynağı haline gelmiştir.

15
Artık, bu bölge yö-

netimlerinin Anayasal güvencesi olmadığın-
dan söz edilemez. 

Kamu Yönetimi Sözlüğünde
16

ise “Bölgesel -
leşmiş Devlet” şöyle tanımlanmaktadır: “Üni -

ter ve federal devlet biçimleri arasında yer
alan devlet örgütlenme biçimi. Üniter devlet
niteliği belli ölçüde değişikliğe uğramış ol -
makla birlikte, federal devlet de sayılamaya -
cak devlet türü...”

Kanımızca Kamu Yönetimi Sözlüğündeki
“Üniter ve federal devlet biçimleri arasında
yer alan devlet örgütlenme biçimi.” anlatımı-
nı, günümüzde, küresel sömürgecilik döne-
minde doğru değildir. Küresel sömürgecilik
döneminin “bölgeselleşmiş devlet” yapısında
devletlerin ve özerk bölge yönetimlerinin
(bölge devletlerinin) dış kabukları yumuşaktır
ve ulusüstü şirketlerin ve siyasal örgütlerin et-
kisine son derece açıktır. Oysa klasik federatif
devletler ciddi yapılardır, federal devletin de,
federe devletlerin de dış kabukları son derece
serttir, dış etkilere karşı güçlüdür. Bu nedenle,
küresel sömürgecilik döneminin yeni devlet
yapılanmasını federatif devlete uzanan yolda
bir ara dizge olarak değerlendirmek doğru de-
ğildir; günümüzün bölgeselleşmiş devlet yapı-
sı klasik üniter/federatif/ konfederatif devlet
yapılarından farklıdır ve yeni bir aşamadır.

Bölge Kalkınma Ajansları ve Değerlendirme

İstenilen nitelikte özerk bölge yönetimlerinin
(idarelerinin) kurulmasının temel araçlarından
biri de “Bölge Kalkınma A j a n s l a r ı ” d ı r. Genel
yapı ve süreç dikkate alınmadan ve Avrupa ör-
neği dikkate alınmadan bölge kalkınma ajans-
larını yeterince anlamak olanaklı değildir.

Bazı kesimler farkında olmayı yeğlese de
5449 sayılı Yasa, ciddi bir muhalefet süreci
sonucunda, muhalif etkilerle kabul edilmiş,
öyle ki Taslaktaki ve Hükümet Programında
ve Acil Eylem Planında yer alan “Bölge” söz-
cüğü, Yasanın adından düşürülmüştür.

Kalkınma Ajansları ne idaredir, ne kamu kuru-
mudur;  Anayasanın yasakladığı bölgesel ku-
ruluşlardır; nev-i şahsına münhasır yapısının
Anayasa içine sığdırılacak hiçbir yanı bulun-
mamaktadır; özel hukuk hükümlerine tabi an-
cak kamu kaynağı ve gücü kullanan, devlet
memuruna yasaklı; Brüksel'den yönetim esa-
sına göre, AB'nin "bölgecilik" ilkesine göre
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kurulmuş hukuk ucubesi örgütlerdir.

Kalkınma Ajansları, Fransa örneğinde olduğu
gibi Türkiye’de de özerk bölge idarelerinin
oluşturulmasında ve bölgeli devlete geçişte te-
mel yapı taşı olarak tasarlanmıştır.

Ancak büyük tasarımda ciddi bir farklılık var-
dır: Fransa, geleceğini, bölgelerin etkinleş-

mesi yoluyla ulus devletlerin çözülmesine
bağlamış Avrupa Birliğinin en önemli ve zen-
gin ülkelerinden biridir; Türkiye ise A B ’ n e
değil ne zaman katılacağı, katılıp takılmaya-
cağı dahi beli olmayan,  Orta Doğu’nun cadı
kazanında, borç batağında,  kendi kendini yö-
netme gücünü büyük ölçüde yitirmiş bir ülke-
d i r. 

Hizmette Yerellik ve Bölgecilik
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1 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının “Başlangıç” bölümünde “...Değişik Avrupa ülkelerinde özerk mahalli idarelerin ko-
runması ve güçlendirilmesinin demokratik ilkelere ve idarede ademi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa oluşturulmasında
önemli bir katkı sağlayacağını düşünerek...” denilmektedir.
2 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, ülkemiz tarafından, 21 Kasım 1988 tarihinde Strasbourg’ta imzalanmış ve 8.5.1991
tarihli ve 3723 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur.
3Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İsmail Akgün Mat., C:2, İst. s.610.
4 Anayasa Mahkemesinin 22.6.1988 tarihli ve E: 1987/18, K: 1988/23 sayılı kararından. 
5 3/b- “ Topluluk bu andlaşma ile belirlenen yetkiler ve kendisine verilen amaçlar doğrultusunda hareket edecektir. Topluluk,
münhasıran yetki alanına girmeyen alanlarda subsidiarity prensibine uygun olarak, ancak önerilen eylemin amaçları üye devlet-
ler tarafından yeterince sağlanamadığı ve dolayısıyla, önerilen eylemin derecesi veya etkileri sebebiyle, Topluluk tarafından da-
ha iyi sağlanabileceği durumlarda harekete geçecektir. Topluluğun her hangi bir eylemi, bu Antlaşmanın amaçlarının sağlanma-
sı için gerekli olan düzeyin ötesine geçmeyecektir.”
6 Mehmet Özcan, “Subsidiarite İlkesinin Avrupa Birliği’nde Uygulanması ve Yerel Yönetimler Bağlamında Türkiye’de Uygu-
lanabilirliği Üzerine Değerlendirme”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, Kasım 2000, s.653
7 Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri Ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun m.5/e: “e) Görev, yetki ve sorumluluklar, hiz-
metten yararlananlara en uygun ve en yakın birime verilir.”
8 Bölgesel İstatistiklerin Toplanması, Geliştirilmesi, Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Analizlerinin Yapılması, Bölgesel Politikala-
rın Çerçevesinin Belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine Uygun Karşılaştırılabilir İstatistiki Veri Tabanı
Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Tanımlanmasına İlişkin Karar, Karar Sayı-
sı: 2002/4720. RG: 22.9.2002-24884
9 1982 Anayasası 126. Maddesi, “Türkiye, merkezi yönetimi kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve
kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin yönetimi yetki genişliği esasına da-
yanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi yönetim örgütü ku-
rulabilir. Bu örgütün görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.”
10 Ruşen Keleş, age., s.46
11 Francois d Arcy et Miano Baena Del Alcazar, Décentralization en France et en Espagne, Economica, 1986, s. 113, Aktaran;
Ruşen Keleş, Fransada ve İspanyada Yerinden Yönetim, Türk Bel. Derneği-Kondrad Adenauer Vakfı Yayını,Ankara 1994, s.46
12 Ruşen Keleş, Fransada ve İspanyada Yerinden Yönetim, Türk Bel. Derneği-Kondrad Adenauer Vakfı Yayını,Ankara 1994,  s.
44, 46

13 Marc Héritier, “Le grand ecart”, http://membres.lycos.fr/resorchives/newpage0.html (25.2.2004); Aktaran Onur Karahano-
ğulları, CHP Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 10, Aralık 2004, s. 
14 Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s.321-343; Favoreu et al., op. cit., s.443-458; Chagnollaud, op. cit., s.95-99; De Vergottini,
op. cit., s.403-417. Aktaran Kemal Gözler, age. 79
15 Anayasa md 90 : ... Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Ana-
yasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe ko-
nulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniy-
le çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
16 Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayını, Ankara 1998, s. 41.
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Avrupa Birliği, 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi'nde "İstatistik Bölge Birimleri
Kurun" demişti. 2003 tarihli genişletilmiş belgede ise kısa vadede şunları istedi:

(1) Ön-Ulusal Kalkınma Planı ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
(İBBS) Düzey 2’lerde (NUTS 2) bölgesel kalkınma planları hazırlanması. (Bu iki

araç, AB'ye ekonomik ve sosyal uyum politikasının uygulanmasıdır)

(2) Mevzuatın uygulanmasını kolaylaştıracak yasal çerçevenin kabul edilmesi,

(3) Bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan çok yıllı büt -
çeleme usullerinin oluşturulması,

(4) Bölgesel kalkınmayı yürütecek idari yapıların güçlendirilmesi,

Aynı belgede orta vadede ise, İBBS Düzey 2’lerde bölge birimlerinin oluşturulması istendi. Bu
"bölgesel birimler", bölgesel kalkınma planlarını uygulamak üzere kurulacaklardır. Bölge Kal-
kınma Ajansı adı verilen kurumlar, işte bu birimlerdir. (www.yayed.org)

Funda ÖZKAN, 20 Ocak 2005, Radikal, 

“Türkiye Gayretli Öğrenci ama sonuç yok

. . . Yabancı sermayeyi Türkiye'de yatırıma ikna etmek için geçen yıl, 15 Mart'ta İstanbul'da Ya t ı r ı m
Danışma Konseyi toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıya katılan uluslararası kuruluşların temsilcileri-
ne 13 maddelik eylem planının hayata geçirileceğini bizzat Başbakan Erdoğan taahhüt etmişti...

Uluslararası kuruluşların temsilcilerine taahhüt edilen 13 maddelik ev ödevini yerine getirmek,
AB ile müzakere süreci kadar uzun vadeli bir hedef. 

Türkiye yabancı sermaye için yatırım ortamını sağlayabilecek ne yapabilir? 

Yabancı Sermaye Derneği'nin genel sekreterliğinden ayrıldıktan sonra yabancı yatırımcılara
danışmanlık hizmeti vermek üzere şirketini kuran Abdurrahman Arıman "Tek çözüm yolu, Böl-
gesel Kalkınma Ajansları'nı kurmakta" diyor ve ekliyor: 

"Yabancı yatırımcı için üç temel madde vardı. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve AB ile ilişki-
lerin rayına oturması. Üçü de sağlandığına göre yabancı yatırım için harekete geçmenin tam za-
manı." 

Arıman'ın söz ettiği 'Bölgesel Kalkınma Ajansları' ile ilgili tasarı aylardır yasalaşmayı bekli-
yor. Yabancı yatırımda tek yetkili olacak 26 bölge kalkınma ajansının kurulması hedefleniliyor.
26 ajans yabancı sermayenin yatırım yapması için her türlü cazibe alanını oluşturacak, yatırım-
cının muhatabı olacak. 

Abdurrahman Arıman "Yasa nisan ayına kadar çıkarsa, 13 maddelik taahhütteki eksiklerimizi
dengelemiş olur" diyor.
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TÜRKONFED –Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Elazığ’da yapılan Başkanlar Konseyi toplantısında, TÜRKONFED Başkanı Enis ÖZSARU-
HAN’ın konuşmasından: 

“....Bölgesel ekonomik aktörlerin yaklaşımlarını dikkate almaktan söz ettim. Özel sektöre daya-
lı bölgesel kalkınma çabaları için bunun hayati önemi olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Ne
yazık ki ülkemizde bu anlayış yeterince yerleşmiş değil.

Konfederasyonumuzun başından beri takip ettiği ve önem verdiği Kalkınma Ajansları projesinde
bu bakış açısının eksikliğini bir kez daha gördük. 

Bölge insanını, bölge potansiyelini ve inisiyatifini, ülke ekonomisinin bütünü içinde doğru bir
biçimde değerlendirebilecek, AB normları ile son derece uyumlu bir proje olduğu için, Kalkın-
ma Ajansları’nı destekledik. Hatta konfederasyonumuz içinde, kendi bölgesinde yasa çalışmaları
daha başlamadan Kalkınma Ajansı kurmuş dernekler var.

Ne var ki, proje ve ilgili yasa tasarısı ortaya çıktığında gördük ki, ajansların yönetimi kamu
ağırlıklı tasarlanmış, başkanlıkları valilere verilmiş, genel sekreterliği DPT onayına tabi kılın-
mış. Yönetim kurullarında, üç büyük il dışında, özel sektöre tek bir sandalye ayrılmış. Onun da
Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından kullanılması öngörülmüş. 

Gönüllü örgütlerin dinamizminden faydalanmak yerine, mevcut kamu ağırlıklı kompozisyona
yeni bir soluk getirmeyecek olan yarı resmi kuruluşların yönetimde yer alması yeterli görülmüş.
Anlaşılan hem özel sektörün bölge kalkınmasında ağırlıkla söz sahibi olması istenmiyor, hem
de, görüntüyü kurtarmak için verilen tek sandalyede de kamu otoritesinin sözünden çıkmayacak
bir kurumun yer alması tercih ediliyor.

Bir başka önemli konu daha var: Ajanslara tahsis edilecek kaynaklardan geri kalmış yörelerin
ağırlıkla yararlanmasının tasarıda güvence altına alınmamış olduğunu gördük. Tüm ülkeyi il
grupları bazında kapsaması öngörülen 26 Kalkınma Ajansı’nın kaynaklarının bir kez daha geliş-
miş yörelere kayması halinde, bu proje amacından sapmış ve bölgesel eşitsizliğin giderilmesi
açısından ülkeye zarar veren bir hale gelmiş olacaktır.

Konfederasyon olarak bu görüşlerimizi ilgili kuruluşlara ilettik. Bu çok önemli hataların düzel-
tilmesini bekliyoruz. Aksi taktirde, isteyerek ya da istemeyerek kamuda yeni “arka bahçeler” ya-
ratılacağını bugünden görebiliyoruz. Aldığımız duyumlar, geri kalmış yörelere aktarılacak kay-
naklar konusunun yeniden düzenlendiği yönünde. Umarız ajansların yönetimi ile ilgili uyarımız
da dikkate alınır.”

SANAYİ-TİCARET ODASI

SANAYİ-TİCARET ODASINA AİT MERSİN KALKINMA AJANSI ...

(http://www.mtso.org.tr/mp/contents.php?id=121)

BKA’y› Kimler ‹stiyor?
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“Kalkınma Ajansı, kamuoyunda düne kadar
tanınmayan bir oluşumun adıydı. Dünya ül-
kelerinde yerel ve ulusal ölçekte kalkınma
hamlesini gerçekleştirebilmek için kurulan bu
ajansların Ülkemizdeki tek örneği ise kenti-
mizde bulunuyor.

MTSO bünyesinde Kalkınma Ajansı Proje
Koordinatörlüğü adı altında kurulan bu ajans
bir taraftan özerk olabilme ve statü kazana-
bilme mücadelesi verirken, bir taraftan da
kentin ekonomik ve sosyal sorunlarına çö-
züm arayışı yönünde projeler üretiyor.

Şimdilik 4 personel ile yürütülen çalışmaların
başında ise MTSO Meclis Üyesi Yavuz Se-
lim Nurlu bulunuyor. Nurlu ve çalışma arka-
daşlarının hedefi ise; resmi ve özel kurum ve
kuruşlarla işbirliği içinde, kentin ekonomik
odaklarını harekete geçirerek, bölgesel kal-
kınmayı sağlamak.

İşte tüm ayrıntılarıyla Kalkınma Ajansı... 

Kalkınma Ajansının kuruluş aşamasında
nasıl bir strateji izlediniz? Ülkemizde yaban -
cı olan bu kurum için fikir desteği aldığınız
mı?

Hamburg Kalkınma Ajansıyla ilişkiye giril-
mesinin ardından olumsuz sonuçlanan Kal-
kınma Ajansı fikri, 2001 yılının Kasım ayın-
da yeni yönetimle birlikte tekrar filizlendi.
MTSO tarafından Mersin’in çok odaklı eko-
nomisi dediğimiz bazı özelliklerinin ön plana
çıkartılması ve bu özelliklerin saptanabilmesi
için benzeri özellikler gösteren Avrupa’daki
kalkınma ajanslarının temsilcileri ile irtibata
geçildi. Gelenler arasında 4 tane kalkınma
ajansı temsilcisi ve Kalkınma Ajansları Bir-
liği Genel Sekreteri ve Kalkınma Ajansları
Birliği –EURODA- üyeleri bulunuyordu.
Bu teşkilatın genel sekreterinin öncülüğünde
turizmde kendini kalkındırabilmiş İrlanda-
Shannon bölgesinden, tarımla ilgili İspanya-
Mursiya kalkınma ajansından birer temsilci

bölgemize davet edildi. Küçük ve orta boy
işletmelerimizin dışarıya açılmalarını, yaban-
cı yatırımcıyı çekebilme olanağını sağlayabi-
lecek ve bu sistemleri öğretebilecek bir yetki-
li Fransa’nın Alsaces bölgesinden katıldı.
Serbest bölge ve limanımızın otonom bir şe-
kilde idare edilebilmesi ve yapılan çalışmala-
rın görülebilmesi için de Batı Normandiya
Kalkınma Ajansından bir yetkili geldi. Yetki-
lilerle yapılan ve üç gün süren karşılıklı gö-
rüşmelerde, Mersin’in hedef tayin edebilece-
ği başlıklar; turizm, dış ticaret, dışa açılım,
tarım teknolojisinin geliştirilmesi, bu sektö-
rün Avrupa Birliğine ve dünyaya açılabilecek
hale getirilebilmesi olarak hedeflendi. Bunla-
rın yanında da Mersin’in ciddi anlamda bir
göçmen kenti olması sebebiyle bu göçmenle-
rin bir şekilde sosyal uyumunu sosyal uyu-
munu sağlayabilmek için çalışma başlatmak
isteğindeydik...

Diğer ülkelerin kalkınma ajansları da bu tip
aşamalardan mı geçti?

Tabi diğer ülkelerin hepsi bu tip aşamalardan
geçtiler. Biz, onların yaşadığı zorlukların tec-
rübesi ışığında daha bilinçli ve hızlı bir şekil-
de onlara yetişmeye çalışacağız. Bütün ku-
rumlarımızı çok yakın bir sürede bir araya
getirerek, Kalkınma Ajansının sahiplenilmesi
için ciddi bir çalışma başlatmamız gerekmek-
tedir. Avrupa birliği ile ilgili çok ciddi proje-
ler var, bu projelerin hepsine elimizden geldi-
ği kadar katılıp, oradan fon yaratmaya, kay-
nak yaratmaya çalışacağız. Yine bütün sivil
toplum örgütleri ile birlikte, üniversitemizi de
içine alarak dağınık olan ya da herkesin ken-
dinin münferiten uğraştığı konuların tek bir
elde toplanmasına gayret edeceğiz...

Son bir sözünüz var mı?

Bütün sivil toplum örgütlerimizin ve kamu
kuruluşlarımızın destek ve işbirliğini bekliyo-
ruz.

YAYED - memleket mevzuat - fiubat 2006/2
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AKP Hükümet Acil Eylem Planı : Hizmeti etkin şekilde götürecek ölçeğe
sahip alt bölgeler bazında bölgesel kalkınma kurumları oluşturulacaktır.

58. Hükümet (AKP) Programı (23 KASIM 2002) : Hizmeti etkin bir şekil-
de götürecek ölçeğe sahip alt bölgeler bazında Bölgesel Kalkınma Kurumları
oluşturulacak, ulusal stratejilerle uyumlu, bölge potansiyeline odaklı bir yak-
laşımla bölgesel kalkınma plan ve programları uygulanacaktır. 

MHP Seçim Beyannamesi, 3 KASIM 2002: “Özel sektörün güçlendirilmesi, giri-
şimcilik ve rekabet ruhunun geliştirilmesi amacıyla, sanayi açısından potansiyel arz
eden illerde Bölgesel Kalkınma Ajansları Kurulacaktır. Yerel potansiyeli harekete
geçirmek amacıyla az gelişmiş yöreler için risk sermayesi ve kredi garanti fonu sis-
temi geliştirilecektir.” (Kaynak: www.mhp.org.tr, 3 Kasım 2003 Seçim Beyanna-
mesi, s. 49. )     

“Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Kürt sorununun çözümlenmesi için kayıt-
sız şartsız silahsızlanmaya gitmek gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında, bir diğer sorunun
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması olduğunu söyledi; bu amaçla ‘Bölge Kalkınma
Ajansları’ kurulmasını önerdi.”

Dün İstanbul'da başlayan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubu toplantısının ikinci gününde "Tür-
kiye'de Sivil Özgürlükler" tartışıldı. Avrupa Parlamentosu (AP)Yeşiller/EFA (Avrupa Hür Birli-
ği) Grubunun "Türkiye Avrupa Birliği'nde: Ortak Bir Gelecek?" başlıklı toplantısı çerçevesinde
bu sabah (Çarşamba) düzenlenen panele, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Yavuz
Önen, AP İnsan Hakları Altkomitesi Başkanı Hélène Flautre, Diyarbakır Belediye Başkanı Os-
man Baydemir, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Murat Belge, İs-
tanbul Barosu Eski Başkanı Yücel Sayman katıldı.”

Kaynak: http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=22591  “BİA Ha-
ber Merkezi, 20/10/2004 Yıldız SAMER, BİA (İstanbul)

Osman Baydemir (Diyarbakır Belediye Başkanı) “Bu toplantıyı eğer 99 yılında veya önce-
sinde yapsaydık, Türkiye'de "Yabancılar yine ülkeyi karıştırıyorlar” yorumlarıyla karşılaşacak-
tık. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin kendini gösterebildiği ilk olay 1998'daki 17 Ağustos
depremi oldu. Devlet mekanizması binalarla birlikte yıkılmıştı. Bunun yerini ise sivil toplum ör-
gütleri doldurmuştu... Çatışma riskini derhal ortadan kaldırmalıyız. Askeri operasyonlar derhal
durdurulmalı, Kürt muhalefeti de silahları bırakmalıdır. Yoksa karşımızdaki sorunları aşmamız
daha zorlaşacak. Ayrıca, köye dönüşün sağlanması ve koruculuğun acilen kaldırılması gerekiyor.
Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi, ve 20 yıllık çatışmalı dönemin yarattığı kültürel ve çevre-
sel tahribatın iyileştirilmesi için kurullar oluşturulmalı. Bu amaçla "Bölge Kalkınma Ajansları"
kurulmasını öneriyoruz. Biz, Avrupa Birliği'nin sofrasına oturmayı talep ettik. Ancak bu sofraya
eli boş gelmeyeceğiz. Bu sofraya çok şey katacağız...” (Kaynak: Birgün, 2 Kasım 2004; Selen
TOKCAN - Hamza AKTAN, “AB yolunda yeşillendik”)

Halkın Yükselişi Partisi :  “ Yenilikçi sosyal piyasa ekonomisi bir yönüyle teknolojik devrimin
getireceği yeniliklere, diğer yönü ile başarı rekabetine dayanacaktır. Bilgi toplumunun sosyal si-
nerjisi ile desteklenecek ve küresel rekabetle başa çıkabilecek bir rekabet politikası oluşturulacak-
t ı r.

Teknolojik sistemin temelindeki teknoparklar, yenilik ağları, kalkınma ajansları, üniversite-sana-
yi işbirliği sistemleri, yenilikçi girişimciliği destekleyen mekanizmalar olacaktır. Piyasa ve reka-
bet sisteminin yetemediği yerde devlet, yönlendirici olarak devreye girebilecektir.” 

(Kaynak: HYP Programı, http://www.hyp.org.tr/hypprogram.asp)
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(MÜSİAD Bölgesel ve Sektörel Kalkınma Raporu’ndan, 2005

http://www.musiad.org.tr/detay.asp?id=236) 

“İL KALKINMA AJANSLARI FAALİYETE GEÇİRİLMELİ”

Sektörel ve bölgesel gelişme planlarının hazırlanması ve bu süreçte katma değer,
istihdam ve gelir dağılımı kriterlerinin takip edilmesi gerektiği belirtilen raporda,
şunlar kaydedildi: 

''Bütün bu yapılması gereken ödevler, aktif bir kamusal inisiyatifi gerektirmektedir. Bu bağlam-
da, söz konusu müdahaleyi verimli ve rasyonel kriterlere göre yapmak üzere DPT ve KOSGEB
başta olmak üzere, çeşitli devlet kurumları daha aktif olarak devreye sokulmalıdır. Gerçek giri-
şimciliği ve verimli yatırımları desteklemekgerekmektedir. Bu amaçla, bölgelerin yatırım envan-
terinin çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda atılması gereken adımların başında, İl
Kalkınma Ajansları'nın etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesi gelmektedir.

Bunlar, yaptırım gücü olan, gerekli müdahale araç ve imkanlarıyla donatılmış, katılımcı ve şef-
faf nitelikte olan, yerli ve yerel unsurları ağır basan, gerçek bir kurumsal yapılar olarak hayata
geçirilmelidir.'' ... 

“Başlıca sanayi kollarında katma değerin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi yollarla re-
kabet gücünün artırılması gereği bilinmektedir. Ancak artan rekabet ortamına uyum sağlamakta
zorlanan geri kalmış bölgelerde çeşitli sektörlerde yeniden yapılanmalar, birleşmeler, güç birli-
ği ve sinerji oluşturmak üzere, gereken kültürün eksikliği, eğitim ve teşvik yoluyla giderilme-
l i d i r. KOSGEB ve Bölgesel Kalkınma A j a n s l a r ı bu işlerin üstesinden gelmek üzere kadro,
yetki ve finansal araçlarla donatılarak devreye sokulmalıdır. ”
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5-MÜSİAD

Cumhuriyet 17.04.2005
Özerk bölge çuvalı
Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği'nin (YAYED) yayımladığı ''Bölge Kalkınma
Ajansları Nedir, Ne Değildir'' başlıklı kitap, Türkiye'nin başına geçirilmek istenen olası ''çuval'' ları
açığa kavuşturmak açısından çok dikkat çekici. Örneğin, YAYED Genel Sekreteri Deniz Sayın kitapta-
ki makalesinde ''Amaç ve kat edilen yol, halktan gizlenmektedir'' demiş ve uyarılarını peş peşe sırala-
mış: ''Hizmet ve görev alanları sayılarak sınırlandırılmış; uluslararası antlaşma ve şartlarla sınırları yu-
muşatılmış, yetkileri eritilmiş bir merkezi idarenin; yasama yetkisi sınırlandırılmış ulusal yasama mec-
lisinin bulunduğu bir yerde ve üstelik Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kü-
resel örgütlerin 'vesayeti' altındaki bir devlette özerk bölge idarelerini yeniden değirlendirmek gerek-
mektedir. Böyle bir yapıyı göz ardı ederek; özerk bölge idarelerinin norm koyma yetkisinin sınırlı ol-
duğunu söylemek, bölge anayasasının olmaması nedeniyle özerkliklerinin yeterli olmadığından söz et-
mek; bölgelerin ulusal mecliste temsil edilmeyişini dayanak yaparak üniter yapının sürdüğünü söy-
lemek yeterli olmayacaktır...'' Deniz Sayın, fazla yoruma girmeden tepemizdeki çuvalı göstermiş,
''Çuvallanıp çuvallanmamak elimizde'' der gibi...  



Bölgeselleşme olgusu, ulus-altı ve ulus-
üstü boyutlarıyla son yıllarda T ü r k i-
ye’de de önemli bir tartışma konusu ol-
muştur. Bu tartışmaların Türkiye için
yeni olan tarafı, ulus-altı bölgeselleş-
menin bazı boyutlarıyla gündeme gel-
m e s i d i r. Çoğunlukla Avrupa Birliği
(AB) ile ilgili olguların tartışılmasına
paralel giden bu durum, sadece söylem
düzeyinde kalmamıştır. Özellikle Seki-
zinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve
Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ilişkileri-
ni ve uyum sürecini yönlendiren çeşitli
belgelerde, Türkiye’nin bölgesel politi-
kalara önem vermesi gerekliliği üzerin-
de durulmuştur. Son olarak, 25 Ocak
2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Ku -
ruluşu, Koordinasyonu ve Göre v l e r i
Hakkında Kanun, 8 Şubat 2006’da Res-
mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girme-
si, bölge kalkınması konusunda yürütü-
lecek politikaların temel aracı olarak
kalkınma ajanslarının konumunu kesin-
leştirmiştir.

Kalkınma ajanslarının yönetim süreçle-
rinde özel sektör ve sivil toplum kuru-
luşlarının yer alacağı yasada yer almak-
tadır. Bu kurumların yönetiminde yer
alacak özel sektörün, özellikle büyük
sermaye kesiminin temsilcisi Türkiye
Sanayici ve İşadamları Derneği’dir
(TÜSİAD). TÜSİAD aynı zamanda,
kendisini bir sivil toplum kuruluşu ola-
rak lanse eder; bu başlık altında da böl-
ge kalkınma ajanslarının yönetimlerine
dahil olabilir. Bu durumda TÜSİAD’ın

bölgesel politika ve kalkınma ajanslaırı
konusunda nasıl bir tavır aldığı önemli
bir hal almaktadır. Tartışmanın tarafla-
rından biri olarak, özel sektörün ve onu
temsil eden bir sivil toplum örgütünün
neler yaptığını gözden kaçırmamak ge-
rekir.

TÜSİAD’ın hazırlattığı coğrafya ders
kitabı, ilginç bir şekilde, örgütün bölge-
sel politika ve kalkınma ajansları konu-
sundaki tavrını yansıtmaktadır. TÜSİ-
AD Ocak 2001’de liseler için yardımcı
ders kitabı olarak, örnek bir coğrafya ki-
tabı yayınlamıştır, kitabın ikinci baskısı
Coğrafya 2002 başlığı altında yapılmış-
tır. Bu kitabın da dahil olduğu “Çağdaş
Yurttaş Üçlemesi 2002” ortak adı altın-
daki ders kitaplarının (diğerleri Tarih ve
Felsefe ders kitapları) hazırlanış nedeni-
nin, TÜSİAD’ın ülke gündemindeki ko-
nularla ilgili görüşlerini bilimsel çalış-
malarla desteklenerek duyurması ve ka-
muoyunda tartışma platformları açılma-
sının sağlanması, şeklinde açıklanması
da bu tespiti doğrulamaktadır. Coğrafya
2002 kitabı, üçlemedeki diğer kitaplarla
birlikte, bir değişiklik yapılmaksızın,
2004 yılı içinde Gençler İçin Coğrafya
başlığı altında satışa sunulmuştur.

Coğrafya 2002 kitabı, yurttaşlık kimli-
ğinin geliştirilmesini amaçlayan dünya
ölçeğinde bir coğrafya çözümlemesi
olarak sunulmaktadır. Kitabın hedefi,
“uluslararası mal, hizmet, insan ve bilgi
akımları ile iletişim ağlarının giderek
karmaşık bir hale geldiği, küreselleşme
ve yerelleşme süreçlerinin ülkelerin si-
yasal sınırlarını zorladığı 21. yüzyılın
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eşiğinde disiplinler arası bir mekan/coğrafya
okumasından hareketle Türkiye’deki okul ki-
taplarına yönelik bir tartışma zemini yarat-
mak” olarak açıklanmıştır.

Coğrafya kitabının, 2001’de yayınlanan ilk
baskısında, bölge kalkınması konusuna az yer
verilmiştir. Ancak, 2002 tarihli kitapta,  konu,
Bölgesel Gelişme başlığı altında, ayrı bir bö-
lüm şeklinde ele alınmıştır. Bu tarihin AB
standartlarına göre istatistiki bölge sınıflandır-
masının yapıldığı tarihle denk düşmesi herhal-
de bir tesadüf değildir. (Kitabın sonunda bu sı-
nıflandırmaya yer verilmiştir.) 

Kitapta, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler so-
runsalı, AB ülkelerine göre yaşanan hızlı kal-
kınma sürecinin, bireyler ve bölgeler arasında
yine Avrupa ölçülerine göre çok yüksek ölçek-
lerde eşitsizlikler yarattığı saptamasıyla ortaya
k o y u l m a k t a d ı r. Bu sorun üzerine, T ü r k i y e ’ d e
coğrafi bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme
düzeyleri arasındaki farklılıklar, GSYİH de-
ğerleriyle kırsal ve kentsel kesim ile coğrafi
bölgeler arasındaki eşitsizlikler, gelir dağılı-
mındaki eşitsizlikliğin yüksekliği, istihdamın
tarımda yoğunlaşması ve tarım dışı işsizliğin
ciddi boyutlarına ilişkin bazı bilgiler verilerek
durum tespiti yapılmaktadır. Bu noktada, eşit-
sizlikleri gidermek yerine onları pekiştiren po-
litikalarda değişiklik  yapılıp yapılamayacağı
ve Türkiye insanının refah düzeyi ve hayat
standardının AB ortalamasına ulaşıp ulaşama-
yacağı soruları sorulmaktadır. Bütün bu sorun-
lar etrafında önerilen çözüm şu şekildedir: İh-
racata yönelik açık piyasa ekonomisi ile devle-
tin asli görevlerine odaklanması, bu durumda
piyasanın gerçekleştirdiği bireysel ve bölgesel
gelir dağılımının her zaman yüksek oranlı eşit-
sizlik sergilemesi; dolayısıyla bu eşitsizliklerin
azalması için devletin vergi ve sosyal güvenlik
politikası ile bölgesel kalkınma politikalarını
etkin bir biçimde kullanması.

Bu bağlamda, bölgesel gelişme, “ülke bütü-
nünde yer alan bölgelerin, çevre bölgeler ve
Dünya ile karşılıklı etkileşimi ile oluşan bölge
vizyonunu dikkate alan, katılımcılık ve sürdü-
rülebilirliği temel ilke edinen ve insan kay-

naklarının geliştirilmesi, ekonomik ve top-
lumsal potansiyellerin harekete geçirilmesi
yoluyla bölge refahının yükseltilmesini amaç-
layan çalışma alanı” şeklinde tanımlanmakta-
dır. Bu tanım bağlamında, bölgesel gelişme-
deki yeni yaklaşımların ortaya çıkışı şu şekil-
de açıklanmaktadır: Günümüzde bölge ve alt
bölgeler “Dünya Sistemi” ile etkileşim içinde-
dir. Ayrıca, sanayi toplumundan bilgi toplu-
muna geçişle birlikte, büyük ölçekli ka-
mu/özel kesim yatırımlarının ağırlıkta olduğu
eski bölgesel gelişme yaklaşımları geçerliliği-
ni yitirmiştir. Bunun yerine, mekansal sürekli-
liğin geri planda olduğu küreselleşme sürecin-
de oluşan, hızla değişen teknolojilere uyumu
daha kolay olan küçük ve orta ölçekli sanayi-
nin, yani KOBİ’lerin esas alındığı, sürdürüle-
bilirlik, katılımcılık ve her bölgenin kendine
özgü potansiyelini ön plana çıkaran, bu yöre-
lerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu
imkanlarla dünya ölçeğinde rekabet edebile-
ceği ilkesini benimseyen yeni bir bölgesel ge-
lişme yaklaşımı geliştirilmelidir. Özetle, yeni
bölgesel kalkınma yaklaşımlarıyla her bölge-
nin, kendi ülkesindekiler dahil diğer bölgeler-
le dünya ölçeğinde rekabet içinde kalkınmaya
çabalaması, bölgesel eşitsizlikler sorununa bir
çözüm olarak sunulmaktadır.

Coğrafya 2002 kitabına göre, yeni bölgesel ge-
lişme yaklaşımında bölgesel kalkınma kurum-
ları yeni bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.
Buna göre, sözü geçen kurumlar, yerel potan-
siyeli harekete geçirmeyi ve bölgenin refah dü-
zeyini artırmayı amaçlar; mekansal ve sektörel
düzeyde sorunu tanımlar; sorunun çözümüne
yönelik strateji geliştirir ve çözüm üretecek
plan ve projeleri destekler; ekonomik kalkın-
ma ağları kurar, bunları düzenler ve destekler;
“bütünleşik kalkınma” ilkesinin hayata geçiril-
mesini sağlar. Bölgesel kalkınma kurumlarının
kuruluş şekli, işlev ve yapıları farklı olabilir.
Ortak paydaları, sürdürülebilirlik ve katılımcı-
lık ilkelerini benimsemeleri, kalkınma odaklı
olmaları, belirli bir coğrafi bölgenin bölgesel
kalkınmasını amaç edinmeleri ve bölgesel po-
tansiyeli harekete geçirmeleridir. Yeni bölge
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kalkınma yaklaşımı içinde diğer bölgesel kal-
kınma araçları olarak, tek köy-tek ürün, tek du-
rak ofisi, bölge içi sektörel sanayi ağları, tek-
noparklar / bilim parkları, organize sanayi böl-
geleri, küçük sanayi siteleri, iş ve yenilik mer-
kezleri ve girişimciliği destekleme merkezleri
gibi yöntemler tanıtılmaktadır.

Anlaşılacağı üzere, Coğrafya 2002 kitabı, TÜ-
SİAD özelinde, Türkiye’deki özel sektörün
bölge kalkınma konusunda, kitabın başında da
açıklanan, yalnızca asli görevlerine odaklanan
bir devlet, uluslararası entegrasyon ve liberal
ekonominin kurallarının yerleşmesi hedefleri-
ne uygun yeni yaklaşımları benimsediğini ve
bir ders kitabına yansıtacak derecede savun-
duğunu göstermektedir.

Özel sektör, yönetim sürecine katılımcılık il-
kesi çerçevesinde dahil olacağı kalkınma
ajanslarını, AB’ye üyelik hedefine uyumlu bir
şekilde, liberal ekonominin kuralları içinde,
dünya ölçeğinde rekabet edebilen bölgelerin
yaratılması için bir araç olarak savunmaktadır.
Bölge politikalarındaki son gelişmelerin, bü-
yük ölçüde sermaye kesiminin görüşlerini
temsil ettiğini ve onun çıkarlarıyla uyuştuğu-
nu söylemek mümkün görünmektedir. Bölge-
sel eşitsizliklerden en çok zarar gören ve bü-
tün bu gelişmelerden belki de en çok etkilene-
cek olan emek kesiminin, kırsal kesimin ve iş-
siz kitlelerinin, bu süreçlere nasıl ‘katılacağı’
ve yeni bölgesel kalkınma yaklaşımlarından
nasıl yararlanacağı konusu ise önemli bir soru
olarak önümüzde durmaktadır.

Tüsiad ve Kalk›nma Ajanslar›
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Cumhuriyet 04.02.2006
Türkiye, Brüksel lahanası olur mu? 
Türkiye'yi Brüksel lahanası gibi minik minik 26 ayrı bölgeye ayıran AB dayatması ''kalkınma ajansla -
rı'' yasası TBMM'den sessiz sedasız geçirildi. Oysa, yasayla yapılmak istenene hiç de sessiz kalınma-
mıştı. Üstüne yazılmış, çizilmişti. Hatta Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)
üstüne düşeni yapmış, kalkınma ajansları kurulmasının, Türkiye'nin başına çuval geçirmek ile eşdeğer
olduğunu dile getiren bir kitapçık çıkarmıştı. Aynı YAYED, kalkınma ajanslarının yasası kabul edilince
de, son bir uyarı yapmayı yine görev bildi: ''Türkiye 26 bölgeye bölünerek, bölgesel kalkınmanın asli
yönetimi kalkınma ajanslarına verilmektedir. Türkiye'nin yönetim yapısının bölgelere bölünmesi; yetki
genişliği esasının bir yana itilerek mülki idare sisteminin zayıflatılması anayasanın 126. maddesine
aykırıdır. Merkezi idarenin de mahalli idarenin de meşruiyet kaynağı demokratik seçimlerdir. Kalkın -
ma ajanslarının temel yönetici gücü kalkınma kurullarının en önemli unsuru olan özel kesim temsilci -
leri ve sivil toplum örgütlerinin ise böyle bir kamusal gücü kullanmalarının seçimlerden kaynaklanan
meşruiyeti yoktur. Başka bir anlatımla, aslında halkın yönetim hakkının bir kısmı elinden alınarak, ku -
ruluş kararnamesinde gösterilecek özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine devredilmekte -
dir. Kalkınma ajansları, anayasanın yasakladığı bölgesel kuruluşlardır; nev-i şahsına münhasır yapısı -
nın anayasa içine sığdırılacak hiçbir yanı bulunmamaktadır; özel hukuk hükümlerine tabi ancak kamu
kaynağı ve gücü kullanan; Brüksel'den yönetim esasına göre, AB'nin 'bölgecilik' ilkesine göre kurul -
muş hukuk ucubesi örgülerdir.'' Dileriz, ulusal egemenlik ve ulus devlet açısından bu tehlikeli yasa
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 'den döner.



Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkın-

ma ajansları konusunda, aylarca önce yaptığı-

mız ilk turlardan sonra, bu hafta -bu üçüncü
gündür- ikinci ve herhalde son turu yapıyoruz.

Kanunun son iki maddesi görüşülüyor. Bu iki

maddede, ben, Partimiz adına ve şahsım adına
görüşlerimizi ifade edeceğim... 

Burada neler söylendi; özetle şu: Bir kere, bu-

rada getirilen, bu, adı önce "bölge kalkınma
ajansları" olan; ama, daha sonra, bu, bölge

idarelerini çağrıştırıyor diye "bölge"sini çıka-

rıp, sadece "kalkınma ajansları" diye getirilen
düzenlemenin, aslında anayasada tanımlanan

bir kamu yönetimi anlayışına uymadığı söy-

lendi. Gerçekten, ne olduğu belirsiz bu yeni
kuruluşun, bir kamu tüzelkişiliği olarak tarif

edilmeyen; ama, bir tüzelkişilik olarak tarif

edilen, aslında yönetiminde özel sektörden -
belki de belli değil o- sivil toplum kuruluşla-

rından da bazı temsilciler yer almakla birlikte,

esas olarak kamu idarecilerinin -başta vali ol-
mak üzere; ki, valiler bunun başında- bulun-

duğu böyle bir yapının, bir kamu ve kamu

kaynağı kullanan bir yapının, bir kamu tüzel-
kişiliği olarak tarif edilmesi gerekirken, bunun

böyle tarif edilmediğini görüyoruz. Yani, ne

kamusal ne özel; ne özel ne STK olduğu belli
değil. Ne yerel ne merkezî olduğu belli değil;

çünkü, anayasa tanımına göre, bunu ne merke-

zî bir yapıya; ama, ne de yerel yönetim birimi

yapısına uygun göremiyoruz. Bir devekuşu

misali bir şey var ortada; biraz ucube tarzı bir
kademe yaratılıyor... 

Şimdi bakınız: Türkiye'de "il özel idareleri"

dediğimiz yerel yönetim birimi, bu örgütlen-
me biçimi, esasen Batının, bir anlamda bölge

idarelerini düzenlerken başvurduğu yapılarda

bir tanesi. Yani, Türkiye'deki il özel idaresi
yapısı, aslında, pekâla, sizin bu getirmek iste-

diğiniz -adı gerçekte "bölge kalkınma ajansla-

rı" olan- yapıyla uyuşabilecek bir yapı. Zaten,
üç tane il için tek illi bir örnek getirerek; yani,

İzmir, Ankara, İstanbul için ve ileride belki

başkaları için; ama, en azından üç tane il için
tek il bazında -birden fazla değil- bölge kal-

kınma ajansı getirdiğiniz için… "Bölge"yi ko-

yuyorum; çünkü, aslında, hükümetin niyetin-
de, taslağında bu vardı. O zaman, demek ki,

diğerleri de olabilir...

Biz, eğer, burada ve Komisyonda direnmemiş
olsaydık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2005

sonu itibariyle -bu yasanın öngördüğü oydu-

tasfiye edilmiş olacaktı. Eğer böyle bir şey ol-
saydı, bunun Türkiye açısından ne kadar bü-

yük bir kayıp olacağını, burada, bir kere daha

dile getirmek istiyorum; çünkü, sizin getirdi-
ğiniz modelde, GAP'ın şu an faaliyette bulun-
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duğu illeri üçe bölerek yapmak istediğiniz,
GAP'ı üçe bölerek; yani, onun bütünlüğünü

bozarak, işlevsizleştirerek ve bir anlamda kıs-

mî bir tasfiyeye uğratarak yapmak istediğiniz
şeyle, GAP'ın yaptığı arasında hiçbir ilişki

yoktur...

Ulusal planlama anlayışından vazgeçmiş, do-
kuzuncu planı çıkaramamış; yani, âdeta plan-

lama anlayışını askıya almış bir yönetimin, ta-

biî ki bölgesel kalkınmayla ilgili çok önemli
kaygıları olamaz. Yani, buradaki kalkınma

ajansları modelinin de -samimi konuşursak-

bölgesel kalkınmayla bir ilgisi yok aslında...
Avrupa Birliğinden geleceği varsayılan -bu

arada, Türkiye'nin kendi kaynaklarını, hem

merkezî bütçe kaynaklarını hem il özel idare-
si ve belediye kaynaklarını kullanan, yani ka-

mu kaynaklarını kullanan- bu yapının bir kal-

kınma projesi perspektifi içine oturması müm-
kün değildir...

Avrupa Birliği bize şimdi avuntu paraları ver-

meye çalışıyor, mekanizmayı kurun diyor;
ama, mekanizmayı kurarken, benim idarî ya-

pıma müdahale ediyor. Bu idarî yapıma müda-

haleyi ben niye kabul edeyim, biz niye kabul
edelim?! Bu kadar küçük kaynaklar için,

AB'nin bizim idarî yapımıza müdahil olması-

nı niye kabul edelim. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bunun arkasında

başka nedenler de olabilir. Yani, bölge kalkın-

ma a-jansları ya da kalkınma ajansları şimdi
daha kısası, aslında, toplumca reddedilen ve

yasalaşamayan kamu yönetiminin temel ilke-

leri ve yeniden yapılandırmanın bir devamı
değil mi, onun halkalarından biri değil mi?

Yani, aslında, belki de iktidarın çok işine ge-

len, o, genel kamu yönetimi düzenlemesinin
de bir parçası. 

Şimdi, kamusal, yerel hizmetlerde, çevre ve

altyapı yatırımlarında, özelleştirme, taşeron-

laş- tırma, piyasalaştırma süreçlerinin bir
uzantısıyla eğer karşı karşıyaysak, o zaman,

Türkiye'de kamusal hizmet anlayışının da gi-

derek içinin boşaltıldığı yeni bir süreçle kar-
şı karşıya olduğumuzu söylememiz gereki-

y o r. 

Şimdi, bu kalkınma ajanslarının doğrudan
uluslararası ilişkiler kurabilecek bir boyuta

gelmeleri, bir şekilde bu tür imkânları da elle-

rinde bulundurmaları, Türkiye'nin bu idarî ya-
pısında çok tanışık olmadığımız, pek alışık ol-

madığımız bir yapıyı bize, Osmanlının eski uç

beyleri uygulamasını bize hatırlatan bir uygu-
lama. Eğer istenilen buysa, yani, ülkenin çıka-

rı, kamu çıkarı, kamu yararı açısından biz

bunları anlamlandıramıyorsak, o zaman, neyi,
nasıl anlamlandıracağız?! ...

Bu ajanslar kamu gücü kullanıyor, kamu kay-

nağı kullanıyor, hatta kamu alacağını tahsil
edemezse, kamu alacağını tahsilde de kamu

gücü kullanıyor. Bütün bunlar var; ama, Dev-

let İhale Kanunu yok, Kamu İhale Kanunu
yok, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

yok, tabiî Sayıştay da yok. Yani, kamu gücü

var, kamu kaynağı var; ama, denetim yok. Ya-
ni, denetim yok derken, bizim adımıza, yasa-

ma adına denetim yapacak Sayıştay da yok;

yani, biz burada kamu kaynaklarını… Burada
bütçe geçiriyoruz. Bu bütçenin gelirleri içinde

yer alan vergi gelirlerinin yüzde yarımını bun-

lara aktaracağız; ama, bunun nasıl kullanıldı-
ğını bilemeyeceğiz, bizim önümüze bu hesap

gelmeyecek. İktidar yetkililerine soruyorum

bu mu yasamanın haklarının korunması? Ya-
samaya da soruyorum, yasama, haklarını böy-

le mi koruyacak; denetim yetkisinden vazge-

çerek mi? Bunun örneklerini gördük, 1980'ler-
de fon sistemi kurulurken gördük. Bu yasama

kendi haklarını, yürütmeye böylesine sorgu-

suz sualsiz devrederse, bunun sonucu her za-
man her yerde hüsran olmuştur... 
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“... Emek Platformu; 19 Ocak 2005 tarihli, İn-
sanca Yaşanacak Bir Türkiye İçin Halkımıza
Çağrı metninde; sorunları tespit edip, "Bu bo-
zuk düzen değişmelidir. Sosyal güvenlik, sağ-
lık, eğitim, altyapı başta olmak üzere kamusal
hizmetler tepeden tırnağa halkın yararı doğ-
rultusunda yeniden yapılandırılmalıdır" sapta-
masında bulunmuştur. Çünkü; siyasi iktidarın
çıkardığı ve çıkarmayı düşündüğü; Genel
Sağlık Sigortası, Emeklilik Yasası, Aile He-
kimliği, Temel Sağlık Yasası, Kamu Yönetimi
Temel Yasası, Kamu Personel Yasası, Yerel
Yönetim Yasaları, Bölge Kalkınma Ajansları,
Gelir İdaresi Yasası ile küresel kapitalizme ek-
lemlenme süreci tamamlanacak, Ülke Pazar,
Devlet Tüccar, Vatandaş Müşteri haline getiri-
lecektir. Sürecin sonucu ise, tam bir ekonomik
ve sosyal yıkım olacaktır. Oysa bizler; Siyasi
iktidarın tüm bu yıkım politikalarına karşı;
halkın temel ihtiyaçlarının herkese adil, eşit,
ulaşılabilir, ücretsiz olmasını ve gereksinimi

kadar kamu hizmeti talep ediyoruz....... Bu sü-
reçte; Bilimsel ve hukuksal mücadele emek
kesiminin zaferi için önemlidir. Ancak sonuç
almayı kolaylaştıracak başlıca mücadele yön-
temi halkın örgütlü mücadelesidir. Bu konu-
daki öncelikli sorunumuz ise; her aşamada,
halkın örgütlü baskı gücünü demokratik yol-
lardan ortaya koymasını sağlayabilmektedir.

Sonuç olarak;

Güvenli bir gelecek ve 'İnsanca Yaşanacak Bir
Türkiye İçin' Emek Platformu olarak illerde
bölge toplantıları yapıyoruz. Bu gidişatı dur-
durmak bizim ellerimizdedir. 16 Şubat 2005
Çarşamba günü 81 ilde iktidarı uyarı eylemle-
ri gerçekleştiriyoruz.

Çağrımız; yalnızca Emek Platformu Bileşen-
leri ile sınırlı değildir ve tüm Halkımızadır.”
(http://www.tmmob.org.tr/print.php?sid=519)

“Kamu Yönetimi Temel Kanun Ta s a r ı s ı
TBMM’nde ilk 49 maddesi görüşülerek dur-
duruldu. Kalan geçici maddelerin görüşülme-
si, yerel yönetim tasarıları kabul edildikten
sonra yapılacak. Bu taktik, KYTK’na karşı
yükselen toplumsal muhalefetin “soğutulma-
sı” ve yerel yönetim tasarılarıyla parçaların
yerleştirilmesi amaçlıdır. Bu arada yerel yöne-
tim tasarılarından İl Özel İdaresi Kanun Tasa-
rısı TBMM’den çıktı ve Cumhurbaşkanlığı
onayına gönderildi. Belediyeler Kanunu Tasa-
rısı TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor.
Ardından Büyükşehir Belediye Kanunu Tasa-
rısı Genel Kurul’a indirilecek. TBMM Genel
Kurulu, tasarılar bitinceye kadar dur-duraksız
çalışma kararı alınarak, sağlıksız bir görüşme
sürecine sokulmuş bulunuyor. Yasama süreci,
toplumsal örgütlerin ilgisiz, soğuk, uzaktan
bakışları altında ilerliyor.  Sonbaharda karşı-
mıza dört tasarı daha gelecektir:

• Bunlardan biri, Türkiye’de AB’nin isteği üze-
rine 26 bölge yönetimi yaratmayı amaçlayan

Bölge Kalkınma Ajansları Kanun Ta s l a ğ ı ’ d ı r.

• İkincisi, IMF, Dünya Bankası, OECD, Avru-
pa Birliği’nin istekleri doğrultusunda ülkenin
yönetimini ulusal siyaset ve ulusal yönetim-
den koparıp küresel piyasalara ve küresel ör-
gütlere bağlamayı amaçlayan Bağımsız İdari
Otoriteler Kanun Taslağı’dır.

• Üçüncüsü, IMF ve Dünya Bankası isteği
doğrultusunda kamu personel rejimini esnek-
lik, sözleşmelilik, performans, örgütsüzlüğe
saplayacak olan Kamu Personel Rejimi Ka-
nun Taslağı’dır.

• Dördüncüsü, ülkenin gelir yönetimini
IMF’nin isteği üzerine bu örgütün doğrudan
denetimine sokacak olan Gelir İdaresi Baş-
kanlığı Kanun Taslağı’dır.

Bunların yanısıra, AB Uyum Paketleri’nin do-
kuzuncusu hazırlanmakta; Türk Ceza Kanunu
toplum yararını değil girişimci-birey yararını
gözeten bir ruhla toplumsal suç-ceza sistemini
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2- TMMOB  (5 Şubat 2005)

3- Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP)



Devletin güçsüzleştirilmesi: Millet ve devlet,
bir diğerinin varlık nedenidir ve şimdilerde
azgelişmiş ülkelerde küreselleşmenin gerçek
hedefleridir. Kaostan yeni bir düzen çıkarma
politikasının bir gereği olarak devlet, ‘resmi’
sıfatıyla aşağılanmış; ‘sivil’ sıfatlı dıştan ma-
malı örgütler devletin karşısına rakip olarak
hazırlanmıştır. ‘Saydamlık’ söylemiyle, gizli-
liği gerektiren bazı devlet faaliyet ve politika-
ları adeta pazara çıkartılmıştır. Bu bağlamdaki
İkiz Yasalar, seri AB uyum yasaları ve iç dü-
zenlemelerle:

1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli-
ği’nin faaliyetleri budanmış, ülkenin tehdit ve
menfaatleri bazında strateji üretemez duruma
sokulmuştur.
2. Arşiv ve adli sicil sürelerinde yapılan deği-
şikliklerle devletin hafızası silinmiştir.
3. Gündemdeki Kamu Yönetimi Temel Kanu-

nu tasarısı, Belediye, Büyükşehir, İl Özel İda-
re, Bölge Kalkınma Ajansları Kanun Taslakla-
rı ile: devletin denetim ve mali yönetim yetki-
si elinden alınacak; Bölgesel Kalkınma Ajans-
ları adı altında birkaç ilin bir araya gelmesin-
den oluşan eyaletler kurulacak, buraları il va-
lileri, belediye başkanları, iş çevre ve STK
temsilcilerinden oluşan ve Danışma Kurulu
adını alacak senatolar yönetecek; illerin, dev-
let güvenlik güçleri dışında silahlı güçleri ola-
cak; yerel yönetimler bağımsız olarak iç ve dış
borçlanmaya, varlıklarını karşılığında ipotek
ettirmeye yetkili olacaklardır. Üniter yapıdan
vazgeçme anlamındaki böyle bir gelişme, be-
lirli bir hazırlık sürecinden sonra toplumsal
gerilimi tırmandırıp, ‘İkiz Yasalar’ hükümleri-
ne göre Türkiye’den ayrılma kapılarını zorla-
yacağından, oldukça vahimdir. Bu ortamın sa-
dece teröre destek vereceği malumdur.”

“AKP Hükümeti'nin planı, Temmuz ortasına
kadar yerel yönetim yasalarını Meclis'ten ge-
çirmek. Bu planın önünde ciddi bir engel, bir
muhalefet de yok. "Eyalet Reformu"nun
üçüncü ayağı, Belediye Gelirleri Kanunu ile
Köy Kanunu. İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak-
su, 1 Temmuz günü Meclis'te yaptığı konuş-
mada, söz konusu taslakların da tamamlandı-

ğını açıkladı. Yerel yargı sistemiyle (Ombuds-
manlık) ve küresel merkezlerin siyasi örgüt-
lenmesini (Bölge Kalkınma Ajansları) düzen-
leyen yasa hazırlıkları ise, TÜSİAD'ın da tav-
siyesiyle, şimdilik bekletiliyor.”  

(Kaynak: http://hakimiyetimilliye.org / m o d u-
les.php?name=News&file=article&sid=2864)

“Türkiye''yi eyalet sistemine götüren Kal-
kınma Ajansları''nın Kuruluşu, Koordinas-
yonu ve Görevleri Hakkındaki yasayla Gü-

neydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kal-
kınma İdaresi''nin görev süresi de sona er-
d i r i l d i . ”

değiştirmeye yönelmiş bulunmakta; emeklilik
ve sağlık haklarını bir kez daha tırpanlamaya
girişen sosyal güvenlik “reformu” için yasa
hazırlıkları yapılmaktadır.

Tüm yönetim sistemi, yönetme kudreti ülke
halkından gittikçe daha fazla uzaklaştırılarak
yasa hükümleriyle zincire dönüşmektedir.

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNUNA
HAYIR! demek, bundan böyle yukarıda anı-
lan tüm yasa hazırlıklarına HAYIR! demektir.
Bu HAYIR! Türkiye’nin sömürgeleştirilmesi-
ne HAYIR! demektir.'

(Kaynak: www.bcp.org.tr )
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(Derleyen: Menaf Turan), YAYED Ekonomik ve Toplum-
sal Örgütlenme Sorunlar›-2, Paragraf Yay›nevi,  Ankara
2005. 

BÖLGE KALKINMA AJANSLARI
NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Nuray E. KESKİN
A.Ü. SBF Arş. Gör.

“Bölge Kalk›nma
Ajanslar› Nedir,
Ne De¤ildir?”,
toplumsal - ulusal
varl›¤a dönük bir
tehdit olarak h›zla
yaflama geçirilmek-
te olan ve bölgel-
erdeki iktisadi -
idari iktidar› ser-
maye s›n›f›na
devreden kalk›nma
ajans›  modelini
kayna¤›, varl›k
nedeni, sonuçlar›
ve yarataca¤› olas›
tehlikeler
bak›m›ndan
dikkatlere
sunmaktad›r.

Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları ile

12 Eylül döneminde yürütülmeye başla-

nan küreselci reformlar, devletin işlev-

lerini ve örgütlenmesini köklü bir bi-

çimde değiştirmeyi hedef- lemiştir. KİT

özelleştirmeleri, kamu bankacılığının

tasfiyesi, yabancı bankacılığın serbest-

leştirilmesi, uluslararası tahkim sistemi-

nin getirilmesi ve yabancı şirketler için

koşulların kolaylaştırılması gibi ‘re-

formlar’ sonucunda, devletin ekonomik

ve mali alanlardaki varlığı ile işlevleri

90’lı yıllara gelindiğinde büyük ölçüde

ortadan kaldırılmıştır. Ülke ekonomisi-

nin çöküşünü hazırla yan ekonomik ve

mali reformlar, günümüzde yerini kamu

reformları adıyla siyasal ve yönetsel li-

beralizasyon politikalarına bırakmıştır.
1

Siyasal ve yönetsel sistemi çözmeye yö-

nelik reformlar, Türkiye’de yerelci-fe-

deral, düzenleyici, yönetişimci ve özel

hukuka dayalı bir devlet yapısı kurmayı

hedefleyen yasa çalışmaları ile ilerle-

mektedir. Bu çerçevede hazırlanan tasa-

rılardan biri de Türkiye’de 26 ayrı böl-

gede Kalkınma Ajansı kurulmasını ön-

gören Kalkınma Ajansları’nın Kurulu -

şu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak -

kında Kanun Tasarısı’dır.

Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve

Eğitim Derneği’nin, Ekonomik ve Top-

lumsal Örgütlenme Sorunları dizisinin

ikincisi olarak yayımlanan Bölge Kal -

kınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?

başlıklı kitap, Bölge Kalkınma Ajansla-

rı (BKA) sistemini ve bu modelin  ülke

gündemine geliş sürecini konu almakta-

dır.  Kitap, özel sektör öncelikli ve böl-

gelerin birbiri ile rekabeti ilkesine da-

yandırılan, Avrupa Birliği’nin isteği

üzerine hazırlanan Kalkınma Ajansları

Tasarısı’nı çeşitli boyutlarıyla değerlen-

dirmekte ve tasarının nasıl bir bölgesel

yönetim sistemi öngördüğünü olası so-

nuçları itibariyle sergilemektedir.

Toplumun genel ekonomik sosyal ör-

gütlenişinde kapsamlı değişikliklere ne-

den olacak bir konuya ışık tutan kitap,

sunuş yazısı ve on bölümden oluşmak-

tadır. Sunuş yazısında Birgül A. Gü-
ler, Türk yönetim sisteminde oldukça

sınırlı bir kullanım alanı olan ‘ajans’

sözcüğünün işaret ettiği özelliklerden

hareketle, tasarının nasıl bir bölgesel

yönetim sistemi öngördüğünü açıkla-

maktadır. Güler, yazısında ayrıca kal-

kınma ajanslarının ‘kökü dışarıda’ ve

‘sermayeci’ özellikleri nedeniyle ulusal

- toplumsal varlık açısından ortaya çıka-

racakları sorunlara da dikkat çekmekte-

dir.

Sunuş yazısını izleyen ilk bölümde

Faruk Ataay, Kalkınma Ajansları Tasa-

rısı üzerine genel bir değerlendirme
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y a p m a k t a d ı r. Bu değerlendirmede tasarının

dayandığı kuramsal çerçeve ve  kalkınma an-

layışı ile bu anlayışın Türkiye’nin kalkınma

sorununa nasıl bir çözüm sunduğu tartışılmak-

tadır. Ataay, tasarının kalkınma stratejisinin

yerel girişimcilik ve KOBİ’ler ile yabancı ser-

mayeye dayandığını, bu anlayışın devletin

ulusal/bölgesel/yerel kalkınma sorunu çerçe-

vesindeki işlevlerini ortadan kaldırdığını ve

bu sorunun çözümü için piyasa mekanizması-

na bel bağlandığını  anlatmaktadır.

İkinci bölümde Sonay Bayramoğlu, Türki-

ye’de  bölge politikaları ile  bölge yönetimi

arayışlarının ve bölge ölçeğindeki örgütlenme

biçimlerinin tarihsel gelişimini incelemekte-

dir. Bayramoğlu, bölge politikalarını ve uy-

gulamalarını Türkiye tarihine ilişkin bir dö-

nemleştirmeden hareketle,  şu alt dönemler iti-

bariyle incelemektedir: 1923-1953, tarım ve

ticaret sermayesine dayalı gelişme; 1954-

1980, ithal ikameci sanayileşme politikaları

altında sanayi sermayesi birikimine dayalı ge-

lişme; 1980-1996, dünya ekonomisine ticari

ve mali liberalizasyonla eklemlenme;

1996’dan günümüze, AB’ye entegrasyon. 

Üçüncü bölümde Ali Somel ve Cengiz Ekiz,

AB’ye uyum çerçevesinde mali yardımların

programlanması için bir stratejik çerçeve

oluşturmak amacıyla hazırlanan ve ulusal

planlama sistemi ile bölge planlamasına mü-

dahale aracı olarak ortaya çıkan Ön Ulusal

Kalkınma Planı’nı incelemektedirler. Üç yıllık

sürelerle hazırlanması öngörülen Ön Ulusal

Kalkınma Planı, kalkınma plancılığı sistemini

köklü bir biçimde değiştirmekte ve Plan’ın

uygulanmasını şirket temelli bir plancılık an-

layışına -stratejik planlama- teslim etmektedir.

Somel ve Ekiz, ulusal kalkınma plancılığının

yerini alan stratejik planlama modelinin resmi

belgelerdeki izini sürmekte ve şirketler dün-

yasına ait bu kavramın kamu yönetimi alanına

yerleşme sürecini anlatmaktadırlar.

Dördüncü bölümde Kübra C. Çamur ile

Özge Gümüş, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler

içinde oluşturulan ve kısaca NUTS olarak anı-

lan istatistiki bölge birimleri sınıflandırma sis-

temi ile bu sistemin Türkiye’deki uygulaması-

nı irdelemektedirler.  Bu yazıda, NUTS ya da

Türkçe karşılığıyla İBBS uygulamasının,

2002 yılında ülkeyi birinci düzeyde 12, ikinci

düzeyde 26 adet bölgeye ayırarak, bölge yö-

netimleri için mekansal zemini nasıl hazırladı-

ğı anlatılmaktadır.

Beşinci bölümde Menaf Turan, kalkınma

ajanslarının yönetimini üstlenecekleri projeler

demetini oluşturan ve AB’ye uyum sürecinin

bir parçası olarak gündeme gelen bölge kal-

kınma programları aracını incelemektedir. Ül-

kenin sosyo-ekonomik yapısına AB odaklı

müdahale araçları olarak doğan ve AB şirket-

lerine 70 milyon nüfuslu bir pazar açan kal-

kınma programları, BKA sistemini temel un-

surları bakımından anlamamızı sağlamaktadır.

Altıncı bölümde Aytül G. Demirc i, BKA s i s-

temini farklı ülke deneyimlerinden hareketle

a ç ı k l a m a k t a d ı r. Bu yazıda, çeşitli ülkelerdeki

bölge kalkınma ajansları yönetsel kuruluşları,

personel yapıları, finansman kaynakları gibi

özellikleri itibariyle incelenmektedir. Ülke ör-

nekleri, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı

biçimlerde örgütlenen BKA’ların esas varlık

nedenleri ve yüklendikleri işlevler açısından

ortak özellikler sergilediklerini göstermektedir. 

Yedinci bölümde Koray Karasu, İngilte-
re’de 1998 yılında kurulan BKA’ların, bölge
genel yönetiminden bölge yerel yönetimine
geçiş sürecindeki etkisini ayrıntılı bir biçimde
analiz etmektedir. İngiltere’de kurulan dokuz
BKA, yapıları, işlevleri ve bütçeleri itibariyle
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inceledikten sonra,  bu uygulamanın yönetsel,
siyasal ve ekonomik sonuçları üzerine kap-
samlı bir değerlendirme yapılmaktadır.

Sekizinci bölümde Tekin Av a n e r, T ü r k i-

ye’de BKA sisteminin ortaya çıkışını ve hazır-
lanma sürecini anlattıktan sonra, bu modeli
Türkiye’nin mülki taksimatı bakımından irde-
leyerek,  siyasal rejim sorununa değinmekte-

dir. Yazı, BKA uygulamasının bölgeli ya da
federal devlete dönüşebileceği  üzerinde yo-
ğunlaşan kaygıları değerlendirmektedir.

Dokuzuncu bölümde Deniz Sayın, BKA sis-

temini, AB mevzuatına Maastricht Anlaşması-
nın 3-B maddesiyle giren ve ulus devleti
–merkezi yönetimi- dağıtan “subsidiarite (ye-
rellik)” ilkesi bakımından değerlendirmekte-

dir. Yazı,  Türkiye’de 26 bölgede BKA kuran
Tasarı’nın, devletin toprağa dayalı örgütlen-
mesinde “il” sistemini bırakmaya yönelik bir

hazırlık olduğu saptamasından hareketle, böl-
geselleşmiş devlet yapısının AB üyesi olma-
yan bir Ortadoğu ülkesi için taşıdığı tehlikele-

re dikkat çekmektedir.

Onuncu ve son bölümde Hülya Kendir, kal-

kınma ajanslarının yönetişimci karar meka-
nizmasında gerçek iktidar sahibi kılınacak
sermaye kesiminin Türkiye’de başta gelen

temsilcisi bir sivil toplum örgütünün –TÜSİ-

AD- bölgesel politikalara ilişkin görüşünü de-

ğerlendirmektedir. Kendir, TÜSİAD’ın hazır-

lattığı bir coğrafya ders kitabında ortaya ko-

nan görüşlerden hareketle, bölge politikaların-

daki son gelişmelerin büyük ölçüde sermaye

kesiminin çıkarlarıyla uyuştuğunu serg i l e-

mektedir.

“Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değil -

dir?”, toplumsal - ulusal varlığa dönük bir

tehdit olarak hızla yaşama geçirilmekte olan

ve bölgelerdeki iktisadi - idari iktidarı serma-

ye sınıfına devreden kalkınma ajansı  mode-

l i n i kaynağı, varlık nedeni, sonuçları ve ya-

ratacağı olası tehlikeler bakımından dikkatle-

re sunmaktadır. AB’ye üyeliği, en az onbeş

yıl süreceği 17 Aralık 2004’te açıkça belirtil-

miş ve ucu açık müzakere sürecine terk edil-

miş bir ülkede, üstelik 2001 verilerine göre

en yüksek gelire sahip il (Kocaeli) ile en dü-

şük gelire sahip il (Ağrı) arasında, kişi başı-

na gayri safi yurt içi hasıla farkının 11 kat ol-

duğu da göz önüne alınırsa bölgeselleşmiş

devlet yapısı büyük bir tehlike oluşturacak-

t ı r.
2

Kitap, kapsamlı ve yetkin analizlerle bu

sorunu kamunun bilgisine sunduğu için

ö n e m l i d i r. 

1 Bu konuda kapsamlı bir değerlendirme için bakınız: Birgül A. Güler, “İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon, Ka-
mu Yönetimi Temel Kanunu”, Devlette Reform Yazıları, YAYED Ekonomik ve Toplumsal Örgütlenme Sorunları-1, Paragraf Ya-
yınevi, Ankara 2005, s. 161-201. 

2 Kocaeli ile Ağrı illeri arasında kişi başına gayri safi yurt içi hasıla farkının 11 kata ulaştığı bilgisi Kalkınma Ajansları Tasarı-
sı’nın genel gerekçesinde yer almaktadır.
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5449 Anayasaya Aykırıdır

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 126. maddesi, merkezi idarenin taşradaki asli biriminin il
olduğunu ortaya koyduktan sonra, “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağla -
mak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir” diyerek, hem böl-
genin bir yönetsel kademe olamayacağını hem de bölge kuruluşunun ancak merkezi idare teş-
kilatı şeklinde örgütleneceğini belirtmiştir. 1982 Anayasasının bu konuda 1961 Anayasasından
farkı, yetki genişliği esasına dayalı olarak dahi olsa bölgesel kuruluşa izin vermemesi, bölge-
sel kuruluşun ancak merkezi idare teşkilatı şeklinde örgütlenmesine izin vermesidir.

Anayasanın bu düzenlemesine karşın, Türkiye 26 bölgeye bölünerek, bölgesel kalkınmanın as-
li yönetimi Kalkınma Ajanslarına verilmektedir. Türkiye'nin yönetim yapısının bölgelere bö-
lünmesi; yetki genişliği esasının bir yana itilerek mülki idare sisteminin zayıflatılması Anaya-
sanın 126. maddesine aykırıdır.

Merkezi idarenin de mahalli idarenin de meşruiyet kaynağı demokratik seçimlerdir. Kalkınma
ajanslarının temel yönetici gücü Kalkınma Kurullarının ve Yönetim Kurulunun (karar organı)
en önemli unsuru olan özel kesim temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin ise böyle bir kamu-
sal gücü kullanmalarının seçimlerden kaynaklanan meşruiyeti yoktur. Başka bir anlatımla, as-
lında halkın yönetim hakkının bir kısmı elinden alınarak, kuruluş kararnamesinde gösterilecek
özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine devredilmektedir. Anayasanın 123 mad-
desi “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına daya -
nır.” demektedir; Kalkınma Ajanslarının kuruluş ve görevlerinin dayandığı ilkenin ise Anaya-
sa'da yeri yoktur; Kalkınma Ajansları ne taşra genel yönetimi unsurudur; ne de taşra yerel
yönetimidir. Benzer biçimde bunlar ne kamu idaresi ne de kamu kurumudur. Kalkınma Ajans-
ları, Anayasanın yasakladığı bölgesel kuruluşlardır; nev-i şahsına münhasır yapısının Anayasa
içine sığdırılacak hiçbir yanı bulunmamaktadır; özel hukuk hükümlerine tabi ancak kamu kay-
nağı ve gücü kullanan, devlet memuruna yasaklı; Brüksel'den yönetim esasına ve AB'nin "böl-
gecilik" ilkesine göre kurulmuş hukuk ucubesi örgütlerdir.

Türkiye'de kamu reformu olarak adlandırılan süreç bütünüyle dikkate alınırsa; yeni Belediye
Yasası, Büyükşehir Belediye Yasası, Mahalli İdare Birlikleri Yasası, geri gönderilen Kamu Yö-
netiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması hakkında Yasa, Türkiye'nin istatistiki
bölgelere ayrılmasına ilişkin Bakanlar Kur Kararı... ile oluşturulan ve oluşturulmak istenen ya-
pı bütünlüklü olarak değerlendirilirse, 5449 sayılı Kalkınma Ajansları Yasasının Türkiye'nin,
bir tür federasyon olan bölgeli devlet yapısına hızla sürüklenmesinde önemli bir adım olduğu
görülebilir.

Başkan
(Yönetim Kurulu adına)
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