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Kalkınma kavramı, genel kanının aksine ekonomik büyümeden farklı ve ondan daha geniĢ bir
kavramı iĢaret etmektedir. Alanda geliĢtirilen teoriler incelendiğinde de birçoğunun geliĢme, büyüme,
kalkınma Ģeklinde iç içe geçen yöntem ve içeriklerle tartıĢıldığı görülmektedir. Ancak Ġkinci Dünya
SavaĢı‟nın yıkıcı etkileri ile sosyal nitelikte insani sorunların yaĢanması kalkınmanın, büyümeden
ayrılması gerektiğini göstermiĢtir. Dönemler itibariyle, anlamı ve kapsamı değiĢen bu olgunun elbette
uygulayıcıları da zamanla değiĢmiĢtir. Özellikle küreselleĢme dediğimiz her alanı etkileyen süreçle
doğan yeni akımlar kalkınma politikalarını ve politika uygulayıcılarını tartıĢmaya açmıĢtır. Yeni
doğan yerelleĢme, bölgeselleĢme, yönetiĢim yaklaĢımları kalkınmanın genel ve bölgesel boyutlarını
değiĢime zorlamıĢtır. Bu kapsamda merkezden yerele ve devletten piyasaya doğru bir kayma
yaĢanmıĢtır. Zihinsel süreçlerin değiĢmesi ise yeni kurul ve kurumları beraberinde getirmiĢtir. Söz
konusu kurumların en önemlisi ise Bölgesel Kalkınma Ajansları olmuĢtur.
KüreselleĢmenin etkileri ve Avrupa Birliği üyelik çalıĢmaları kapsamında Türkiye de yeni
sisteme entegre olmuĢtur. Ön çalıĢma olarak AB‟ne uyum için Ġstatistikî Bölge Birimleri
Sınıflandırması (ĠBBS-NUTS) yapılmıĢ ve 81 il 3 farklı düzeyde gruplandırılmıĢtır. Bunu takiben ise
bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması gündeme gelmiĢtir. Önemli kaygı ve eleĢtirilere rağmen
kurulmaya baĢlayan bu yapıların sayısı günümüz itibariyle Düzey-2 olarak geçen bölgelerin
tamamında oluĢturulmuĢtur. Ancak bu kurumlar yasal mevzuat, finansal kaynak ve uygulamalarıyla
halen ülkenin en çok tartıĢılan kurumlarından biri olmaya devam etmektedirler.
Türk kamu yönetimi için yeni olan kalkınma ajanslarının bölge kalkınması üzerindeki etkilerini
ölçmek amacıyla hazırlanan bu doktora çalıĢması, teorik incelemelerin ardından TR42 ve TR52
Bölgeleri Organize Sanayi ĠĢletmelerine ve aynı bölgelerde yer alan MARKA ve MEVKA Kalkınma
Ajansları personeline yapılan iki farklı alan araĢtırmasıyla desteklenmiĢtir. Bu kapsamda hem kurum
hem de iĢletmeler açısından ele alınan çalıĢma ve yapılan tespitlerle bölge ve ülke kalkınmasına katkı
sağlamak amaçlanmıĢtır.
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Contrary to the general view, the concept of development refers to a concept which is different
and more comprehensive than the economic growth. A review on the theories developed in the field
reveals that most of these theoriesdiscuss the subject with intervened methods and contents, as in the
example of growth and development. However devastating effects and humanitarian effects of the
Second World War shed light on the necessity to differentiate between growth and development. The
implementers of this concept whose meaning and scope have evolved as of time periods has naturally
evolved as well. The new mainstreams generated particularly by globalization growing and affecting
each field have opened development policies and policy implementers up for discussion. Newborn
localization, regionalization and governance approaches have forced the general and regional aspects
of development to change. In this context, a shift has realized from the center to the local and from the
state to the market. Change in the mental processes has brought new boards and agencies with it. The
primary one of these agencies is the Regional Development Agencies.
The effects of globalization and European Union accession efforts have integrated Turkey to
the new system. As a preliminary work, Classification of Statistical Regional Units (NUTS) was made
and 81 provinces were classified at 3 different levelswith a view to achieve harmonization with EU.
Despite the rise of important concerns and criticisms, these agencies have been founded in all of the
Level 2 regions and their numbers has reached 26. Aftermath of this achievement, creation of regional
development agencies was brought to the agenda. However, these agencies are still among the most
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This doctoral study, which was designed to evaluate the impact of the development agencies,
new for the Turkish public administration, on the development of their respective regions, stands on
two pillars: theoretical analysis and two different field studies conducted on the personnel of
Organized Industry Enterprises and MARKA and MEVKA Development Agencies in the TR42 and
TR52 Regions. In this context, the study which covers both the agency and the enterprises attempts to
servethe ultimate objective of contributing to the development of the region and the country, through
analysis and findings it offers.
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GĠRĠġ
Ekonomik, siyasi ve sosyal yapının Ģekillenmesinde çeĢitli unsurlar söz
konusu olabilmektedir. Bu yapı her ne kadar genellikle içsel dinamikler temelinde
gerçekleĢse de, son otuz yıldır dıĢsal faktörler çevresinde Ģekillenmektedir. Adına
küreselleĢme denilen bu olgu içine girdiği her sistemi köklü değiĢimlere itmektedir.
Her Ģeyin değiĢtiği, değiĢenin ayakta kaldığı gibi bir algı yaratan bu sürecin
beraberinde getirdiği birtakım kural ve kurumlar hızla ülke sistemlerine sirayet
etmektedir. Bu etki karĢısında ekonomik yapılardan, kamu yönetimi sistemlerine
kadar birçok alanda rekabet temelli değiĢim mücadelesi verilmektedir. DeğiĢimin en
çok etkilediği politikalar ise kalkınma anlayıĢı üzerinde gerçekleĢmektedir.
Devlet müdahalesini esas alan ekonomik sistemlerin çökmesi, liberal
eğilimlerin hız kazanması, demokrasi, yönetiĢim gibi kavramların hayatımıza girmesi
ile öncelikli olarak tartıĢmaya açılan kalkınma politikalarının uygulanması, artık
tamamen yeni aktörlerin eliyle gerçekleĢmektedir. Minimal devlet felsefesinin vücut
bulmuĢ hali olarak karĢımıza çıkan sistem ise, yerelleĢme/bölgeselleĢme eğilimleri
çerçevesinde geliĢme göstermektedir. Kalkınma politikalarında, devletin etkisiz hale
getirildiği, devletten boĢalan alanın yerel aktörler hatta piyasa güçleri tarafından
doldurulduğu bu süreçte, çokuluslu Ģirketlerin ve uluslararası kuruluĢların payı
oldukça yüksektir. Bu açıdan kalkınma kavramının, uluslararası kuruluĢ ve
Ģirketlerin kendi politikalarını, yine kendilerineyarar sağlayabilecek Ģekilde
azgeliĢmiĢ ülkeler üzerinde uygulattıkları bir felsefe olduğu düĢüncesine literatürde
sık rastlamak mümkün olmaktadır.
Her türlü eleĢtiri ve reddediĢe rağmen küreselleĢmenin, beraberinde getirdiği
yapı ve kuralların geçerlik kazandığı görülmekte, bölgesel politikalar yeni bölgesel
eğilimlere göre Ģekillenmektedir. Ancak yerel ve bölgesel aktörlerin hâkimiyet
sağladığı bu alanlarda, bölgelerarası eĢitsizlik sorunun temelli çözüleceği inancı
aĢılanmakta, uygulamanın sonuçları ise tam tersi Ģekilde gerçekleĢmektedir.
Türkiye de taraf olduğu bölgesel entegrasyonlardâhilinde bu süreçte yapısal
değiĢime uğramakta, baĢta kalkınma politikaları olmak üzere birçok alanıküresel
sistemin beklentilerini karĢılamaya açmaktadır. Kalkınma ajanslarının ve öncesinde
ĠBBS‟nın yerleĢmiĢ olması da bu taleplerin karĢılandığının bir göstergesi olmaktadır.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
BÖLGESEL KALKINMA
Ġnceleme konusu yapıldığı alan itibariyle farklı biçimlerde tanımlanan bölge
kavramı, yönetsel açıdan kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanmasında
temel unsurlardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
1.1

Bölge Tanımı ve Türleri
Kullanıldığı alanlar göz önüne alındığında farklı anlam ve içeriklere sahip

kavramlardan biri olan bölge, genellikle ülkeden küçük ancak kentten de büyük
alanlar için telaffuz edilmektedir. Ancak günümüz toplulukları ele alındığında
uluslararası kuruluĢlar tarafından oluĢturulan bölgelerden de bahsetmek kaçınılmaz
olmaktadır.
1.1.1 Alanda Öne Çıkan Bölge Tanımları
Osmanlıca mıntaka, mıntakavî (Devellioğlu, 2010: 746) terimleriyle ifade
bulan, Latince‟de ise “regio”, yani “çevre” ya da “alan” anlamına gelen (Sümer ve
Özcan, 2011: 102) bölge kavramı, genellikle “sınırları idari veya ekonomik birliğe,
arazi, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaĢayan insanların aynı
soydan gelmiĢ olmalarına göre belirlenen toprak parçası” (Meydan Larousse, 1990:
545) olarak tanımlanmaktadır. Ancak kavramın tanımsal içeriği, konu edildiği alana
göre farklılıklar göstermektedir. Bu çerçevede;
“Herhangi bir nitelik bakımından bir tutulan ülke, yer veya toprak parçası”,
“nisbi bir cinstenliği olan kültür unsurları ile vasıflarından ibaret belirli bir coğrafya
havzası”, “bir Ģehrin çeĢitli bölgelere ayrılmasından meydana gelen kısımlar”
(Okyanus Ansiklopedik Sözlük, 1971: 355) Ģeklinde tanımlanan bölge, Türkçe Bilim
Terimleri Sözlüğü‟nde 1. “Yüzey biçimleri, iklimi, bitki örtüsü, toplumsal ve
ekonomik yaĢam biçimleri, nüfus yapısı, kaynakları bakımından benzerlik oluĢturan,
bu özellikleriyle çevresinden ayrılan yeryüzü ya da ülkenin bir parçası”, 2. “Kimi
ülkelerde, birkaç ili kapsayan yönetsel birim”. 3. “Bir kentin, bilinçli bir bölgeleme
siyasetinin sonucu olarak, sanayi, tarım, konut, yönetim, ticaret gibi iĢlevleri için,
imar planında ayrılmıĢ alanlardan her biri (www.tubaterim.gov.tr,2014) olarak
tanımlanmıĢtır.
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“Tarih boyunca bir coğrafi birim olmaktan çok daha öte anlamlara sahip olan”
(Bayramoğlu, 2005: 37) bölge, bir kentin, tarım, ticaret gibi birçok iĢlev için imar
planında bilinçli bir Ģekilde gerçekleĢtirilen ayrılmıĢ alanlarından her biri (KeleĢ,
1998: 29) olarak ifade edilebilmektedir.
Söz

konusu

kavramı

farklı

yaklaĢımlar

doğrultusunda

geniĢletecek

olursak“çeĢitli mal ve hizmetlerin en uygun ölçekte tasarlandığı, üretildiği,
dağıtıldığı, yeniden üretildiği vb. süreçlerde, kendini belli bir ürün ya da üretim
sürecinde ispatlayan mekân” (Bayramoğlu, 2005:

97); “genellikle birkaç kenti

kapsayan coğrafi ve sosyo-ekonomik birim” (Çukurçayır, 2010: 620), “benzer
özellik gösteren yerler” (Avcı, 2012: 97) olmak üzere tanımlandığı görülmektedir.
“Kamu yönetimi açısından değerlendirdiğimiz zaman bölge kavramının “bir
devletin içindeki ekonomik, siyasal, yönetsel, coğrafi, kentsel, kültürel ve etnik
ölçütler kullanılarak tanımlanan alt sistemler” (Mengi ve Algan, 2003: 82; Sümer ve
Özcan, 2011: 102) Ģeklinde yorumlanması doğru bir eylem olarak karĢılanmaktadır.
Bu haliyle bölgeler, kentten büyük fakat ülkenin bütününden daha küçük olan
fiziksel ekonomik ve/veya sosyal yapı olarak birbirinden ayırt edilebilen, homojen
özellikler taĢıyan (Can, 2004: 106; Çamur ve GümüĢ, 2005: 147), ulus altı en büyük
siyasal, yönetsel ve coğrafi büyüklüğe sahip, ayrıca siyasal, yönetsel ve ekonomik
boyutları olan (Çukurçayır, 2010: 619) mekânsal parçalardır. Bu haliyle bölge, ulusdevletin temel iĢlev ve yetkilerinin paylaĢtırılacağı yeni bir idari, siyasi, coğrafi ve
kültürel bir kavram olarak kullanılmaktadır (Bayramoğlu, 2005: 37). Ancak
günümüz koĢullarında, bölge olgusunu yalnızca ulusal alanla sınırlamak doğru bir
yaklaĢımı temsil etmemektedir.
Genellikle ulus altı örgütlenmeleri ifade etmek için kullanılan bölge, bazen
ülkeler bütününü ve hatta kıta‟ları anlatmak üzere kullanılmaktadır. (Çukurçayır,
2010: 619). Dolayısıyla terimin, ulusal ve uluslararası temelde değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede “ulusal ölçek açısından ele alındığında bölge, bir
devletin ekonomik, siyasal, yönetsel, coğrafi, kültürel, etnik ve yerleşmeye dair
ölçütleriyle

ortaya

çıkan/çıkarılan

alt

ulusal

bölümleri”

kapsamaktayken

“uluslararası ölçek söz konusu olduğunda devletlerin meydana getirdiği, ekonomik,

4

siyasal ve askeri topluluk/birliklere karşılık gelmektedir” (Mengi ve Algan, 2003: 82;
Akpınar vd., 2011: 3). Bu kapsamda;
“Geleneksel anlayışa göre bölge, yan yana gelmiş yerel birimlerin mekânsal
bütünlüğü ile oluşan, ulus devlet dışına kapalı, ulus devletin denetiminde sınırları
çizilmiş bir birimdir. Küresel anlayışta ise, bölge ilişki ağıyla belirlenen, mekânsal
süreklilik koşulu olmayan yerellerin oluşturduğu uluslararası ilişkilere doğrudan
açılan, sınırları değişken bir birim olarak değerlendirilmektedir” (Ildırar, 2004:
9; Avaner, 2005: 243).

Bu tanım ve yaklaĢımların ardından, bölge olgusunun zaman zaman ulusaltı
zaman zaman da ulus ötesi oluĢumları ifade ettiği görülmektedir. Kullanıldığı alan
itibariyle anlamsal içeriği değiĢiklik gösterebilen bölgeden temel kastın, belirli
özellik ve benzer nitelikteki mekânsal alanların olduğu anlaĢılmaktadır. GeliĢmiĢ ya
da azgeliĢmiĢ, tüm ülke yapılarında; ulusal ya da uluslararası tüm örgütlenme
biçimlerinde baĢvurulan bölge birimine yönelik bazı sınıflandırmalar öne
çıkmaktadır.
1.1.2 Bölge Türleri
Ülkelerin kalkınma planlarının önemli bir mekân bileĢeni (Can, 2004: 106)
olarak görülen bölge, daha çok kent ve bölge planlamasında kullanılan ve ulusal
kalkınma planlarıyla iliĢkilendirilen bir mefhumdur. (Bayramoğlu, 2005: 37). Tıpkı
tanımı üzerinde olduğu gibi türleri üzerinde de tek bir yaklaĢımdan söz etmenin
mümkün olmadığı bölgeye iliĢkin ekonomik yapı ve ekonomik geliĢme düzeyine
göre yapılan sınıflandırmanın yaygın kullanıldığı görülmektedir.
1.1.2.1 Ekonomik Yapı Açısından Bölgeler
Bir ülkede, ekonomik yapı ve planlama hususları dikkate alınarak bölge
sınıflandırması yapıldığında üç bölge türüyle karĢı karĢıya gelinmektedir. Bunlar
(Dinler, 2012: 74);
- Mevcut durumun saptanması yönünden homojen bölge,
- Fonksiyonel iliĢkiler yönünden, polarize bölge ve
- Bölgesel kalkınma politikalarının yürütülmesi yönünden plan bölgedir.
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Homojen (TürdeĢ) Bölge:
“Homojen bölge, birbirine bitiĢik (komĢu) homojen alanlardan oluĢan,
birbirine yakın karakteristikler gösteren komĢu alanlar grubu (Dinler, 2012: 75-76)
“sürekli özellikler gösteren ve kendini oluĢturan her birimin özellikleri birbirine
benzeyen mekân parçası” (KeleĢ, 2004: 346) olarak tanımlanabilir.
“Nitelikleri birbirine mümkün olduğunca yakın olan birimlerden meydana
gelen devamlı bir mekân” Ģeklinde yorumlanabilen homojen (türdeĢ) bölge, “seçilen
bir veya birçok kritere göre birbirini takip eden kesimlerin teĢkil ettiği bir bütün
olarak tanımlanabilir” (Ildırar, 2004: 10).
Homojen bölgeler, yerleĢme birimleri arasında iĢlevsel bir bağlılık bulunması
zorunlu olmayan, bunun yanı sıra azgeliĢmiĢlik bakımından ortak özellikler
sergileyebilen bölgelerdir (KeleĢ, 2004: 346). Bu doğrultuda denilebilir ki “aynı
geliĢmiĢlik düzeyinde olan komĢu iller, geliĢmiĢlik düzeyi yönünden homojen bölge
oluĢturmaktadırlar” (Dinler, 2012: 74). Yine bu bölgeler, “dağlık bölgeler, kıyı ve
sınır bölgeleri ya da tarım bölgeleri gibi ortak özelliklere sahip bölgelerdir” (ġen,
2004: 8).
Bir ülkede bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarının azaltılması politikaları için
izlenen bir bölge türü (Ildırar, 2004: 10) olarak karĢımıza çıkan bu bölge türünde
homojen alan tespiti için kentli nüfus oranı, eğitim düzeyi, beslenme düzeyi, iĢsizlik
oranı, endüstriyel iĢletme sayısı, fert baĢına düĢen milli gelir olmak üzere birtakım
kriterler kullanılmaktadır (Dinler, 2012: 75).
“Ülkemizde homojen alanın tespitine yönelik ilk çalışma, Devlet Planlama
Teşkilatı tarafından 1963-70 yıllarına ait verilere dayanılarak, 53 gösterge
göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda tüm iller gelişmişlik
düzeylerine göre sekiz ana bölgeye, bu ana bölgelerin dördü kendi içinde
onbeş alt bölgeye ayrılmıştır” (Dinler, 2012: 75-77)”.

Polarize (KutuplaĢmıĢ) Bölge:
Bir bölgenin öteki bölgelerle olan iliĢkilerinin yoğunluğu göz önüne
alındığında polarize (kutuplaĢmıĢ, nodal) bölge kavramı karĢımıza çıkmaktadır
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(Dinler, 2012: 78; Can, 2004: 106). Homojen bölgelerin aksine “dinamik bir süreç
içerisinde gerçekleĢen polarize bölgelerin en önemli özelliği, öğeleri arasında iĢlevsel
iliĢkilerin bulunması, yerleĢim kademelenmesine sahip olması ve hiyerarĢik bir
yapısının olmasıdır ” (Ildırar, 2004: 11).
“KutuplaĢmıĢ bölgelerin en önemli özelliği, merkezi kademe ile çevresi ve alt
kademeler arasındaki fiziksel ve ekonomik bağımlılıktır. Federal Almanya‟daki
Münih bölgesi kutuplaĢmıĢ bölgeye örnek olarak verilebilir” (ġen, 2004: 8). Bu
çerçevede kendisinden daha küçük bir ya da birkaç yerleĢme merkezini etki alanına
alan ve cazibe merkezi haline gelen bir yerleĢim birimi kutuplaĢmıĢ (Dinler, 2012:
78) sayılmaktadır. Bu bölgeler, “yerleĢmeler kademelenmesi içinde, birbirine bağlı
kutuplaĢmıĢ yerleĢme kümelerini tanımaya yarayan bölgeler” (KeleĢ, 2004: 346)
olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde, polarize bölgelerin saptanması için Devlet Planlama TeĢkilatı,
Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi tarafından 1980‟li yılların baĢında
gerçekleĢtirilen bir çalıĢma ile Türkiye‟deki mevcut 35.446 yerleĢme merkezi,
hiyerarĢik olarak yedi gruba ayrılmıĢtır (Dinler, 2012: 81).
Plan Bölge:
“Plan bölge, bölgesel politikayı uygulamakta görevli yönetimin yetki alanı
içinde kalan saha, yani bölge planının uygulandığı alanlar bütünüdür” (Dinler, 2012:
84). Bu çerçevede planlama otoritelerinin bölge planlaması amacıyla kullandıkları
bir araç olan plan bölge, “kalkınma planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
uygulanmasını kolaylaĢtırmak ve bölgenin ulusal kalkınmaya katılmasını sağlamak
amacıyla saptanan bölgedir” (Poroy, 2004; Ildırar, 2004: 11). Plan bölgenin, özellikle
bölgelerarası eĢitsizlik sorunu ile mücadelenin, devlet eliyle gerçekleĢtirilmeye
çalıĢıldığı ülkeler açısından vazgeçilmez olduğu görülmektedir.
Kısaca, planlama bölgesi, ekonomik kalkınma planlarının uygulanmasını
kolaylaĢtırmak ve bunlarla ilgili ekonomik kararlar arasında birlik, bütünlük, uyum
ve eĢgüdüm sağlamak amacıyla tanımlanmıĢ bölgelerdir” (KeleĢ, 2004: 346).
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“Plan bölgeler genel itibariyle iki farklı türde hazırlanmaktadır. Birinci tip
plan bölge, ulusal kalkınma planına mekân boyutunu katabilmek amacıyla
yapılan bölgesel ayırım sonucu ortaya çıkan bir bölge kavramıdır. İkinci tip
plan bölge ise, ulusal kalkınma planı uygulanmasına geçilmeden önce, ya da
ulusal kalkınma planına rağmen karşılaşılan yoğun bölgesel sorunların
üstesinden gelebilmek amacıyla başlatılan bölgesel planlama sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu yaklaşımda tüm ülkenin bölgelere ayrılması söz konusu
değildir. Sadece sorunların karşılaşıldığı yöreler, plan bölge olarak
saptanarak,

bu

sorunları

çözümleyecek

tipte

bölgesel

planlama

uygulanmaktadır” (Dinler, 2012: 84).

Bu bölge türleri incelendiğinde amaçları doğrultusunda belirlenen bölgelerin
ölçeklerinin de değiĢen değiĢtiği görülmektedir (Elmas, 2001: 23). Ele alınan üç
bölge türü, bölge konusunda araĢtırmalara yer veren eserlerin birçoğunda bu
baĢlıklar altında incelenmektedir. Genel hatlarıyla bölgelerarası dengesizlik sorununu
derin bir biçimde yaĢayan ülkeler açısından, sorunun çözümüne yardımcı olmak
amacıyla geliĢtirilmiĢ olan bu bölgeler, zaman zaman tek baĢlarına yeterli
olmamaktadırlar. ÇalıĢmanın bu bölümünde alanda yazılmıĢ baĢka eserlerden öne
çıkan diğer bölge türlerine kısaca yer verilecektir.
1.1.2.2 Ekonomik GeliĢme Düzeyine Göre Bölgeler
Yapısal olarak üç temel baĢlık altında incelenen bölge türlerinin, ekonominin
geliĢmiĢlik seviyesi açısından irdelendiğinde, çeĢitlendiğini söylemek mümkün
görünmektedir.
Ildırar (2004), ekonomik geliĢme açısından bölgeleri geliĢmiĢ, azgeliĢmiĢ,
geliĢme halindeki az geliĢmiĢ, potansiyel bakımından az geliĢmiĢ bölge olmak üzere
gruplandırmıĢtır. Bu ayrım göz önüne aldığında grupta yer alan bölgeleri kısaca
tanımlamak faydalı olacaktır.
GeliĢmiĢ Bölge:
GeliĢmiĢ bölgeler, gelir seviyesi, gelir artıĢ hızı, altyapı yatırımları ve sosyokültürel göstergeler bakımından ülke ortalamasının üstünde olan bölgelerdir (Ildırar,
2004: 12). Dolayısıyla kiĢi baĢına düĢen gelirin yüksekliği, fiziksel olanaklar ve nitel
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yetkinliklerin ileri seviyelerde olması, kendi olanaklarına kendisine yetebilen, hatta
civarındaki bölgelere de yetiĢebilen alanlar geliĢmiĢ bölgeleri yansıtmaktadır.
AzgeliĢmiĢ Bölge (Geri KalmıĢ Bölge):
Diğer bölgelerle karĢılaĢtırıldığında ekonomik avantajı bulunmayan, geliĢme
potansiyelini kaybetmiĢ, sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik kıstasları ülke ortalamasının
altında olan bölgelerdir (Ildırar, 2004: 12; Dinler, 2012: 117). Sınırları içerisinde
yaĢayan insanların talep ve ihtiyaçlarını karĢılamakta yetersiz kalan bu bölgeler
birtakım temel özellikler taĢımaktadırlar.
AzgeliĢmiĢ bölgelerin genel özellikler kısaca özetlenecek olursabu tarz
bölgelerde (Dinler, 2012: 117);
-

ĢehirleĢme oranı, ülke ĢehirleĢme oranının altındadır,

- tarımsal nüfus oranı, ülke ortalamasından yüksektir, ancak hâkim sektör
niteliğinde olan tarım geridir,
- doğurganlık ve çocuk ölüm oranları ile genç nüfus (0-14 yaĢ) oranı, ülke
ortalamasının üzerindedir,
- bölgede modern endüstriler geliĢmemiĢtir, geleneksel faaliyetler varlığını
sürdürmektedir,
-

iĢsizlik oranı ülke ortalamasından yüksektir,

-

fert baĢına düĢen milli gelir, ülke ortalamasının altındadır ve adaletsizdir,

- altyapı (yol, su, elektrik, haberleĢme, sağlık, eğitim hizmetleri, vb.) ülke
genelinden daha kötüdür.
Çoğu zaman geliĢmiĢ ülkelerin de bir gerçeği haline gelen azgeliĢmiĢ bölge
sorunu -Ġngiltere‟de Wales, Ġskoçya ve Güneybatı; Ġtalya‟nın güneyi; Ġsveç, Norveç
ve Finlandiya‟nın kuzeyi, Hollanda‟nın doğusu, Fransa‟nın güney ve güneybatısı,
Almanya‟nın doğu sınırındaki bölgeleri (Dinler, 2012: 117)– yöneticilerini, ciddi
boyutlara ulaĢan bölgelerarası eĢitsizlik sorunu ile yüzleĢtirmektedir. GeliĢmiĢ ve
azgeliĢmiĢ tüm bölgelerin karĢılaĢtıkları eĢitsizlik/dengesizlik sorunun çözülebilmesi
için sosyo-ekonomik birçok alanda politikalar oluĢturulması, gelir getirici
kaynakların söz konusu bölgelere transferi kaçınılmaz olmaktadır.
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GeliĢme Halindeki AzgeliĢmiĢ Bölge (Potansiyel GeliĢme Bölgesi):
“Gelir seviyesi itibariyle ülke ortalamasının altında olmakla beraber, geliĢme
hızı ülke ortalamasının üstünde olan bölgeler” (Ildırar, 2004: 12) potansiyel geliĢme
bölgesi olarak tanımlanmaktadır. GeliĢme göstergelerinden biri olan gelir açısından
yeterli seviyede bulunmayan ancak diğer göstergeler itibariyle tüm bölgeler
içerisinde daha hızlı yükselme eğilimi gösteren, geliĢme potansiyeline sahip olan
bölgeler bu kapsamda yer almaktadır.
Potansiyel Bakımından AzgeliĢmiĢ Bölge:
GeliĢme potansiyelini kaybetmiĢ bölge olarak da bilinen bu bölgeler geliĢme
seviyesi ülke ortalamasının altında kalan ve bu nedenle gelir seviyesi yüksek olsa
dahi refah seviyelerinin düĢüklüğünden dolayı azgeliĢmiĢ sayılan bölgelerdir (Ildırar,
2004: 13). Yani gerçek bir geliĢmenin ve kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli
olan sosyo-kültürel düzeye eriĢemeyen, elinde yeterli kaynak olsa dahi bireylerin
refah beklentilerini karĢılayamayan bölgelerdir. Bir bakıma geliĢme için gerekli olan
potansiyele sahip olan, ancak bu potansiyeli doğru değerlendirme konusunda baĢarı
sağlayamayan bölgelerdir.
Dinler (2012)‟ in bölge türlerine iliĢkin değerlendirmelerine bakıldığında ise
duraklamıĢ ve aĢırı kalabalık bölgeler olmak üzere farklı tür bölgelere de yer verdiği
görülmektedir. DuraklamıĢ bölgenin “geliĢmiĢ ülkelerde karĢılaĢılan problemli bir
bölge türü” olduğunu ifade eden Dinler, sanayileĢmiĢ birtakım bölgelerin, nüfus
artıĢı, sahip oldukları birtakım avantajları baĢka bölgelere kaptırmaları gibi
nedenlerden

dolayı

zamanla

eski

canlılığını

kaybetmeye

baĢlayabildiğini

belirtmektedir. Ġngiltere‟de Yorkshire, Belçika‟da Walloon Bölgesi gibi bölgelerinin
örnek gösterildiği bu bölgeler duraklamıĢ bölgeler olarak adlandırılmaktadır (Dinler,
2012: 118). Verilen örnekler dâhilinde bu tür bölgelerin, geliĢmiĢlik açısından bir
dönem tek büyük kent olma özelliği taĢıyacak kadar geliĢtiğini, ancak zamanla
geliĢmesini sağlayan mevcut kaynakların bir kısmının diğer bölgelere kayması
suretiyle kendi potansiyelinin eski cazibesini kaybettiği görülmektedir.
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AĢırı kalabalık bölgeler ise, “ekonomik geliĢmeye bağlı olarak oluĢan
kalkınma kutuplarında yaĢanan nüfus artıĢının bir yansımasıdır. BaĢlangıçta ülkenin
geliĢmesi için sempati ile bakılan bu bölgeler, diğer bölgelerden gelen göç dalgaları
durdurulamadığı için, belirli bir etaptan sonra, artık çözümü güç sorunların ürediği
yöreler haline gelirler” (Dinler, 2012: 118). Artan nüfusa bağlı olarak iĢgücü artıĢının
sağlanacağı yönünden olumlu bir geliĢme olarak algılanan bu göç eğilimi, zamanla
kentsel yığılmaların yaĢanması, bölgenin konut, eğitim, istihdam gibi sorunlarla
mücadele etmek zorunda kalması ve bunu gerçekleĢtirmeye çalıĢırken ekonomik
geliĢmesini sürdürememesi, bireylere yetememesi gündeme gelmektedir. Ülkemiz
özelinde Ġstanbul, onbeĢ milyona yaklaĢan nüfusu ile aĢırı kalabalık bölgelere
verilebilecek en önemli örnektir.
Genel hatlarıyla bu isimler altında karĢımıza çıkan bölge türleri konusunu
sınırlandırırken sınır ötesi bölgelerden de bahsetmek tamamlayıcı olacaktır. “Sınır
ötesi iĢbirliği ile oluĢan bölgeler” (ġen, 2004: 8) Ģeklinde tanımlanabilen bu bölge
türü ise, özellikle siyasi ve ekonomik iliĢkiler kapsamında, bu alanlarda daha aktif
politikaların hayata geçirilebilmesi amacıyla oluĢturulan yapıları ifade etmektedir.
1.1.3 Bölgeye ĠliĢkin Temel Kavramlar ve Bölgelerarası EĢitsizlik
“Ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü bozması, parçalanmaya yol açması
ihtimaliyle her zaman kaygıyla karĢılanan” (KeleĢ ve Mengi, 2013: 22) bölge adı ve
bölgeselleĢme eğilimleri, tüm reddediĢlere rağmen, artık bir gerçeklik olarak kabul
edilmektedir. Uygulamalar ile somut hale gelen bu kabulleniĢ neticesinde yeni
birtakım kavramlar tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede kamu politikalarının
belirlenmesi sürecinde de etkin olan, içerik ve tanımları itibariyle öne çıkan
bölgecilik, bölgeselleĢme, bölgesel planlama, bölgesel geliĢme, yeni bölgecilik gibi
bölgeye iliĢkin temel kavramların kısaca açıklanması faydalı olacaktır. Daha geniĢ
bir biçimde ise, geliĢmiĢ-azgeliĢmiĢ tüm ülkelerin sorunu olan ve tüm çabalara
rağmen birçok ülke tarafından halen çözülemeyen bölgelerarası eĢitsizlik konusu ele
alınacaktır.
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1.1.3.1 Bölgecilik ve Yeni Bölgecilik
Ġfade ettiği mekân biriminin boyutu ve içeriği, kullanıldığı anlama göre
değiĢebildiği gibi aynı mekânda da farklılık gösterebilen (Ildırar, 2004: 9) bölgeye
iliĢkin temel kavramlardan biri, bölge ve bölgeselleĢme kavramları ile değiĢik anlam
ve içeriklerde kullanılan (Övgün, 2013: 44) bölgeciliktir. Türkçe Bilim Terimleri
Sözlüğü (www.tubaterim.gov.tr, 2014)‟nün yapmıĢ olduğu tanımlar etrafında
“geliştirme tasarı ve etkinliklerinde bölgeleri temel alma tutumu”, “bir bölgenin,
yönetimsel, coğrafi, budunsal, ekonomik çıkarlarının korunmasını, özerkliğinin
sağlanmasını, bağımsızlığının gerçekleştirilmesini amaçlayan, çoğu kez ayrılıkçılıkla
özdeş sayılan siyasal akım” olarak değerlendirdiği görülmektedir.
“Bölgecilik; ortak etnik, kültürel ve tarihsel özelliklere sahip bir bölge ve bu
bölgede yaĢayan nüfusun merkezi yönetimin egemenliğine karĢı bağımsızlık
çabalarını ifade eden siyasal bir hareket” (Ildırar, 2004: 9; ġen, 2004: 5; Akpınar vd.
2011: 7) olarak algılanmakta ve ekonomik, toplumsal, kültürel özellikleri ile bir
bütün oluşturan bir yörede oturanların doğal kaynak ve zenginliklerini kendi eliyle
işletmeleri, kendi etkinliklerini kurmaları ve kendilerini yönetmeleri anlamına
gelmektedir (Gözübüyük ve Tan, 2004: 304; Övgün, 2013: 44; Bayramoğlu, 2005:
39).
Ökmen (2003)‟e göre ise, “bölgecilik, bir süper devlet oluĢturarak onun
hükümetinin yerine geçmesi demek değildir”. Ancak söz konu akımın “ulusal
hükümetin yanında, önemli alanları kapsayacak birtakım bölgesel yönetim kurumları
oluĢturduğu” ve böylelikle de “ulusal hükümeti giderek önemsiz kıldığı” vurgusu
göz ardı edilmemektedir.
Avrupa Topluluğu tarafından baĢlatılmıĢ, ancak onunla sınırlı kalmayan
(Ökmen, 2003: 26), ekonomiden siyasete evrilen bölgecilik, günümüzde geri dönüĢü
olmayan ve ulus devletin etki alanını azaltan bir durumu ortaya çıkarmaktadır.
Elbette ki geçen bu süreç bölgecilik anlayıĢının değiĢmesi sonucunu doğurmaktadır.
Özellikle küreselleĢme ile birlikte, oluĢan yeni düzen içerisinde geleneksel ve yeni
bölgecilik temelinde ayrıĢan iki bölgecilikten bahsedilmektedir.
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KüreselleĢme ve neoliberal ideolojinin etkisi altına girmeden önceki algıyı
ifade eden ve geleneksel olarak adlandırılan bölgecilik, ulusal kalkınma düĢüncesi
(Övgün, 2013: 46) altında geliĢme göstermiĢtir.
Geleneksel bölgecilik olarak nitelendirilen dönem bir bütün olarak devletin
daha da özelde kamu yönetiminin geleneksel özellikler sergilediği ve 1980‟li yıllara
kadar süregelen bir çağı yansıtmaktadır. Geleneksel bölgecilik anlayıĢının temel
özelliği, ulus devletin temel güç merkezi olduğu bir durumda merkeziyetçilik
anlayıĢı temelinde kalkınma çabalarına yerel ve bölgesel düzeyde katkı
sağlayabilmektir (Övgün, 2013: 47). Dolayısıyla bu dönemde yaĢanan bölgecilik
anlayıĢının temelinde kalkınma sorunlarının devlet müdahaleleriyle çözümü
yatmaktadır.
Fordizmden post-fordizme geçiĢ dönemine rastlayan (Erkut ve Gönül, 2010:
380) ve yeni bölgecilik olarak değerlendirilen dönem ise yeni bir yüzyılı ve bu yüzyıl
içerisinde değiĢen devlet ve kamu yönetimi yapısını ve iĢlevini anlatmaktadır
(Övgün, 2013: 46-47). Bu yeni anlayıĢ, ekonomik geliĢmenin yeni sürükleyici gücü
olan sermaye kesimi için kendi bölgelerini bir cazibe merkezi kılabilmelerine
dayanmaktadır (Övgün, 2013: 51). Yeni olarak adlandırılan ve küresel ekonomik
düzenini anlatan bu yaklaĢım doğrultusunda bölgeler, geliĢebilmek için sermayeyi
çekme üzerine odaklanmakta, devlet müdahalesine kesinlikle karĢı çıkmakta, düzeni
bölgesel mekanizmaların eline bırakmaktadırlar. Günümüzde yaĢanan bölgelerarası
rekabet düĢüncesinin temelini, bu yeni bölgecilik anlayıĢı oluĢturmaktadır.
“… 1970‟lerde yaşanan ve uzun süre, etkisini artırarak devam eden
ekonomik kriz sonrasında, küçük Firmalar belirsiz ekonomik koşullarla başa
çıkabilmek için esnek üretim sistemine geçmek durumunda kalmışlardır.
Esnek üretim sisteminin tetiklediği mekânsal kümelenmeler ve bölge
ölçeğinde gerekli olan bütünleşme ve uyum, bölgesel ekonomilerin yeniden
önem kazanmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak da fordizm sonrası bölgesel
ekonomilerin mekânsal yansımaları olarak nitelendirilebilecek “yeni sanayi
alanları” ortaya çıkmıştır. İşte bu dönemin ardından ortaya çıkan yeni
bölgecilik, bölge planlama politikaları üzerinde önemli etkiler bırakmıştır”
(Erkut ve Gönül, 2010: 380).
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Bu haliyle “yeni bölgecilik, bölgesel kalkınma açısından baĢarısız olan,
yukarıdan aĢağı, devlet güdümlü ve emredici yaklaĢıma alternatif olarak gündeme
gelen “üçüncü yol” olarak görülmektedir (Kara, 2008: 52). Ekonomik geliĢmeyi
desteklemek için gerekli olan mekanizmaların devlet yerine, bölgelerin bizzat
kendileri tarafından geliĢtirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan (Eraydın,
2002:202; Kara, 2008: 52) yeni bölgecilik paradigmasının öne sürdüğü politikaların
hayata geçirilebilmesi adına kalkınmanın yeniden örgütlenmesi ve kurumlaĢması
gerekmektedir. Bu kapsamda “yetki ve sorumluluk devri (devolution), çok düzlemli
yönetişim ve katılımcı (associative) yönetişim” kavramlarına yönelme olmaktadır
(Eraydın, 2010: 40-41). Sonuç olarak, küreselleĢmeyle birlikte yaĢanmakta olan
mevcut düzenin bölgecilik anlayıĢında yaĢanan değiĢim doğrultusunda kurulduğu
görülmektedir. DeğiĢen paradigma ise, birçok alanda olduğu gibi, bölgesel planlama
ve politika alanında da değiĢimi zorunlu kılmaktadır. Ġlerleyen bölümlerde bölgesel
politika yaklaĢımının yaĢamıĢ olduğu dönüĢümlerden bahsedilecek, bu bölüme yer
yer atıf yapılacaktır.
1.1.3.2 BölgeselleĢme ve Entegrasyon
BölgeselleĢme ya da bölgeselleĢtirme Ģeklinde adlandırılan ve bölgecilikten
farklı bir içeriğe sahip olan bu kavram, daha çok yönetsel bir anlam taĢımaktadır.
Yönetimsel açıdan merkezi yönetim karĢısında bölgenin güçlendirilmesini ifade eden
(Akpınar vd. 2011: 7) süreç, bir bakıma adem-i merkezileĢtirmeyi anlatmaktadır
(ġen, 2004: 6). Ekonomi boyutuyla değerlendirildiğinde ise hükümetlerin ticareti
serbestleĢtirmek ya da kolaylaĢtırmak amacıyla bölgesel ölçekte diğer ülke
hükümetleriyle birlikte yaptıkları eylemler olarak tanımlanabilmektedir (Bakkalcı,
2008: 36).
“Özellikle bizim gibi ülkelerde yalnızca, ekonomik kaygılarla konuĢulan ve
dikkatleri üzerine çeken” (Çukurçayır, 2010: 622) bölgeye iliĢkin olan bölgeselleĢme
genellikle gümrük birlikleri, ortak Pazar anlaĢmaları ve ekonomik bütünleĢme
süreçleri Ģeklinde geliĢmektedir. “Ekonomik bölgeselleĢme olarak anılan bu aĢama,
aynı coğrafi alanı paylaĢan ülkeler grubu arasında ticari blokların ya da ekonomik
iliĢkilerinde tercihli anlaĢmaların geliĢimi olarak tanımlanmaktadır (Sülün, 2012).
Ancak küreselleĢmeden daha derin bir entegrasyonu içeren bölgeselleĢme ekonomik
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örgütlenmenin dıĢına çıkarak, Avrupa Birliği‟nde olduğu gibi, siyasal birliğe kadar
gidebilmektedir (Al, 2009: 56-57).
Gerek ekonomik gerekse de siyasal boyutuyla değerlendirildiğinde Avrupa
kıtasında Avrupa Birliği (AB), Asya kıtasında Asya Pasifik Ekonomik Konseyi
(APEC), Amerika kıtasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği (NAFTA), Orta
ve Güney Amerika ortak pazarı sayılabilecek MERCOSUR (Brezilya, Arjantin,
Uruguay, Paraguay, Venezuela) ve Güney Asya‟da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
(ASEAN) giriĢimleri (Al, 2009: 57; Sülün, 2012) bölgeselleĢme eğilimleri
neticesinde oluĢturulan birliklere örnek verilebilmektedir.
BirleĢmiĢ Milletler‟in perspektifine göre yakın zamanda dünyanın her yerinde
giderek yükselecek bir eğilim ve desteklenmesi gereken (Bayramoğlu, 2005: 109) bir
politika olan bölgeselleĢme anlayıĢı, “küreselleĢme sürecinde bölgenin sermaye
birikimi açısından kazandığı öneme koĢut olarak, bölgeyi hem ekonomik
etkinliklerin hem de kalkınmanın odak noktası olarak değerlendirmektedir” (ġahin,
2005: 140).
En önemli araçlarından birisi, bölgesel kimliklerin oluĢumu (Bayramoğlu,
2005: 112) Ģeklinde belirtilen bölgeselleĢme hareketleri, entegrasyon adı altında da
karĢımıza çıkabilmektedir. Entegrasyon ise kelime anlamı itibariyle, ülkeler arası
ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve siyasi iliĢkilerin enformasyon ağları
yardımıyla karĢılıklı kurumsallaĢma, kapsam, hacim ve derinlik olarak yakınlaĢma,
kutuplaĢma süreci (Bakkalcı, 2008: 47) olarak belirtilmektedir.
Dinamik etkileri genellikle (Bakkalcı, 2008: 207-217) teknolojik geliĢme,
yaparak öğrenme, rekabet artıĢı, yatırım artıĢı, araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri ve
istihdam artıĢı Ģeklinde sıralanan entegrasyonlar; ekonomik, coğrafi, sosyal, kültürel,
dini, ideolojik ve etnik temelli olabilmektedir. Bu kapsamda AB, ortak tarihi ve
kültürel geçmiĢe sahip, coğrafi olarak birbirine yakın ülkelerden oluĢurken, Ġslam
Konferansı TeĢkilatı din temelinde, LAFTA (Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği)
ise, etnik özellik temelinde (Bakkalcı, 2008: 47) kurulmuĢ entegrasyonlara örnek
verilebilmektedir.
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1.1.3.3 Bölge Planlama
AlıĢılmıĢ tanımına göre, “belirli bir amacı gerçekleĢtirmek için düzenlenen
önlemler bütünü” (Küçük, 1975: 15-16) olan planlama, siyasi bir terim olarak,
“dünyaya hâkim kapitalist sistemin temelini oluĢturan piyasa ekonomisine bir
müdahale aracı olarak” ortaya çıkmıĢ (Somel ve Ekiz, 2005: 121) ve ilk önce
Marks‟ın ünlü eseri Kapital‟de yer almıĢtır (Taban ve Günay, 2004: 303). Ekonomik
boyutu irdelendiğinde planlama, “ekonomik yapının dönüĢümünü amaçlayan, buna
göre tasarlanan ile uygulama sonuçlarını karĢılaĢtıran ve beklenen sonuçların
gerçekleĢmemesi halinde çeĢitli kontrollere baĢvuran bir uygulama süreci”
(Friedman, 1971: 79; Taban ve Günay, 2004: 305) olarak ifade bulmaktadır.
Ekonomik planlama genelinde kabul gören planlama anlayıĢı, ilerleyen
dönemlerde yaĢanan bölgelerarası eĢitsizlik ve kalkınma sorunlarının ıĢığında bölge
özelinde daha çok tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu süreçle birlikte bölgelerin siyasi,
fiziki, ekonomik ve ekolojik birçok unsur açısından değerlendirilmesi ve planlanması
(Akgül ve Efe, 2010: 417) kaçınılmaz olmuĢtur. Söz konusu tartıĢmaların
uygulamaya geçmesiyle birlikte kalkınma ve planlama mefhumları ayrılmak bir ikili
haline gelmiĢtir.
Devletlerin üniter, federal veya bölgeli olmak üzere sahip oldukları siyasi ve
yönetsel özelliklerinin etkili olduğu bölge planlama (Aktaran: Akgül ve Efe, 2010:
419), bir bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziki yönden koordine edilmesi anlamını
taĢımaktadır (Elmas, 2001: 23). Bölge planlamasının temel hedefi ve yine temel
konularından biri bölgelerarasında ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve altyapıya iliĢkin
farklılıkların

azaltılmasını

yani

bölgelerarası

dengesizliklerin

giderilmesini

sağlamaktır (Elmas, 2001: 24; ġen, 2004: 5). Bu hedefi göz önünde bulundurarak
kapsamlı bir tanım yapılacak olursa bölgesel planlama için, “bir bölgenin ekonomik,
fiziki, sosyal ve kültürel kaynaklarının en verimli Ģekilde değerlendirilmesi amacıyla
planlanması ve bunun içinde bu kaynakların en rasyonel Ģekilde bölgelerarasındaki
geliĢmiĢlik farklarını azaltıcı yönde kullanılması” (Can, 2004: 105) Ģeklinde
tanımlamak doğru olacaktır
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Bölge

planları,

ulusal

önceliklerin

ve

politikaların,

yerel

ölçekteki

gereksinimlerini somutlaĢtıran önemli bir ara yüz (Ildırar, 2004: 22) olarak
görülmektedir. Bu doğrultuda bölge planlaması, ulusal öncelikler ve politikalar
içerisinde yerel önceliklerin açıkça ortaya konması ve detaylandırılması anlamına
gelmekte (ġen, 2004: 5), “soyut ve yerel düzeyde yer alması gereken yerel planlama
faaliyetleri arasında bir bağ iĢlevi görmektedir” (Ildırar, 2004: 22). Yerel ihtiyaçların
belirlenmesi ve uygulanacak politikaların somut biçimlerde ele alınmasını sağlayan
bölge planlarının, ihtiyaçlar doğrultusunda çeĢitlilik gösterebildiği bilinmekle
birlikte, temelde öne çıkan birtakım bölge planlarından bahsetmek mümkündür.
Ildırar (2004), bu planları geri kalmıĢ bölgeler için hazırlanan planlar, anakent
planları, kaynakları zengin bölgeler için hazırlanan planlar ve özel bölgeler için
hazırlanan planlar Ģeklinde iĢlemektedir1.
Kalkınmanın mekânsal boyutlarını da hesaba katma ihtiyacından doğan,
yerel/bölgesel bilgilerin ulusal planlara aktarılmasını kolaylaĢtıran (Akpınar, vd.
2011: 11) bölge planlaması; bölgede yer alan çeĢitli kaynakların, ülke genelinde
dengesiz dağılımını önlemek, potansiyel alanların fiziksel ve sosyo-ekonomik
bütünleĢmesini sağlamak için yapılan çalıĢmalar bütünü (Poroy, 2004) olarak anlam
bulmaktadır. Ancak içerik ve hedefin gerçekleĢebilmesi için bölge planlamanın
birtakım unsurları içermesi gerekmektedir. Buna göre bölge planlaması (Roberts,
1996: 104; Ildırar, 2004: 25-26);
- Sektörel etkinliklerin karĢılıklı bağımlılığını vurgulamalı ve kapsamlı
olmalıdır,
- Bölge için stratejik vizyon/vizyonlar geliĢtirilmelidir,
- Ulusal öncelikleri ve yerel talepleri yansıtmalıdır,
1

Geri KalmıĢ Bölgeler Ġçin Hazırlanan Planlar: Geri kalmıĢ bölgelerin kalkındırılması amacıyla
hazırlanmıĢ planlardır (ABD‟de Tennesse Vadisi, Ġtalya‟da Mezzogiorno, Brezilya‟da Minos Gerias;
Hindistan, Pakistan, Venezuella, Yunanistan ve Türkiye‟deki çeĢitli bölgeler) Anakent Planları
(Metropoliten Bölge Planı): Çok hızlı geliĢen bazı büyük kentlerin ve anakent bölgelerinin büyüme
sorunlarının çözümüne, yerleĢimin düzenli bir biçimde gerçekleĢmesine yönelmiĢ bir plan türüdür.
(Ġstanbul, New York, Tokyo, Londra, Moskova ve Toronto) Kaynakları Zengin Bölgeler Ġçin
Hazırlanan Planlar: Zengin kaynakları bulunmakla birlikte bu kaynakları iĢletilmemiĢ bölgelerin
kalkındırılması için de hazırlanan planlardır. Özel Bölgeler Ġçin Hazırlanan Planlar: Özel nedenlerle
geri kalmıĢ ya da geliĢtirilmesinde değiĢik nedenlerle sakıncalı görülmüĢ bölgelerin kalkınmasını
sağlamak üzere hazırlanan planlardır (Ildırar, 2004).
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- DeğiĢen koĢullarla baĢa çıkabilecek güçte olmalıdır,
- Bölge planı yapım ve uygulama sürecinde yerel katılımcıların görüĢlerinden
yararlanılmalıdır,
- Düzenli gözleme ve yeniden gözden geçirmeye olanak tanıyacak
mekanizmayı içermelidir.
Bölgelerarası

eĢitsizliğin

önlenmesi,

kalkınmanın

yerel

ölçekte

gerçekleĢtirilmesi gibi iĢlevleri bulunan bölge planlama çalıĢmalarının birçok ülkede
bölgesel kalkınma çalıĢmalarında baĢvurulan temel araç olduğu görülmektedir.
Konumuz açısından Kalkınma Ajanslarının doğum yeri olarak görülen ABD‟nin
Tennessee Vadisi ve Almanya‟nın Ruhr Eyaleti bölgesel plan uygulanan (Akpınar
vd. 2011: 11) alanlara örnek gösterilmektedir. Türkiye özelinde ise, Cumhuriyet‟in
ilk yıllarından bu yana kalkınmanın sağlanabilmesi adına bölge planları
uygulanmaktadır.
1.1.4 Bölgelerarası EĢitsizlik
Ġlk kez Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra iĢsizlik ve tam istihdam sorunları ile
mücadele etmek zorunda kalan geliĢmiĢ batı ülkelerinin karĢılaĢtığı belirtilen (Ildırar,
2004: 15) bölgelerarası eĢitsizlik sorununun gerek sosyalist gerekse de kapitalist
ülkeleri etkisi altına alan ve devlet müdahalesi olmadan çözümünün mümkün
olmadığı bir olguyu ifade ettiği belirtilmektedir (KeleĢ, 2004: 351). Tüm Avrupa
ülkelerinde ve ABD‟de ortaya çıkıĢı eski teknik dönemi2ne rastlayan bölgelerarası
eĢitsizlik sorunu Sanayi Devrimi ile birlikte, zengin devlet-fakir devlet ya da
hükmeden devlet-hükmedilen devlet ayrımını geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler
Ģeklinde değiĢtirmiĢtir (Dinler, 2012: 97-101).
Günümüzde geliĢmiĢ-azgeliĢmiĢ tüm ülkelerin en önemli sorununu teĢkil eden
bölgelerarası eĢitsizlik, “bir ülkenin çeĢitli bölgelerinde görülen ekonomik ve sosyal
fırsat eĢitsizliği” (IĢık ve Bozdoğan, 2011: 561) Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Bölgelerarası üretim, tüketim ve bölüĢümdeki farklılıklar olarak da isimlendirilebilen
(Gündüz, 2010: 69) bu tanım doğrultusunda, ekonomik fırsat eĢitsizliği, farklı
2

1765-1820 yıllarını kapsayan ve Birinci Sanayi Devrimi olarak adlandırılan dönemdir. James Watt
tarafından 1765 yılında buharlı makinenin icat edilmesini takiben baĢlayan bu dönem, demir ve
kömürün birlikte kullanıldığı bir teknik düzeyini simgelemektedir (Dinler, 2012: 100)
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bölgelerdeki kiĢilerin iĢ bulma, eĢit iĢe, eĢit reel ücret elde etme fırsatına sahip
olamamalarını kastederken; sosyal fırsat eĢitsizliği ise, farklı bölgelerde yaĢayan
kimselerin sağlık, eğitim gibi hizmetlerden, kültürel faaliyetlerden aynı derecede
yararlanamamalarını (Dinler, 2012: 96) kastetmektedir.
Bölgelerarası farklılıklar, çoğu kez sanayi hareketlerinin dengeli bir Ģekilde
yayılmamıĢ olmasının bir sonucu olarak, bölgelerin farklı kalkınma hızlarına
ulaĢmaları Ģeklinde ortaya çıkmaktadır (ġen, 2004: 6). YaĢanan bu sorunun
temelinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bölgelerarası farklılıkları doğuran bu
faktörleri (Aktürk, 1997: 5-6; ġen, 2004: 7; IĢık ve Bozdoğan, 2011: 562), tabii ve
coğrafi faktörler, ekonomik faktörler ve sosyal faktörler Ģeklinde gruplandırmak
mümkündür. Buna göre;
Tabii ve coğrafi faktörler; fiziki Ģartların ve doğal kaynakların bazı bölgelerin
lehine bazılarının ise aleyhine ekonomik sonuçlar doğuracak biçimde ortaya
çıkmasıdır. Bölgenin konumu, iklim özellikleri, yer altı ve yer üstü doğal kaynakları,
tarıma elveriĢliliği gibi fiziksel faktörler, bu kapsamda yer almaktadır (Aktürk, 1997:
5-6; ġen, 2004: 7; IĢık ve Bozdoğan, 2011: 562; Akpınar, vd. 2011: 14). Ülkemiz
açısından bakıldığında dağlık ve engebeli arazisi ile iklim yapısı itibariyle Doğu
Anadolu Bölgesi bu açıdan dezavantajlı bölgelere örnek gösterilebilmektedir.
Ekonomik faktörler; giriĢimciler tarafından yapılan yatırımların, maksimum
kâr-minimum maliyet sağlayacak bölgelere yoğunlaĢtırılması sonucu meydana gelen,
ekonomik katma değerin göç alan bölgeler lehine ve göç veren bölgeler aleyhine
sonuçlanmasına (Aktürk, 1997: 5-6; ġen, 2004: 7; IĢık ve Bozdoğan, 2011: 562) yol
açan faktörleri içermektedir. Ayrıca tüketici tercihlerinin farklılığı, iĢgücünün farklı
kalite ve verimlilik seviyesinde olması (Akpınar, vd. 2011: 14) gibi birçok faktör de
ekonomik açıdan bölgelerarası eĢitsizliğin kaynaklarından sayılabilmektedir. ĠĢsizlik
oranı, gelir düzeyi ve iç göçler Ģeklinde özetlenebilen bu faktörler aynı zamanda
ülkenin ekonomik göstergelerinide iĢaret etmektedir (Gündüz, 2010: 69). Söz konusu
faktörler değerlendirildiğinde ülkemizde özellikle giriĢimciler eliyle gerçekleĢen
yatırımların belirli bölgelerde yoğunlaĢması, bu bölgelere çevre bölgelerden göç
eden bireylerin kendi bölgelerindeki iĢgücünü, daha cazip olan yeni bölgeye
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taĢımaları örnek verilebilmektedir. Yatırımın gerçekleĢtiği bölgede ise gelir seviyesi
ve mevcut koĢullar, diğer bölgelerin aleyhinde geliĢme göstermektedir.
Sosyal faktörler ise, sağlık, eğitim ve bazı altyapı yatırımlarının nispeten
sanayileĢmiĢ bölgelerde geliĢmiĢ olması, azgeliĢmiĢ bölgelerin aynı koĢullara
ulaĢmaması sonucunda ortaya çıkan faktörlerdir. Bu kapsamda çeĢitli bölgelerde
yaĢayan insanların faydalandıkları sosyal hizmetlerin miktar ve kalitesi arasında
farklılık meydana gelmesi ifade edilmektedir (Aktürk, 1997: 5-6; ġen, 2004: 7; IĢık
ve Bozdoğan, 2011: 562). Yine ülkemiz özelinde baktığımızda bölgeler hatta aynı
bölge içinde yer alan kentler arasında bile bu kapsamdaki hizmetlere eriĢim
konusunda önemli kısıtlanmalar söz konusu olabilmektedir. Bu durum ise
bölgelerarası eĢitsizlik sorunun kentler açısından da irdelenmesini gerektirmektedir.
“Dünya nüfusunun yaklaşık %30‟una sahip olan gelişmiş ülkelerin, dünya
gelirinin yaklaşık %80‟ini aldığı; dünya nüfusunun %70‟ine sahip olan gelişmekte
olan ülkelerin ise dünya gelirinin yalnızca %20‟sini” aralarında paylaĢmak zorunda
(Dinler, 2012: 98) kaldıkları gerçeğinden hareketle bölgesel eĢitsizliğin, geliĢmiĢ
ülkelerde kapitalizmin kendi iç dinamiklerince belirlendiği; geliĢmekte olan
ülkelerde ise, ekonomik bağımlılık nedeniyle uluslararası sermayenin gereksinimleri
doğrultusunda dıĢ dinamiklerce yönlendirildiği (Göktürk, 2006: 24) görülmektedir.
GeliĢmekte olan ülkelerde geliĢmiĢ ülkelerdekine oranla daha yoğun biçimde
yaĢananbölgelerarası

eĢitsizliğin,

ekonomik

ve

sosyo-politik

sakıncaları

bulunmaktadır (Dinler, 2012).
Bu doğrultuda kaynakların eksik kullanımına neden olması, kaynakların
sektörler arasında optimal dağılımını önlemesi ve kentlerin aĢırı büyümesi gibi
durumlar ekonomik sonuçların bir yansıması olarak karĢımıza çıkmaktadır (ġen,
2004: 6). Bununla birlikte bazı bölgelerin, diğer bölgeler karĢısında dezavantajlı
konuma düĢmesi söz konusu olabilmektedir. Neticede, kalkınma kutbu ya da cazibe
merkezi haline gelen avantajlı bölgelerin, ülkenin her yanından iĢgücünü ve
sermayeyi kendilerine çektikleri görülmektedir. Bu durum bölgelerarası geliĢmiĢlik
farklarının giderek artmasına, geliĢen bölge, çevre bölgeler, boĢalan bölgeler,
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durağan bölgeler ya da durgun bölgeler (Dinler, 2012) gibi tanımlamaların
yapılmasına yol açmaktadır.
Bölgesel farklılıkların sosyo-politik sonuçları ise, ekonomik sonuçlara ilintili
olarak ortaya çıkmaktadır. Geri kalmıĢ bölgelerde istihdamın, üretimin, ücretlerin ve
dolayısıyla satın alma gücünün düĢük olması, bu bölgelerde sağlık, eğitim, kültürel
alanda sunulan hizmetler ilesosyal hizmetlerin (IĢık ve Bozdoğan, 2011: 564)
geliĢmemesi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca bu bölgelerde yabancılaĢma,
toplumsal kesimler arasında dıĢlanma ve adetsizlik olduğuna olan inancın yarattığı
huzursuzluk ortamı, marjinal mesleklerin doğması, etnik ve mezhepsel ayrıĢmaların
(ġen,

2004:

7)

yaĢanması

sosyo-politik

sonuçlara

verilebilecek

örnekleri

yansıtmaktadır. Bölgelerde yaĢanan bu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan
devletlerin yönetim politikaları da sorunlar etrafında biçimlendirilmektedir.
Güvenlik, eğitim, sağlık, adalet gibi birçok alanda daha fazla tedbir almak ve politika
oluĢturmak zorunda kalan yönetimler çoğunlukla, bir yandan sınırlı olan mali
kaynaklarla baĢ etmek, bir yandan da yaĢam kalitesini arttırmayı sağlayacak
politikalar yürütmek adına bir girdap içine girmektedirler.
Uygulanması gereken politikalar gündeme geldiğinde ise, fikir ayrılıklarının
yaĢandığı görülebilmektedir. Bu doğrultuda bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarının
azaltılmasının politika belirleyicilerin ana amacı olması gerektiğini savunanlar
olduğu gibi, bu geliĢmiĢlik farklarının hiçbir zaman kapanamayacağı tezini öne
sürerek, her bölgede etkinliğin arttırılması amacını taĢıyan politikaların uygulanması
gerektiğini (Akpınar, vd. 2011: 14) belirten görüĢler de ortaya çıkabilmektedir.
Ancak Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın sona ermesini müteakip geri kalmıĢ bölgelerde çeĢitli
planlar ve uygulamalar hayata geçirilmeye (Göktürk, 2006: 25) baĢlanmıĢtır. Dünya
genelinde uzun yıllar süren mücadeleler neticesinde tam anlamıyla bir çözüme pek
sık rastlanamasa hatta sorunun her geçen gün derinleĢtiği görülse de alınan tedbir ve
uygulanan

politikalar

ile

bazı

bölgelerde

nispeten

çözüme

ulaĢılabildiği

görülmektedir. Bu hususta, OECD ülkelerinin %70‟inde bölgelerarası eĢitsizliğin
artmakta olduğu, %30‟unda ise nispeten azalma (OECD, 2009) gösterdiği
belirtilmektedir.
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Devletlerin bölgelerarası eĢitsizliklerin giderilmesi adına yürüttüğü politikaları
üç ana eksende toplamak mümkündür (KeleĢ, 2004: 351-352):
- Eldeki kaynakları, ülkenin her yanına eĢit dağıtmak, (desantralizasyon)
- Yatırımları belirli büyüme kutuplarında yoğunlaĢtırmak,
- Geri kalmıĢ bölgelere birtakım yatırımlarda öncelik tanımak.
Ġlerleyen bölümlerde detaylı biçimde ele alınan ve bölgesel kalkınma stratejisi
olarak yeniden karĢımıza çıkacak olan politik araçlar kısaca, geri kalmıĢ bölgelerin
kalkındırılması veçok yoğun nüfuslu bölgelerin nüfusunun seyrekleĢtirilmesi için
elveriĢli araçların (KeleĢ, 2004: 352-353) tayin edilmesi Ģeklinde özetlenebilir.
BaĢlangıç noktası, bölgesel geliĢme farklılıklarının ortaya konulması Ģeklinde
belirlenen bölgelerarası eĢitsizliklerin giderilebilmesinde yalnızca kiĢi baĢı GSYĠH
(veya GSMH)‟nın değil; eğitim düzeyi, sağlık hizmetleri, kadının statüsü gibi çok
sayıda bileĢenin (Sümer ve Özcan, 2011: 103) göz önünde bulundurulması da temel
araçlar olarak değerlendirilebilmektedir.
Bölgesel eĢitsizlikleri gidermek, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
için baĢta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede büyük fonlarla
desteklenen politika ve araçlar geliĢtirilmektedir (Özerdem ve Demirkıran, 2011:
456). Ancak daha önce belirtildiği üzere tüm çabalara rağmen gerek AB bölgelerinde
gerekse de dünyanın geri kalanında yer alan geliĢmiĢ-azgeliĢmiĢ ülkelerde net bir
çözüme ulaĢılamadığını yeniden vurgulamak yerinde olacaktır.
Bölgesel olarak adlandırılan ancak bütün bir ülkeyi ilgilendiren eĢitsizlik
sorunun çözülememesinin temelinde ise Ģahsi kanaatimce, sorunun ana kaynaklarının
ve çözüm için sunulan araçların doğru biçimde değerlendirilememesi yatmaktadır.
Duruma nereden bakacağını, nasıl yaklaĢacağını tam manasıyla tespit edemeyen
yöneticilerin bakıĢ açıları zaman zaman gerçeklik taĢımamaktadır. Elbette ki, kendi
ülke ve bölgesel yapılarına özgün çözüm önerileri oluĢturmak yerine, “geliĢmiĢ”
ülkeler tarafından hazırlanan paket politikaları uygulama zihniyetinin değiĢmemesi
de, baĢarısızlık nedenlerinden biri olarak vurgulanması gereken noktalardandır.
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1.2

Kalkınma AnlayıĢında YaĢanan DönüĢümler
Ülkeler açısından önemli bir sorun alanını oluĢturan kalkınma konusuna

yaklaĢım siyasi ve ekonomik sistemin benimsemiĢ olduğu zihniyete göre farklı
içeriklerle tartıĢılabilmektedir. Kalkınmanın teorik geliĢimine katkıda bulunan
ekonomistlerin öne sürdüğü modellerin çeĢitlilik arz etmesi bu tartıĢmaların
yoğunluğunu göz önüne sermektedir. Geçen uzun yıllar, farklı teorilerin hayata
geçirilmesi ile elde edilen tecrübeleri yansıtırken, kalkınma algısında yaĢanan
dönüĢümü de ortaya koymaktadır.
ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle kalkınmanın tanımı, büyüme ile iliĢkisi,
konuya yöneltilen eleĢtirilerin incelenmesinin ardından kalkınma iktisadında öne
çıkan kuramlara yer verilecek, ardından da bölgesel kalkınma anlayıĢının yaĢamıĢ
olduğu dönüĢümler ele alınacaktır.
1.2.1. Kalkınmanın Tanımı ve Büyüme ile Arasındaki Fark
Latince kökenli Batı dillerinde development, developement, desarrollo gibi
oldukça eski bir kullanıma sahip olan (Çarkçı, 2008: 21), Türkçe‟de ise, ilerleme
(terakki), modernleşme, çağdaşlaşmanın eĢ anlamlısı olarak kullanılan kalkınma
kavramı, BaĢkaya (2011) tarafından“son yarım yüzyılın en çok kullanılan ancak neyi
ifade ettiği pek merak konusu olmayan, Batı‟dan ithal edilen efsanelerden biri”
olarak eleĢtirilen bir unsur olsa da, günümüzde azgeliĢmiĢ tüm ülkelerin ulaĢmak
istediği noktayı anlatmaktadır. Farklı içerik ve kapsamlarda ele alınan kalkınma
konusu üzerinde yoğun bir ilgi bulunmakta, kırsal, bölgesel, sürdürülebilir kalkınma
baĢta olmak üzere yeni versiyonlarla karĢımıza çıkmaktadır. Ancak içeriksel açıdan
yalnızca ekonomik bir unsur olan büyüme ile aynı anlamda kullanılan kalkınmanın
tanımının doğru yapılması gerekmektedir.
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın sona ermesiyle baĢ gösteren yeniden yapılanma
sürecinde yaygın olarak kullanılmaya baĢlayan (Türkay, 2006: 8) ve tarih boyunca
ülke politikalarının temel hedefini oluĢturan (Çukurçayır, 2010: 617) kalkınma dar
anlamda, “geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarının modernleĢtirilmesi”
(Kaplan, 2004: 13-14); geniĢ anlamda ise, “yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi süreci”
(Palabıyık, 2005: 612) Ģeklinde tanımlanmaktadır. Kaynak (2014)‟a göre, “zenginlik
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yarıĢında iradi bir müdahale”, “bir meydan okuma”, “bir özgürlük mücadelesi”
olarak ve ülkelerin ekonomik ve sosyal dönüĢüm süreçlerindeki değiĢimi yansıtan bir
olgu olarak değerlendirilmektedir.“GeliĢmiĢ veya azgeliĢmiĢ bütün ülkelerin temel
sorunu olarak kendini sürekli gündemde tutan” (Çukurçayır, 2010: 618) kalkınma
kavramı, “toplumsal değiĢime etki eden faktörlere göre içerik kazanmaktadır
(Yavilioğlu, 2002a: 60).
En temel anlamıyla “ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının
değiĢerek insan yaĢamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve giderek toplum
refahının artması” (Parlak, 2011: 419) Ģeklinde açıklanan kalkınma, ekonomik
büyümeden farklı bir unsurdur. Bu haliyle kalkınma, genel anlamda bir ülkenin
ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ilerlemesini, kurumsal kapasitesinin
güçlenmesini, insan kaynakları niteliğinin artmasını, çevreye duyarlılığın geliĢmesini
ve bireysel refahın yükselmesini ifade etmektedir (SEGE, 2013). Bu çerçevede
kalkınma, daha önceleri kiĢi baĢına düĢen milli gelir ve dağılımı, sanayileĢme,
istihdam düzeyi, beslenme, altyapı, zorunlu mal ve hizmet tüketim düzeyi, eğitim ve
sağlık

göstergeleri

gibi

birçok

sosyo-ekonomik

ve

kültürel

göstergelerle

açıklanmaktadır (Eren ve Mete, 2014: 328).
Kalkınma, hem milli gelirde önemli reel artıĢlar sağlamak, hem de toplumun
refah düzeyini yükseltmek adına sosyo-ekonomik yapıyı değiĢtirmeye yönelik
çabaları içeren bir alanı iĢaret etmektedir (Özerdem ve Demirkıran, 2011: 455).
Dolayısıyla kalkınma tanımının içine “sadece ekonomik koĢulların değil,
insanoğluna ait sıkıntıların, acıların, açlığın ve hastalıkların, eğitimin, hak ve
özgürlüklerin,

kültürel

açıdan

yeterliliklerin

ve

yetersizliklerin,

kısacası

insanoğlunun yaĢamı ile ilgili unsurların girmesi gerekmektedir” (Gönel, 2010: 5).
“Tarihsel olarak, azgeliĢmiĢ ülkelerde ortaya çıkan büyük ölçüde beĢeri
acıların azaltılması ve maddi refahı arttırmaya yönelik potansiyelin harekete
geçirilmesi” (Gasper, 1995: 209; Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 29) anlamını içeren
kalkınma, bu ülkelerde “milli gelir artıĢları sonucunda üretim tekniklerinde, sosyal
ve kurumsal yapıda meydana gelen yapısal değiĢiklikleri kapsamaktadır” (Örnek ve
Kaplan, 2004: 111).
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1947 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından, nihai amacının tüm nüfusun refah
seviyesini yükseltmek olduğu duyurulan (Yavilioğlu, 2002a: 62), toplumun yaĢam
kalitesinin yükseltilmesi (Sayın, 2006: 345) yaklaĢımının pratiğe dökülmüĢ hali olan
kalkınma, bir ülkenin üretim yapısının yüksek katma değerli ürünler üretecek
biçimde dönüĢtürülmesi, ortaya çıkan ürünün o toplumu oluĢturan gelir grupları
arasında adaletli bir Ģekilde dağıtılmasıdır (Kaynak, 2014: 77).
Gerçek bir kalkınmadan söz edebilmek için ekonomik sistemin kendi
kanatlarıyla uçma sürecine girmesi gerekmektedir (Avcıoğlu, 1968: 421). Ancak
azgeliĢmiĢ/geliĢmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde karĢılaĢtıkları temel
sorunların baĢında kalkınmanın finansmanı (ġen vd., 2004: 197) gelmektedir. Bu
ülkelerin kalkınması, uygulamada uluslararası kuruluĢlar ve ABD tarafından
desteklenmektedir. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra hayata geçirilen
Truman Doktrini ve Marshall Planı (Korkmaz, 2013: 17-18) kalkınmanın
sağlanmasında bir kurtarıcı olarak görülmüĢtür. Günümüzde de söz konusu ülkeler
tarafından kalkınmanın sağlanmasında yurtiçi ve yurtdıĢı olmak üzere çeĢitli
kaynakların kullanıldığı (Kar ve TaĢ, 2004: 159) görülmektedir. Ġç finansman
kaynakları; vergiler, sermaye piyasası, iç borçlanma, enflasyonist finansman ile
gönüllü bireysel ve kurumsal tasarruflar olarak sıralanabilirken; dıĢ finansman
kaynakları ise yabancı özel sermaye, dıĢ borçlar ve dıĢ yardımlar olmak üzere
belirlenmektedir (ġen vd., 2004: 200).
Bu kapsamda azgeliĢmiĢ ülkelerin, özellikle 1980‟li yılların baĢından itibaren
izlenen serbestleĢme politikaları ile geliĢmiĢ ülke kökenli yabancı fonlara
yöneldikleri (Bedestenci ve Kara, 2004: 257) bilinmektedir. Ancak gerçek anlamda
bir

kalkınma

sürecinin

yaĢanabilmesi

ve

bu

olgunun

kalıcı

biçimde

gerçekleĢtirilebilmesi için kısa dönemde değil; uzun dönemde, sürekli ve yüksek bir
milli gelir artıĢ hızının yakalanması (Örnek ve Kaplan, 2004: 112) gerekmektedir.
Çünkü “bir ülkeye hızlı ve yüklü miktarda yabancı sermaye girmesiyle finansal
hesaplardaki ĢiĢkinlik toplam milli geliri arttırmasına rağmen üretim kapasitesini ve
istihdamı arttırmıyorsa, bunun hane halkı gelirlerinde reel manada bir geliĢmeye
(Akpınar vd., 2011: 13) yol açtığı söylenememektedir. Bu durum ise bireylerin,
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standartlarında ya da yaĢam kalitesinde iyileĢmeler doğurmayacaktır. Dolayısıyla
kalkınma göstergelerinde olumlu eğilimler görülmeyecektir.
Konuyu sonlandırmadan önce özellikle birbirlerinin yerine geçecek Ģekilde eĢ
anlamlı olarak kullanılan kalkınma ve büyüme kavramlarının içeriklerinin tam
anlamıyla nelerden oluĢtuğunun net biçimde ortaya konulması gerekmektedir.
Büyümenin ekonomi yazınında genellikle benimsenen tanımı, kurumsal yapıda bir
değiĢme olmadan, ekonomik sistemin temel göstergelerindeki (GSMH, toplam
üretim vb.) zaman içinde meydana gelen artıĢtırve sistemin niceliksel değiĢmesi
demektir (Tekeli ve Soral, 1978: 6). Bu çerçevede ekonomik büyüme, bir ülkenin
üretim kapasitesini geniĢletmesi için kullandığı araçlarla ilgili bir kavramdır.
Büyüme iĢgücünün kalitesi ve miktarı, doğal kaynakların miktarı ve kalitesi, reel
sermayenin miktarı ve kalitesi ile toplumun teknolojik seviyede gösterdiği baĢarı
(Yavilioğlu, 2002a: 65) gibi değiĢkenlere bağlıdır. Ayrıca büyüme; özel mülkiyet,
mübadele özgürlüğü, rekabetçi piyasalar, etkin bir sermaye piyasası, parasal istikrar,
düĢük vergi oranları ve serbest ticaret (Gwartney ve Stroup, 1999: 37) gibi unsurları
da içermektedir.
Ekonomik kalkınma ise üretim faktörlerinin yaratılmasını içermektedir.
Dolayısıyla kalkınma kavramı, ekonomik nitelikte olan yapılar yanında sosyal,
siyasal nitelikteki yapılarda da geliĢme yönünde bir değiĢme, hatta yeni yapıların
oluĢturulmasını içeren süreçlere de iĢaret etmekte, sosyolojik, psikolojik ve politik
boyutları olan (Yavilioğlu, 2002a: 66) bir süreci anlatmaktadır. Kalkınma ile
ekonomik sistemin temel göstergelerinde bir kurumsal değiĢiklikle birlikte ya da
sonucunda meydana gelen olumlu değiĢmeler anlatılmak istenilmektedir. Bir baĢka
söyleyiĢle, kalkınma niteliksel bir değiĢmeyi göstermektedir (Tekeli ve Soral, 1978:
6).Büyüme ulusal veya bölgesel ekonominin yapısal özellikleri hakkında sınırlı bilgi
veren istatistikî bir gösterge, niceliksel bir artıĢ iken; kalkınma ise bundan fazlası
niteliksel bir değiĢmeyi ve bir mekânın topyekûn tüm aktörleriyle birlikte organize
edilmesi ifade etmektedir (Akpınar vd., 2011: 13).
Dolayısıyla kalkınma, büyümeyi de içine alan kiĢi baĢına düĢen doktor sayısı,
çocuk ölüm oranı, kiĢi baĢına düĢen gazete, okuma oranı, öğretmen sayısı gibi
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ölçütlerle çevre Ģartlarının iyileĢmesini de içine alan geniĢ bir ifadedir. Ayrıca
kalkınma olması için teknolojik geliĢmenin de sağlanmıĢ olması gerekmektedir
(Korkmaz, 2013: 15). Belirtilen farklılıklar neticesinde, insani boyut, istihdam,
çevre, hâkimiyet, özgürlük ile üretim ve teknoloji olmak üzere altı alan (Kaynak,
2014: 77-80) üzerindeki çalıĢmalara ağırlık veren kalkınma kavramının üç temel
bileĢenden oluĢtuğu (Aktaran: Kaynak, 2014: 80) söylenebilmektedir: gıda ve
yiyecek-içecek gibi yaĢamla ilgili ihtiyaçlar, kendi kendine değer verme/saygı duyma
ve özgürlük. Bu kapsamda demokrasi de, kalkınmayı ve toplumsal refahı destekleyen
önemli bir unsur sıfatıyla karĢımıza çıkmaktadır. Zira, gelir artıĢı yüksek, fakat
yaĢam kalitesi düĢük, katılımcı demokrasiye sahip olmayan bir toplumun geliĢmesini
tamamlamıĢ (Fukuyama, 2005: 41; Korkmaz, 2013: 15) bir toplum olduğunu
söylemek pek mümkün görünmemektedir.
Özetle “azgeliĢmiĢ bir toplumda ekonomik ve sosyo-kültürel yapının
değiĢtirilmesi, yenileĢtirilmesi, istenilen geliĢmiĢlik düzeyine ulaĢması için gerekli
her türlü faaliyetler bütünü” (Kol, 2011: 1-2) olan kalkınmanın bir ülkede
gerçekleĢebilmesi için (Korkmaz, 2013: 16-17):
-

Milli gelirin artıĢı yanında, ayrıca ve paralel olarak, artan bu gelirin daha
dengeli dağıtılması, yoksul sayısının azaltılması ve fakirlik sınırının
yükseltilmesine yönelik ekonomi politikaları uygulanmalıdır.

-

Ekonomik kaynaklar sosyal yapıya, nüfus dağılımına ve koĢullarına uygun
kullanılmalıdır.

-

Tasarrufları ve yatırımları arttırmak, üretimde verimliliği yükseltmek için
devlet ve piyasa arasında bir denge kurulmalıdır.

-

Bölgesel kalkınmıĢlık farklarını en aza indirmek için devlet daha aktif
olmalıdır.

Belirtilen

unsurların

hayata

geçirilebilmesi

ve

kalkınma

ortamının

oluĢturulabilmesinin ilk Ģartı ise, milli birlik ve bütünlüğün temini (EriĢ ve EriĢ,
2011: 56) olarak görülmektedir.
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1.2.2. Kalkınma Ġktisadında Bazı Kuramlar
Ülkelerin ekonomik, siyasi geliĢimleriyle birlikte sosyo-kültürel imkânlara
eriĢimi de içeren kalkınma kavramı sağlıktan eğitime, katılımdan gelir bölüĢümüne,
adalete kadar oldukça geniĢ bir alanı içermektedir. Alanın geniĢliği göz önüne
alındığında üzerinde tartıĢılan bir konusu olması, bakıĢ açısı ve çözüm önerilerinin
farklı olması çok sayıda kuramın geliĢtirilmesini beraberinde getirmektedir.
1.2.2.1. Kuramlara ĠliĢkin Genel Değerlendirme
Kalkınma teorilerine iliĢkin yapılan literatür taraması neticesinde, alanda
çalıĢan hemen hemen herkesin, konuyu farklı açılardan ele aldığı ve tek tip bir
sınıflandırmanın mevcut olmadığı; kimi eserlerin konuyu kronolojik kimi eserlerin
de içeriksel bakıĢ açısıyla inceledikleri görülmüĢtür.
Ġncelenen ulusal ve uluslararası kaynaklar itibariyle teorilerin açıklanmasında
genellikle akımlardan ziyade teorisyenler üzerinden bir yol haritası çizildiği
belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın bu bölümünde referans olarak kalkınma iktisadı alanında
öne çıkan bazı ulusal kaynakların tasniflerine yer vermek uygun görülmüĢtür.
Tekeli ve Soral‟ın 1978 yılında, “Kalkınma Yazını Üzerine Genel Bir
Değerlendirme” baĢlıklı eserinde kalkınma teorilerinin üç gruba ayrıldığı
görülmüĢtür. Buna göre birinci grupta, üretim olgusunu inceleyen büyüme tipi
teoriler toplanmıĢtır. Ġkinci grupta, ekonomik sistemin değiĢik elemanları arasındaki
iliĢkilerde ekonomik büyümeyi açıklayan ve ekonomik büyümeyi GSMH‟nın
büyümesiyle özdeĢleĢtiren teoriler yer almıĢtır. Üçüncü grupta ise, sosyal sistemin
elemanları arasındaki iliĢkilerle kalkınmayı açıklamaya çalıĢan, toplumsal kurumları,
sistemin elemanları olarak değerlendiren teoriler toplanmıĢtır.
Ildırar (2004), teorilerin “büyüme” ve “kalkınma” kavramları üzerine
odaklandığını belirterek Bölgesel Büyüme Modelleri, KutuplaĢmıĢ Kalkınma
Teorileri, Yeni Teoriler ve Bölgesel Kalkınmaya Alternatif YaklaĢımlar baĢlıkları
altında bir değerlendirmeye gitmiĢtir. Bu kapsamda Bölgesel Büyüme Modelleri
içerisinde Keynesgil bölgesel büyüme modeli, neo-klasik bölgesel büyüme modeli,
bölgesel ekonometrik büyüme modeli ile ihracat-talep modelleri ve kümülatif
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nedensellik büyüme sürecine dayalı modeller olmak üzere bir tasnife gitmiĢtir.
Kümülatif nedensellik büyüme sürecine dayanan modellerde ise Mydral Modeli,
Kaldor Modeli ve Dixon-Thirwall Modeli‟ne yer vermiĢtir.
Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe (2004), konuyu Adam Smith ve ModernleĢme Teorisi
ile incelemeye baĢlamıĢ, Keynes, Harrod-Domar gibi teorisyenlerin görüĢlerinin
ardından Fisher‟ın Basit AĢama Teorisi, Rosenstein-Rodan‟ın Büyük ĠtiĢ Teorisi, R.
Nurkse‟ın Kapalı Çember (Kısır Döngü) Teorisi, Rostow‟un Tarihsel Büyüme
AĢamaları Teorisi ile Dengeli-Dengesiz Büyüme Stratejileri, Bağımlılık Teorisi ve
Neoliberal Kalkınma Teorileri üzerinden devam etmiĢtir.
Gönel (2010), kalkınma iktisadının geliĢimini Marx‟ın Tarihsel Materyalizmi,
Rosenstein-Rodan‟ın Büyük ĠtiĢ YaklaĢımı, Nurkse‟nin Kısır Döngü YaklaĢımı,
Rostow‟un AĢamalar Modeli, Hirschman‟ın Dengesiz GeliĢme YaklaĢımı, HarrodDomar Modeli, Klasik ve Neo-Klasik Büyüme Modelleri, Solow-Swan Modeli,
Endojen Büyüme Modeli (Yeni Büyüme Teorileri) olmak üzere incelemiĢtir.
Tiftikçioğlu (2010), Geleneksel Modeller (Neo-Klasik Büyüme Modeli,
Keynesyen Teori–Ġhracata Dayalı YaklaĢım ve Diğer Geleneksel Modeller), Tam
Yığılma Modelleri (Yığılımlı/Birikimli Nedensellik Teorisi ve Büyüme Kutupları
Teorisi), Yerel Çevre Modelleri (Endojen/Ġçsel Büyüme Modelleri ve Emeğin
Organizasyonundaki DeğiĢiklere Dayanan Teoriler), Bölgesel Yenilik Modelleri
(Kuluçka Teorileri, Ürün YaĢam Çevrimleri Modelleri, Yenilikçi Çevre Teorisi,
Porter‟ın Rekabetçi Üstünlükler Teorisi, Storper‟in Ticarete Konu Olmayan
KarĢılıklı Bağımlılıklar Teorisi) baĢlıkları altında konuya yaklaĢmıĢtır.
Berber ve Yaldız (2014)‟da kuramsal geliĢim, Bölgesel Yakınsama Teorileri
(Ġhracata Dayalı Teoriler, Neo-klasik DıĢsal Büyüme Teorileri/Harrod-Domar
Modeli ve Solow-Swan Modeli), Bölgesel Ekonomik UzaklaĢma Teorileri
(Kümülatif Nedensellik Teorisive Büyüme Kutupları Teorisi), Yapısal Teoriler
(AĢama/Sektör Teorileri, vb.), Politik Kurumlar ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma
Teorileri (Büyüme Makinesi Teorisi ve Yeni Kurumsal Ekonomiler) ile GeliĢmekte
Olan Neo-klasik Perspektif (Ġçsel Büyüme Teorisi ve Yeni Ekonomik Coğrafya)
olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Kaynak (2014) ise, Geleneksel Kalkınma Ġktisadı YaklaĢımı, Yapısalcı ve
Neo-Yapısalcı YaklaĢım, Neo-Marksist AzgeliĢmiĢlik Teorileri ve Bağımlılık
YaklaĢımı baĢlıkları ile inceleme yoluna gitmiĢtir.
Ayrıca kalkınma kuramları, literatürde zaman zaman yalnızca kalkınma
iktisadı veya büyüme teorileri zaman zaman da bölgesel kalkınma teorileri baĢlıkları
altında incelenmiĢtir. Ancak isimlerinin farklı olması odak noktalarının “büyüme” ve
“kalkınma” üzerine belirlendiği gerçeğini değiĢtirmemektedir.
Tüm kalkınma teorilerinin detaylı biçimde incelenmesi ve burada yer alması
mümkün olmadığı için tez çalıĢmasının ana konusu itibariyle yalnızca öne çıkan
kuramların incelenmesiyle sınırlandırılmıĢtır. Bu bölümde konuların irdelenmesi
Gönel (2010) tarafından gerçekleĢtirilen kronolojik düzendeki görüĢlere kısaca yer
verilmesinin ardından Ildırar (2004) tarafından belirlenmiĢ olan gruplar etrafında
ĢekillendirilmiĢtir.
1.2.2.2. Kalkınma Ġktisadı Alanında Öne Çıkan Teorisyenler
Kalkınma incelemeleri, sosyolojik ve siyasal kalkınma (geliĢme) teorileri ve
kalkınma iktisadı) olmak üzere iki temel akım etrafında ĢekillenmiĢtir. Teorik
kökenleri Adam Smith (1723-1790) ile geliĢmeye baĢlayan kalkınma iktisadının
(Kaynak, 2014: 36) geliĢmesinde etkili olan modelleri birçok ekonomist farklı
baĢlıklar altında incelemiĢtir. Bu alanın doğuĢundan itibaren izlemiĢ olduğu yolda
çok sayıda model literatürdeki yerini almıĢtır. BaĢlangıçta büyüme eksenli olarak
ortaya çıkan bu modellerin bölgelere ve kalkınmaya dönüĢümü ise, 1930‟lardan
sonra gerçekleĢmiĢtir. Ancak Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın ardından rotasını değiĢtirmeye
baĢlayan bu teoriler halen uygulama alanı bulabilmekte ve günümüz ekonomileri ile
çeĢitlenmeye devam etmektedir.
Belirtilen tarihten öncesinde ise ekonomik alanda görüĢleri ve teorik
yaklaĢımları ile geçerlik kazanan teorisyenlerin bakıĢ açılarına kısaca yer verilmesi
düĢünülmüĢtür. Çünkü ilerleyen dönemlerde oluĢturulan kuramların çoğu bu
görüĢlerin üzerine inĢa edilmiĢtir.
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1867 yılında Das Kapital isimli eserindeki görüĢleri esas alındığında burjuva
ve proleterya arasında yaĢanan sınıfsal çatıĢmalar üzerinde durduğu görülen Marx,
“kapitalist sistemin içinde barındırdığı çeliĢkiler nedeniyle sürekli krizlerle karĢı
karĢıya kalacağını”ve “ekonomik kalkınmanın sınıfsal mücadeleler neticesinde elde
edilebileceğini” savunmuĢtur (Gönel, 2010: 51-52).
Dengeli Kalkınma veya “Büyük ĠtiĢ” Teorisinin ve kalkınma iktisadının
öncülerinden olan P. N. Rodenstein-Rodan (Dinler, 2012: 374; BaĢkaya, 2011)‟ın,
1943‟te yayınlanan “Doğu ve Güney-Doğu Avrupa‟nın SanayileĢme Sorunları”
(Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe) baĢlıklı
makalesi, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın yol açtığı tahribatın onarılmasına yönelik ortaya
atılan en ünlü çalıĢmalardan birisi olmuĢtur (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 41).
Rosenstein-Rodan (1902-1985), ekonomik kalkınmanın, birden çok sektörün
birlikte hareket etmesiyle gerçekleĢtirilebileceğini savunmuĢ (Gönel, 2010: 52)
çöküntü bölgelerinde (depressed areas), sanayileĢmeyi ekonomik kalkınmanın
öncüsü olarak ileri sürmüĢtür (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 41). Temel görüĢü büyük
itişin, sanayi yatırımlarının hükümet tarafından koordine edilmesi, ülkenin
sanayileĢme

eĢiğine

ulaĢmasının ardından

ise

yatırım

kararlarının

piyasa

mekanizmasına bırakılması yoluyla gerçekleĢebileceği (Gönel, 2010: 52-53) üzerine
kurulmuĢtur.
1952 yılındaki geliĢtirdiği yaklaĢım doğrultusunda Ragnar Nurkse (19071959), azgeliĢmiĢ ülkelerde, kiĢi baĢına düĢen gelirin az olmasının tasarrufların,
yatırımların ve bunlara bağlı olarak da gelir ve verimliliğin yetersiz seviyede
kalacağını açıkladığı görüĢlerinde, bu durumun yoksulluk tuzağı olarak da görülen
bir kısır döngüye yol açacağını öne sürmüĢtür (Gönel, 2010: 53). Nurkse‟e göre,
düĢük gelir düzeyi, bir noktadan diğerine hareket etmeye ve tekrar hareketin baĢına
dönmeye eğilimli dairesel ve kısır bir süreçtir” (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 44).
Kısaca “bir ülke fakir olduğu için fakirdir ve bu fakirlikten kurtulamaz”. Dolayısıyla
fakirlik sürekli olarak kendi kendini yeniden üretmekte, beslenme düzeyi de yetersiz
olduğu için, iyi beslenemeyen insanların verimlilikleri de düĢük seviyelerde
kalmaktadır (BaĢkaya, 2011: 52-53;Korkmaz, 2013: 42).
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Nurkse, söz konusu döngüden çıkabilmenin yolunu ise, sermaye birikiminin ve
tasarrufun sağlanabilmesi (Gönel, 2010: 53) yabancı sermaye, borçlanma ve dıĢ
yardımlar (BaĢkaya, 2011: 53; Korkmaz, 2013: 42) Ģeklinde belirtmiĢtir. Ayrıca
yatırımların az ya da çok ayarlanarak değiĢik endüstri kollarına yapılması halinde,
pazar bulma güçlüklerinin en azından ilke olarak ortadan kalkacağını belirtmektedir
(Dinler, 2012: 375-376).
1960

yılında“Ekonomik

GeliĢmenin

Merhaleleri-Ekonomik

Büyümenin

AĢamaları (The Stages of Economic Growth) (Güngör, 1999) adlı çalıĢması ile Walt
Whitman Rostow, Tarihsel Büyüme AĢamaları Teorisini geliĢtirmiĢtir. Bu model,
doğrusal/aĢamalı kalkınma modellerinin en önemlisidir (Yavilioğlu, 2002b: 60).
“Pratik ve mantıksal olarak kalkınmanın aĢamalarını tamamlamanın ve bu aĢamalara
göre toplumları sınıflandırmanın mümkün olduğunu, her toplumun tarihsel olarak
kalkınma sürecinde belli aĢamaları geçerek kalkınacağı” tezini ileri süren Rostow
(Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 49), Marksist ideolojinin karĢısında bir alternatif
üretmek istemiĢtir (Gönel, 2010: 55).
Rostow, ünlü eserinde toplumları Geleneksel Toplum, KalkıĢa Hazırlık
Dönemindeki Toplum (GeçiĢ Dönemi), KalkıĢ (Take-off) AĢamasındaki Toplum,
OlgunlaĢma Yolundaki Toplum ve Kitle Tüketim Çağındaki Toplum (Yıldırım ve
Örnek, 2012) olmak üzere beĢ aĢamalı olarak ele almıĢtır. Bütün toplumların,
zorunlu olarak geçecekleri bu aĢamalardan KalkıĢ (takeoff) aĢaması, düzgün ve
sürekli geliĢmenin önündeki engellerin ortadan kalktığı en kritik aĢama (BaĢkaya,
2011: 66) olarak ifade edilmiĢtir.
Alanda geliĢtirilmiĢ bir baĢka modelin kurucuları ise Roy F. Harrod (1939) ve
Evsey D. Domar (1946) olmuĢtur. Harrod-Domar Modelinin, temelinde yer alan
yatırım-tasarruf iliĢkisi değerlendirildiğinde Keynesyen yaklaĢımın savunulduğu
görülmektedir. Bu teori ekonomik büyümeyi, tasarruf oranları, nüfus artıĢı ve
teknolojik geliĢme gibi unsurları model dıĢında bırakarak açıklamaya çalıĢmıĢtır
(Berber ve Yaldız, 2014: 13). Modele adını veren ekonomistlardan Harrod, ortalama
tasarruf oranının, sermaye-hâsıla katsayısına bölünmesiyle gerçekleĢen büyüme
hızının elde edilebileceği bir denklem oluĢturmuĢtur (Gönel, 2010: 62). Buna göre
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tasarrufunmilli gelire oranı ile, sermaye ve gelir arasındaki katsayının birbirine
bölünüĢü kalkınma hızını vermektedir (Küçük, 1975: 125).
1950 ve 1960‟lı yıllarda kalkınma iktisadını etkileyen bu model, yatırımları
büyümenin motoru olarak görmüĢtür. Bu modele göre, bir ekonominin büyümesi
yatırımların miktarına, yatırımların miktarı da tasarrufların düzeyine bağlıdır.
Büyüme ile kalkınmayı aynı anlamda gören bu modele göre, bir ülkenin kalkınması,
doğrudan o ülkenin yatırım yapabilme yeteneğine bağlıdır (BaĢkaya, 2011: 62).
Ancak söz konusu model, “kalkınma sürecinin temel sorunlarını ortaya koymak
yerine gözden uzak tuttuğu”, “bir açıklık getirmekten çok karalık getirdiği” (Küçük,
1975: 125) ve “büyüme hesaplamalarını azgeliĢmiĢ ülkeler için değil, daha çok Batılı
ülkeler için formülleĢtirdiği” (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 35) gibi nedenlerden
eleĢtiriler almıĢtır.
Buraya kadar ki kısımda, temel almıĢ oldukları yaklaĢımlar itibariyle, büyüme
ve kalkınma alanında öne çıkan birtakım ekonomistlerin görüĢleri, kısaca
açıklanmıĢtır. Yapılan taramalar neticesinde aynı isimlerin bir veya birden çok
modele katkı sağladıkları görülmüĢtür. Bu kapsamda daha önce belirtildiği üzere,
Ildırar (2004) tarafından esas alınan gruplandırma çerçevesinde birtakım modellere
yer verilmesi planlanmıĢtır.
1.2.2.3. Kalkınma Ġktisadında GeliĢtirilen Bazı Modellere Kısa BakıĢ
OdaklanmıĢ olduğu nokta ister büyüme isterse de kalkınma olsun genel
itibariyle kalkınma teorilerinin cevap aramaya çalıĢtığı soruların bir kısmı Ģu Ģekilde
sıralanabilmektedir (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 28):
- Neden dünyadaki bazı ülkeler daha zengin iken, diğerleri daha yoksuldur?
- Neden dünyanın büyük bir çoğunluğu düĢük düzeyde fakirlik çizgisinde
kalırken, sadece çok az sayıda ülke kalkınma yolunda ilerleyebilmektedir?
- Ekonomik kalkınmanın aĢılması çok zor olan birtakım aĢamaları var
mıdır? Bunları aĢmaya yardım edecek yöntemler geliĢtirilebilir mi?
- Yabancı sermaye, dıĢ borç veya yardımların kalkınmaya etkileri nelerdir?
- Devlet müdahalesinin kalkınmada herhangi olumlu bir etkisi olabilir mi?
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Bu soruların karĢılık bulabilmesi için geliĢtirilen kalkınma teorileri ana hatları
ele alındığında dört grupta incelenmektedir (Ildırar, 2004: 46):
1- Bölgesel Büyüme Modelleri
2- KutuplaĢmıĢ Kalkınma Teorileri
3- Yeni Teoriler
4- Bölgesel Kalkınmaya Alternatif YaklaĢımlar
1.2.2.3.1. Bölgesel Büyüme Teorileri:
Büyüme teorisi çerçevesinde ele alınan bu yaklaĢımlar Keynesgil bölgesel
büyüme modeli, neo-klasik bölgesel büyüme modeli, bölgesel ekonometrik büyüme
modeli, ihracat-talep modelleri ve kümülatif nedensellik büyüme sürecine dayalı
modeller olmak üzere dört baĢlıkta incelenmektedir (Ildırar, 2004: 46).
Keynesgil Büyüme Modeli:
Keynes, 1929 Ekonomik Bunalımı‟ndan çıkıĢ yolunu “eksik istihdamda
dengenin sağlanabileceği” tezi üzerine kurmuĢtur. Durgunluktan çıkabilmek için ise,
“otonom yatırımların talep yaratıcı rolünü önemle vurgulamıĢ ve teorik devlet
müdahalesi önerisiyle sorunu çözmüĢtür” (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 33).
Keynes‟in öne sürdüğü model, gelir-harcama eĢitliğine dayanmaktadır. Bu
görüĢ, Y: bölgesel gelir, C: bölgesel tüketim, I: bölgesel yatırım, G: kamu
harcamaları, X: bölgesel ihracat, M: bölgesel ithalat olmak üzere (Ildırar, 2004: 4748):
Y = C + I+ G + X – M eĢitliği ile formüle edilebilir.
Bölgenin büyüklüğü, endüstriyel yapısı ve bölgenin konumununbölgesel
gelirin belirlenmesinde etkin unsurlar olduğunu belirten Keynes, aynı dönemi
paylaĢtığı birçok ekonomist gibi “geliĢmiĢ ülkelerin durgunluk ve iĢsizlik sorunu ile
ilgilenirken, sömürge ülkelerdeki ekonomik geri kalmıĢlık sorununu ihmal
etmiĢlerdir” (Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe, 2004: 34).
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Neo-Klasik Bölgesel Büyüme Modelleri:
1956 yılında birbirinden bağımsız olarak ABD‟li Robert Solow ve
Avustralya‟lı Trevor Swan tarafından geliĢtirilen (Dulupçu ve Özkul, ty.: 3) bu teori,
ilk kalkınma teorileri ekolü olarak bir ülkenin azgeliĢmiĢ olmasının nedenini daha
çok yerel koĢullara bağlamaktadır (Barro ve Martin, 1995: 14; Tüylüoğlu ve ÇeĢtepe,
2004: 40). Ayrıca literatürde büyük bir üne sahip olan modelde, sabit girdi ve
getiriler arasında ikame elastikiyeti olduğu savunulmaktadır (Berber ve Yaldız, 2014:
14).
“Kapalı ekonomi, tek sektör, tam rekabet ve tam istihdam varsayımları ile
hareket

eden

Solow-Swan

Modelinde,

üretim

faktörleri

marjinal

maliyetlerine göre fiyatlandırılıp, azalan verim yasası kabul edilir. Bu
modelde “üretilen çıktının belirlenmesinde ele alınan temel değişkenler,
sermaye, emek, teknik düzey ve gayrisafi tasarruf oranı şeklinde
belirlenmiştir. Solow için bir büyüme teorisinde ölçeğe göre sabit getiri,
yapılabilecek en doğal varsayımdır” (Gönel, 2010: 71).

Neo-klasik büyüme teorisi, nüfus artıĢına ve teknolojik değiĢmeye tasarruf,
yatırım ve ekonomik büyümenin nasıl cevap verdiğini açıklamaktadır (Dulupçu ve
Özkul, ty.: 3). Neo-klasik modele göre bölgesel büyüme farklılıklarının nedenleri
Ģunlardır (Ildırar, 2004: 55):
-

Bölgeler arasında teknolojik gelişme farklılık gösterebilir,

-

Bölgeler arasında sermaye stoğunun büyümesi farklılık gösterebilir,

-

Bölgeler arasında işgücü stoğunun büyümesi farklılık gösterebilir.
Bu unsurların sermaye ve iĢgücünün fayda ilkesi ile en yüksek getiri oranlarını

sağlayan bölgelere göç etmesine bağlıolarak değiĢim sergilediğini belirten model,
Keynesgil büyüme modelinin ihmal ettiği arz cephesine yönelerek üretim
fonksiyonları (Ildırar, 2004) üzerinde durmaktadır. Neo-klasik büyüme modelleri,
“genel olarak tam rekabet piyasası varsayımlarını benimsemekte ve kapitalizmin
sürekli olarak tam istihdamda büyüyebileceğini savunmaktadır” (Gönel, 2010: 71).
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Ġhracat Talep Modelleri ve Kümülatif Nedensellik Modelleri:
Ġhracatın bölgelerin büyümesi üzerindeki etkilerini inceleyen bu model, neoklasiklerin göz ardı ettiği talep faktörünü ele almaktadır. Mesela Heckscher-Ohlin
Teoremi‟nde bölgede yoğun olan faktörün üretimde yoğun olarak kullanılacağı,
dolayısıyla o mallar üzerinde uzmanlaĢmanın ve ihracatın gerçekleĢeceğini öne
sürmektedir (Ildırar, 2004: 57).
Yakınsama teorilerinin eleĢtirilmesi neticesinde ortaya çıkan kümülatif
nedensellik modeli (Berber ve Yaldız, 2014: 14) ise, 1950'lerin baĢında Perroux
tarafından daha sonra da Myrdal (1957) ve Hirschman (1958) tarafından
geliĢtirilmiĢtir (Eceral, 2005: 93). Model, bölgeler arasında ücret ya da kiĢi baĢına
gelir düzeyinde yakınsamanın neden oluĢmayabileceğini açıklamaya çalıĢmaktadır.
Myrdal Modeli, Kaldor Modeli ve Dixon-Thirwall Modeli (Ildırar, 2004: 58) olmak
üzere üç farklı yaklaĢımla öne çıkan bu görüĢlere kısaca değinmek faydalı olacaktır.
Myrdal Modeli, geliĢmiĢ ve geri kalmıĢ bölgeler arasında yaĢanan yayılma ve
tepki etkisinin zamanla negatiflik lehine artabileceğini ve mevcut eĢitsizliğin
derinleĢebileceğini öne sürmüĢtür (Erkan, 1987: 24; Ildırar, 2004: 58).
Kaldor Modeli, bölgesel parasal ücret düzeyi ve verimlilik kavramları
üzerinde durmuĢtur. Ekonomik büyümenin kendi kendini besleyen bir süreç
olduğunu ifade eden modelde yüksek büyüme oranına sahip olan bir bölgenin, daha
yüksek oranda bir verimlilik artıĢına ve yüksek oranda bir büyümeye sebep olduğu
(Ildırar, 2004: 59-60) belirtilmektedir.
Dixon ve Thirwall tarafından geliĢtirilen modelde ise, dıĢsal faktörler
irdelenmiĢtir. Ġhracatın büyümesinin, sermaye-iĢgücü oranındaki artıĢ ve teknolojik
değiĢim gibi unsurlar aracılığıyla hem iĢgücü verimlilik oranını hem de bölgesel çıktı
miktarını etkilediği (Ildırar, 2004: 61) savunulmaktadır.
Özetle; bu teori yığılma ekonomisinin önce kendi bölgesinde, sonra da
yayılma etkisiyle komĢu bölgelerde gelir düzeyini artırıcı etkide bulunduğunu
savunmuĢtur. Ancak bölgeler arasında serbest ticaret yapılmadığı takdirde,
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kaynakları azalan bölgelerin geri kalabileceğini, sadece geliĢim gösteren bölgelerin
kalkınma seviyesine eriĢebileceğini (Berber ve Yaldız, 2014: 15) ifade etmektedir.
Bölgesel Ekonometrik Büyüme Modelleri
Çok sayıda ekonomik değiĢkenin, çok yönlü tahminlerinin yapılabildiği bu
modeller, bölgenin kendi içindeki ve dıĢ dünya ile arasındaki ekonomik sızıntıları
ölçmeye

çalıĢmaktadır.

Bölgesel

ekonometrik

büyüme

modelleri

bölgenin

verimliliği, ihracat rekabet gücü, ihracat sektör çıktısı, bölgesel istihdam, bölgesel
iĢsizlik, iĢgücü arzı, net göç, iĢgücüne katılım oranı, bölgesel ücret düzeyi ve
bölgesel gelir gibi kavram ve verilerin parametrik analizini yapmaya çalıĢmaktadır
(Ildırar, 2004: 65).
1.2.2.3.2. KutuplaĢmıĢ Kalkınma Teorileri
Albert O. Hirschman, François Perroux, Paul Streeten ve Friedman
(Yavilioğlu, 2002b) gibi ekonomistlerin katkılarıyla oluĢturulan ve Dengesiz
Kalkınmaya Yönelik Teoriler olarak da adlandırılan bu yaklaĢım, bölgesel kalkınma
analizlerine mekân boyutunun dâhil edilmeye baĢlanmasıyla ortaya çıkmıĢtır.
Sektörel ve bölgesel olmak üzere iki farklı incelemelere konu olan teoride sektörel
kutuplaĢmıĢ kalkınma teorisi, sürükleyici, egemen ve kilit endüstri kavramları
üzerinde durmuĢ ancak geliĢmenin bölgesel iliĢki ve dağılımını geri plana itmiĢtir.
Bölgesel kutuplaĢmıĢ kalkınma teorileri ise, farklılaĢma ve dengesizlikleri de
kalkınma sürecinin sürükleyicisi olarak ele almıĢtır (Ildırar, 2004: 66-68).
Ekonomik ve sosyal yapıyı bulunduğu durgunluktan uzaklaĢtıracağı felsefesi
üzerine kurulu olan bu teoriler, bölgede üretim artıĢlarının yanında gelirde, teknik
geliĢmeler ve yeni yatırımlarda da yükselmeler yaĢanacağını savunmaktadır (IĢık ve
Bozdoğan, 2011: 563). Alanda öne çıkan isimlerin görüĢleridoğrultusunda modelin
odak noktası daha net açıklanmaktadır.
Sosyal sistem ile ekonomik süreç arasındaki iliĢki üzerinde çalıĢmalar yapan
Albert Otto Hirschman, ekonomik gücün aynı zamanda siyasi gücü de beraberinde
getirdiğini vurgulamıĢtır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için her ülkenin
kendi kaynakları ve yapıları üzerinden özgün politikalar belirlenmesi gerektiğini
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ifade etmiĢtir. Hirschman, dengesiz büyüme stratejisini önermiĢ, kaynak dağılımında
kamunun etkili olması gerektiği üzerinde durmuĢ, azgeliĢmiĢ ülkelerde kendini
besleyen bir büyüme sürecine girilebilmesi için, yatırımların sektörler arasında bir
denge oluĢturacak Ģekilde değil, tam tersine bir dengesizlik oluĢturacak Ģekilde
sıralanması ve planlanması gerektiğini ileri sürmüĢtür (Gönel, 2010: 60).
“İç piyasanın sınırlılığının, azgelişmiş ülkelerde çok sayıda sektörün birden
gelişmesine imkân vermediği”, “bazı sektörlerin, bir ekonomide daha fazla gelişme
potansiyeline sahip olduğu” böylelikle “sürükleyici güce sahip olan sektörün
gelişmesine öncelik verilmesi” (Dinler, 2012: 377) fikrini savunan Hirschman,
büyümenin geliĢmiĢ bölgelerden kaynaklanan rekabet ve ticaret engelleri sonucu
olumsuz kutuplaĢma etkisi de sağladığını savunmuĢtur (Berber ve Yaldız, 2014: 16).
Teoriye katkıda bulan diğer teorisyenlerden M. Friedman, Merkez-Çevre
Modelini geliĢtirmiĢtir. Teorisyen, bu modelde merkezi, sanayilerin toplandığı çekim
yerleri olarak tanımlarken, çekim merkezlerinin oluĢmadığı yerleri ise çevre olarak
tanımlamıĢtır (Ildırar, 2004: 70). Bir diğer isim olan Boudeville‟e göre ise, mekân
hem sektörel hem de bölgesel boyutları bünyesinde taĢımaktadır. Bu yaklaĢıma göre
ekonomik mekân, homojen, heterojen veya kutuplaĢmıĢ ve plan mekânları olmak
üzere üçe ayrılmakta, kutuplaĢma ise coğrafik-fonksiyonel mekânda oluĢmaktadır
(Ildırar, 2004: 71). Yapılan bu sınıflandırma, günümüzde bölge türlerinin
gruplandırılmasında en sık baĢvurulan kaynağı iĢaret etmektedir.
Sonuç olarak, dengeli kalkınma teorilerine karĢı duruĢu ifade eden
teorisyenler, belli Ģartlar içinde “dengesizlik, ilerlemeyi bozmaktan çok canlandırır,
teĢvik eder ve sektörlerde sıçramalara yol açarak ekonomiyi dinamik bir sürecin içine
sokar” (Yavilioğlu, 2002b: 58) fikri etrafında toplanmıĢlardır. Ancak bu anlayıĢın
yansıması olarak oluĢturulan kutuplar ya da kümelenmeler, ekonomik yapının
yalnızca belirli bölgelerde canlandığını, diğer bölgelerin aynı geliĢimden
faydalanamaması

neticesinde

derinleĢtiğini göstermektedir.

bölgelerarasında

yaĢanan

eĢitsizlik

sorununun
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1.2.2.3.3. Endojen/Ġçsel Büyüme Teorileri:
Kalkınmanın içsel (endogenous) ya da dıĢsal (exogenous) faktörlerden veya
her iki faktörden de kaynaklanabileceği gerçeği üzerine (Akpınar vd., 2011: 17)
kurulmuĢ olan Endojen Büyüme Modeli (Yeni Büyüme Teorileri), üretim
fonksiyonu, uzmanlaĢma ve “bilgi” sermayesine yapılan yatırım nedeniyle ölçeğe
göre artan getiri özelliği taĢır. Teknik ilerleme ve insan gücü sermayesi oluĢumu,
model içinde endojen olarak belirlenir (Gönel, 2010: 76). Ekonomik sistem
içerisinde

AR-GE‟nin,

beĢeri

sermayenin

ve

devletin

rolünün

yeniden

tanımlandığıiçsel büyüme teorisine göre, farklı çıkıĢ noktalarına sahip bölgeler
arasında gelir farkları arasındaki uçurum uzun vadede daha da açılabilir. Bu
argümanın temelinde, bilgi üretiminin ve yayılmasının bölgeler arasında farklılıklar
göstermesi bulunmaktadır” (Ildırar, 2004: 75).
Endojen Büyüme Modelleri, Harrod-Domar ve Solow-Swan modellerinin
aksine tasarruf oranının faiz oranına bağlı olduğunu ve uzun dönemli büyümenin
içsel olarak gerçekleĢebileceğini savunmuĢtur. Ayrıca bu modelde azgeliĢmiĢ
ülkelerin büyüyebilmesi için, bilgi ve teknoloji transferinin de serbestçe
gerçekleĢmesi gerektiği ifade edilmiĢtir (Gönel, 2010: 76-77). Özetle bu model
iklim, nüfus, toplumsal yapı (Polat, 2012: 78-79) gibi çok sayıda yerel unsuru ifade
etmiĢtir.
Elbette ki ekonomi yazınında bu modellerin haricinde burada belirtilemeyecek
kadar teori ve uygulama Ģansı bulabilen sistemler geliĢtirilmiĢtir. Her birinin soruna
yaklaĢtıkları nokta ve öneri olarak sundukları içerikler genel itibariyle birbirinden
ayrılsa da, dönemsel olarak evrim geçirmeleri hepsinin ortak noktasıdır. Bu açıdan
geçen zaman ve ülkelerin kazanmıĢ oldukları tecrübeler kalkınmaya olan bakıĢı
değiĢtirmiĢ, sorun alanlarının kapsamını geniĢletmiĢtir.
Çözüm önerisi olarak sunulan aktörlerin de değiĢmesini öngören teorilerin
yalnızca iç veya dıĢ faktörler temelinden, insan ve çevreye doğru evrilen bir
kalkınma anlayıĢına sahip olduğu görülmüĢtür.
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Tablo 1. Kalkınma Teorileri
Ġç Ekonomik Faktörlere
Dayalı Teoriler
Sosyal-Coğrafi Teoriler
-

Merkez-Çevre Teorileri

Ġklim Teorisi
Nüfus Teorisi
Geleneksellik Teorisi

Yapısal Teoriler
-

DıĢ Ekonomik Faktörlere
Dayalı Teoriler

-

Kısır Döngü Teorileri
Yapısal Heterojenlik ve
Düalizm Teorileri
Yapısal uyumcu Neoliberal serbest piyasa
teorileri

Teknoloji ve Eğitim Odaklı
Yeni Kalkınma Teorileri

Latin Amerikalı
Yapısalcı Teoriler
Neo-Marksist Bağımlılık
Teorileri
Kapitalist Dünya Sistem
Teorisi

DıĢ Ticaret Teorileri
-

-

Ġnsan ve Çevre Faktörlerine
Dayalı Teoriler
Kapasite GeliĢtirme
Halkla Kalkınma
Sürdürülebilir Kalkınma
Yükselen Refah ve Ġnsani
Kalkınma
Tarihi Bir Olgu Olarak
Kalkınma

Korumacılık Teorisi
(Bebek Sanayi
Argümanı)
Baskın Ekonomi Teorisi

Kaynak: Polat, 2012: 78.

Aynı yazar tarafından oluĢturulan bir diğer tablo ise bazı ekollerin,
kurgulayıcılarının ve odak noktalarının genel görünümünü sağlayacak Ģekilde
hazırlanmıĢ ve aĢağıda yer almıĢtır.
Tablo 2. Bazı Ekonomik YaklaĢımlar ve Gerekçeleri
YaklaĢım
Klasik Ġktisat Teorisi

Kurgulayan
Ġngiliz Ġktisatçılar

Milli Ġktisat Teorisi

Alman Ġktisatçılar

Kalkınma Ġktisadı

Amerikan Ekolü

Merkez-Çevre Teorileri

Latin Amerikalı Ġktisatçılar

Gerekçeleri
Yeni pazarlara ve hammaddelere kolayca
ulaĢma isteği
Ġngiliz mallarına karĢı milli sanayiyi
koruyarak yol açma ve geç kalınan bu
yarıĢta Ġngiltere gibi rakiplere yetiĢme
arzusu
Avrupalı sömürgeci güçlerin hakim
olduğu sistemde değiĢiklik yaparak,
dünya kaynaklarından pay kapma ve öne
çıkma stratejisi
GeliĢmiĢ ülkelerin, diğer ülkeleri mağdur
eden baskın pozisyonuna tepki gösterme
ihtiyacı

Kaynak: Polat, 2012: 73.

Kalkınma kuramlarına geniĢ yer verilmesinin nedenini Güler (2005b) ve Polat
(2012) tarafından yapılan eleĢtirilerin dikkat çekici olması ve alanda araĢtırma yapan
kiĢilerin de bu bakıĢ açısıyla düĢünmeye sevk edilmesi amacı olarak belirlemek, bu
noktada yerinde olacaktır. Ġlerleyen bölümlerde kalkınma, kalkınma iktisadı ve
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aktörleri değerlendirilirken eleĢtirilere geniĢ yer verilecektir. Ancak tamamlayıcı
olması açısından belirtmek gerekirse Güler‟e göre;
“Kalkınma kuramlarının adresini bilmek, bu kuramların değerlendirilmesini
bir hayli kolaylaştırmaktadır. Daha önemlisi, Türkiye‟de gerçekleştirilen
idari reform çalışmalarının, planlı kalkınma döneminin başlamasının, dönem
boyunca geliştirilen “ulusal kalkınma” söyleminin gerçekte ne kadar
“özgün” olduğu, ancak bu kuramların adresi bilinince kavranabilmektedir”
(Güler, 2005b: 48).

Bu haliyle bakıldığında özelde Türkiye‟nin, genelde ise geliĢmesini
tamamlayamamıĢ diğer dünya ülkelerinin uygulamakta oldukları politikaların
özgünlüğü baĢlı baĢına bir sorun alanını göstermektedir.
“Kalkınma iktisadı Batı‟nın öne sürdüğü ilke ve kriterlerin benimsenmesini
ifade eder. Sonuç olarak, “kalkınma kuramları, kapitalist Batı dünyasının
kuramlarıdır” (Güler, 2005b: 49) ve “daha adil, verimli yöntemlere iĢaret eden
eleĢtirel yeni yaklaĢımların bile, kalkınmayı, Batının Sanayi Devrimiyle ve
sömürgecilikle elde ettiği daha çok üretim, daha çok tüketim ve daha çok maddi
artırıma

dayalı

büyüme

tecrübesini

merkeze

alarak

anlamlandırdıkları

görülmektedir” (Polat, 2012: 64-65).
1.3. Bölgesel Kalkınma Politikalarının Süreçsel GeliĢimi
Ayrı ayrı düĢünüldüğünde nasıl bölge ve kalkınma kavramlarına iliĢkin
standartlaĢmıĢ bir yaklaĢımdan bahsetmek pek mümkün görünmüyorsa, benzer
durum bölgesel kalkınmanın kavramsal ve politik anlamları açısından da geçerlidir.
Ancak genel hatları ele alındığında kabul gören bazı tanımlardan, bu kalkınma
türünün amaç ve araçlarından bahsetmek yerinde olacaktır.
1.3.1. Bölgesel Kalkınmanın Tanımı ve Amaçları
Bölgesel kalkınma kavramı, ekonomi literatürüne Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan
sonra girmiĢ, böylelikle ekonomik ve sosyal kalkınma sorunu mekânsal bir boyut
kazanmıĢtır (Ildırar, 2004: 16). Tüm dünyada süreklilik arz eden, ekonomik büyüme
ve kalkınmanın önündeki en önemli sorunlardan bir olan bölgesel kalkınma (S.
Çukurçayır, 2011: 18) ülke kalkınmasını doğrudan ilgilendiren bir durumdur.
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Dolayısıyla bölgelerin kalkındırılması, o ülkenin kalkınması anlamına gelmektedir
(IĢık ve Bozdoğan, 2011: 564). Ülke ekonomisinin ve toplumsal geliĢmesinin asgari
dengeler üzerinde yürütülmesi açısından önem taĢıyan bölgesel kalkınma
(Çukurçayır, 2010: 621), “ülke sınırları içerisinde bulunan bölgelerin, çevre bölgeler
ya da dünya coğrafyasında bulunan bölgeler ile etkileĢimini ele alan sürdürülebilirlik
ve birliktelik unsurlarını esas alarak bölgenin refahının arttırılmasını amaçlayan
çalıĢmaların tümü” (DPT, 2003; Gündüz, 2010: 70) olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bölgesel kalkınma, “sanayileĢmenin belli bölgelerde toplanması sonucu oluĢan
eĢitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, geri kalmıĢ bölgelerin sanayileĢtirilerek ülke
içinde refah dağılımını adaletli bir Ģekilde sağlamak üzere gerçekleĢtirilen faaliyetler
bütününü kapsamaktadır” (Kol, 2011: 3). Bu açıdan bölgesel kalkınma,
sanayileĢmeyi temel alan (IĢık ve Bozdoğan, 2011: 563) ve bölgelerarası eĢitsizlik
gerçeği üzerine inĢa edilen, hazırlanacak planlar ve devlet müdahalesi yoluyla bu
eĢitsizlikleri

azaltmaya

yönelik

(Ercan,

2006:

72)

faaliyetler

olarak

adlandırılmaktadır. GeniĢ ve kapsamlı bir bakıĢ açısıyla, Bölgesel GeliĢme ve
Yapısal Uyum Müdürlüğü tarafından yapılan tanıma göre;
“Bölgesel gelişme; ülke kalkınma politikasının bölge ve şehir düzeyinde yapı
taşlarını oluşturan; bölgesel ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplumun karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma
yönünde birlikte harekete geçirmesini esas alan; bölgelerin rekabet gücünün
artırılması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları
arasında dengeyi gözeten; yapısal ve temel bir politika olarak görülmektedir
(BGUS, 2014)”.

Tanımlarda geniĢçe yer verildiği üzere, aslında sadece kısmi değil topyekȗ n
bir kalkınmıĢlık ifadesi olan bölgesel kalkınmanın ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel
her alanda bir geliĢmeyi öngördüğü görülmektedir. Ancak daha önce bölgelerarası
eĢitsizlik konusunda vurguladığımız üzere, geliĢmiĢ/azgeliĢmiĢ her ülkenin
karĢılaĢtığı eĢitsizlik ve kalkınma sorunlarının çözümü için birtakım önerilerin
geliĢtirilmesi gerekmektedir. Belirtilen alanlarda oluĢturulan, uygulamaya geçirilen
politikaların tümü ise bölgesel kalkınma politikaları adıyla karĢımıza çıkmaktadır.
Ġlerleyen bölümlerde tekrar üzerinde durulacak olan bir noktayı burada kısaca
belirtmek gerekir ki, oluĢturulan bu politikaların içerikleri, sınırlılıkları, aktörleri,
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amaçları ve araçları her ülkenin kendi ekonomik-siyasi gerçekleri etrafında değiĢiklik
arz edebilmektedir.
Kimi ülkeler tarafından yalnızca devlet eliyle gerçekleĢtirilebilecek politikalar
belirlenebilirken

kimilerinde

sorunun

çözümü

piyasa

mekanizmasında

görülmektedir. Yine kimi ülkeler yalnızca devlet kadrolarının bu alanda aktif olması
gerektiğini ifade ederken kimi ülkeler ise yönetiĢim ilkesi gereğince bölgedeki tüm
kiĢi ve kurumların süreçte yer alması gerektiğine inanmaktadır. Ancak küreselleĢme,
yeni sağ, neo-liberalizm gibi akımların cazibesine katılan birçok ülke tarafından
kendine özgü olan bu sorunlar için geliĢtirilen politika ve mekanizmalar hızla
dönüĢmekte ve birbirine benzemektedir.
Her ne kadar içeriksel açıdan farklılık, uygulama açısından da benzerlik
göstermekte olsa da genel itibariyle, “ekonomik coğrafyanın adil dağılım
göstermemesi sonucunda ortaya çıkan” (Öktem ve Çakmak, 2005: 7) bölgesel
kalkınma politikalarının ortak amaçları bulunmaktadır.
Genel olarak sosyal kârlılık, kalkınma kutbu ve halkın katılımı ilkeleri (Dinler,
2012; Ildırar, 2004: 17) etrafında biçimlendirilen bölgesel kalkınma politikaları,
“ekonomik faaliyetlerin ve sanayileĢmenin ülkenin belli bölgelerinde toplanması
sonucu ortaya çıkan bölgelerarası geliĢmiĢlik farklılıklarını ortadan kaldırmak
amacıyla uygulanan politikalar” (Karabulut, 2007: 738) Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Bölgesel kalkınma politikalarının ekonomik açıdan üç temel amacı
bulunmaktadır (Erkan, 1987: 4; Ildırar, 2004: 20): büyüme, istikrar, dengeleme ve
eĢitleme. Büyüme amacı, ekonominin daha hızlı büyüyebilmesi için bölgelerdeki
üretim faktörlerinin optimal dağılımını; istikrar amacı, bölgesel ve sektörel yapı
politikasının koordinasyonu ile bölgelerin ekonomik yapılarının kendi içinde dengeli
olmasını ifade etmektedir. Dengeleme ve eĢitleme amacı ise, ekonomik kaynakların
bölgeler arasında dengeli ve göreceli olarak eĢit dağılım ve donatımının sağlanmasını
içermektedir.
Ayrıca yalnızca ekonomik değil; sosyal, kültürel ve coğrafi faktörlerin,
doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu bölgelerarası sosyal, ekonomik ve diğer
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dengesizlikleri gidermek (IĢık ve Bozdoğan, 2011: 561) de bölgesel kalkınmanın
temel amaçlarındandır. Buna göre, bölgesel kalkınma politikalarının nüfusun bölgede
optimal dağılımının sağlanması ve bölgelerarasındaki ekonomik ve sosyal farkların
giderilmesi Ģeklinde temel iki amacı (IĢık ve Bozdoğan, 2011: 565) bulunmaktadır.
Dolayısıyla bu politikalar, nüfusun ülkede rasyonel dağılımını, geliĢmiĢ bölgelere
kıyasla büyüme hızları geride kalmıĢ olan bölgelerin büyüme hızlarını arttırıcı
ekonomik ve sosyal önlemlerin alınmasını, ayrıca kaynakların eksik kullanımının
önlenmesini amaçlamaktadır” (Dinler, 2012; ġen, 2004: 5).
Daha geniĢ bir anlatımla bölgesel kalkınmanın amaçları (Çarkçı, 2008: 39-40):
Bölgesel dengesizliğin azaltılması, her türlü kaynağın, ekonomik faaliyetlerin ve
nüfusun coğrafi bölgeler arasında uyumlu dağılımının kolaylaĢtırılması, bölgenin
değerlendirilmesi, bölgenin düzenlenmesi, geliĢmenin ülkeye yayılması, bölgesel
geliĢme, bölgesel ekonomilerin entegrasyonu, bölgelerde sağlıklı büyümenin teĢviki,
endüstrinin bölgeler arasında uygun dağılımının sağlanması, bölgesel denge, ulusal
ekonomik geliĢmeden adil bir payın daha az geliĢmiĢ yörelere yöneltilmesi olarak
belirlenmektedir. Bu amaçlara göre uygulanacak politikalar ile, bölgelerarasında var
olan geliĢmiĢlik farklarının ortadan kaldırılacağı, daha adil bir gelir dağılımı
sağlanacağı (Karabulut, 2007: 738) düĢünülmektedir.
Belirtilen tanım ve amaçlar çerçevesinde denilebilir ki, her ne kadar ulusal ve
bölgesel özellikler göz önüne alındığında farklı kalkınma algıları ortaya çıksa da
herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir nokta bulunmaktadır: bölgesel kalkınma ile
ulusal kalkınmanın ayrılmaz bütünlüğü. Kalkınma anlayıĢında yaĢanan değiĢimlere
rağmen

reddedilemeyen

bu

gerçeklik

doğrultusunda

bölgeleri

kalkındıran,

bölgelerarası eĢitsizlik sorununu minimal düzeye indiren uluslar, ekonomik ve siyasi
güç kazanacaktır. Aynı zamanda yurttaĢlarının memnuniyetini sağlayabildikleri için
ise, onların ulusa bağlılığını arttırabilecek, küresel rekabette tüm unsurlarıyla bir
bütün halinde ileri seviyelerde olacaklardır. Bu perspektiften baktığımızda da
uygulanmakta olan bölgesel kalkınma politikalarının ana amaçları, mevcut
bölgelerarası eĢitsizlik sorununun çözülmesi, bireylerin refah seviyelerinin
yükseltilmesi,

sosyo-kültürel

talep

ve

ihtiyaçların

karĢılanabilmesi,

bölge

ekonomilerinin büyümesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması, dezavantajlı bölge
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algısının yok edilmesi ve hatta bölgelerarası rekabetin etkinleĢtirilmesi olarak
sıralanabilecektir.
1.3.2. Bölgesel Kalkınma Politikasının Araçları
Ulusal özelliklerin farklılığı doğrultusunda kamu yönetimi sistemleri ve bu
sistem içerisinde yer alan örgütlerin kendilerine özgü birtakım yapılarının olduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla ulusal amaçların gerçekleĢtirilmesinde bu yapıların strateji
ve araçları da çeĢitlilik gösterebilmektedir. Fakat küresel dalgalar neticesinde
geleneksel kurumların, geliĢen ekopolitik iliĢkiler kapsamında dönüĢüm yaĢadığı
bilinmektedir. Politika transferi ile gerçekleĢen bu dönüĢüm sürecinde bir taraftan
kurumlar ve politikalar bir taraftan da ulus devlet yapısı reforma tabi tutulmaktadır.
Söz konusu reformların odaklandığı noktalardan en önemlilerinden biri ise bölgesel
kalkınma politikaları alanını iĢaret etmektedir. Elbette ki politik dönüĢümün olması,
politika uygulayıcılarının ve araçlarının değiĢimini de beraberinde getirmektedir.
Yeni dünya düzeninin yeni oluĢturduğu, tüm dünyaya transfer ettiği kurum ve
araçların gölgesinde Ģekillenen bölgesel kalkınma araçlarından en önemlisi Bölgesel
Kalkınma Ajansları olarak belirlenmektedir. Ġlerleyen bölümlerde küreselleĢme,
yerelleĢme bağlamında dönüĢen bölgesel politikalara değinilecek, dünya ve Türkiye
örneğinde kalkınma ajansları detaylı biçimde irdelenecektir.
Bir kalkınma planı yapmak ve bunu uygulamak anlamına gelen kalkınma
politikası, bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanması, bölgesel
örgütlemelere gidilmesi, gerektiğinde ise yetki devri, yetki geniĢliği ve yerinden
yönetim (Ildırar, 2004: 34) ilkelerinin gerçekleĢtirilmesini gerekli kılmaktadır.
Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında izlenecek yolun ne olması gerektiği
konusunda ise, tek bir yoldan ve araçtan bahsedilmesi pek gerçekçi olmamaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi gerek yapılar gerekse de uluslar arası iliĢkiler göz önüne
alındığında araçlar demetiyle karĢılaĢmak mümkün görünmektedir. Ancak belirtmek
gerekir ki, araçların çeĢitli olması, politikaların baĢarılı olacağı sonucunu
çıkartmamalıdır. Zira, her türlü araç ve politikaya rağmen etkin çözüme ulaĢılması
sık karĢılaĢılan bir durum olmamaktadır.
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Avrupa Birliği (AB) gibi ulusüstü bölgesel oluĢumlardan etkilenen (Erkut ve
Gönül, 2010: 381) bölgesel kalkınma stratejilerinde önemli olan bölgenin tüm
kaynaklarının, ulusal ve uluslararası kaynaklar ile birleĢtirmek ve bölgenin tüm
aktörlerini kalkınma hedefleri doğrultusunda (Özen ve Özmen, 2010: 258) harekete
geçirmek gerekmektedir.
Bölgesel kalkınmanın gerçekleĢtirilebilmesi için devreye sokulan temel politika
araçları kısaca Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (Arslan, 2005; Çarkçı, 2008: 42):
- Bölge planlama,
- Kamu yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi,
- Yönetimsel örgütün bölgesel kalkınma sorunlarına adaptasyonunu sağlamak,
- Mali ve vergisel teĢvik önlemleri,
- GiriĢimciliğin teĢvik edilmesi,
- Diğer araçlar
Adı geçen araçların farklı baĢlık ve içeriklerle değerlendirilebildiği
gerçeğinden hareketle, farklı kaynaklardan derlenerek çeĢitlendirilmesi uygun
görülmüĢtür. Bu kapsamda ele alınan araçlara aĢağıda kısaca yer verilmiĢtir.
Derlenen araçlar, yazarları tarafından, küresel gündemin öngördüğü kurumları
içerecek Ģekilde geniĢ tutulmuĢtur.
- Kurumsal Katmanın GeliĢimine Yönelik/Kurumsal Nitelikli Bölgesel
GeliĢme Araçları: kalkınma ajansları, yatırım destek ofisleri, (tek durak ofisler/one
stop shops), üniversiteler, yerel yönetimler-yönetiĢim, sivil toplum kuruluĢları, yerel
medya, kooperatifler, bölgesel kalkınma planları, operasyonel programlar ve GZFT
Analizi (Sakal, 2010: 159-160; Akpınar vd. 2011: 41-44).
- Yerel Donanımın GeliĢimine Yönelik/Ekonomik/Sosyal Ağ Nitelikli Bölgesel
GeliĢme Araçları: organize sanayi bölgeleri, kamu yatırımları ve teĢvikler, mikro
finansman, mikro kredi, risk sermayesi, teknoloji takibi ve transferi, kümelenme,
inovasyon merkezi, yenilikçilik aktarım merkezleri-IRC, inkübatörler3, iĢ tohumlama
3

Ġnkübatör: malzeme, danıĢmanlık ve eğitim gibi belirli destekleri, belirli koĢullar altında (kiracılık
süresi, seçim kriterleri gibi) küçük iĢletmelere sağlayarak, onların teknolojilerini geliĢtirmelerine
katkıda bulunan iĢ geliĢtirme yuvaları (Akpınar vd., 2011: 48). Küçük iĢletmeleri büyümelerine
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-çekirdek sermaye merkezleri, teknoparklar, sanayi parkları, bölgesel yardım
uygulamaları (regional aid schemes), giriĢim sermayesi ve müĢterek bölgesel
kalkınma uygulamaları (Sakal, 2010: 160-173; Akpınar vd., 2011: 44-48).
- Karma/Kültürel Nitelikli Bölgesel GeliĢme Araçları: kentsel dönüĢüm-konut
yatırımları, bölgesel asgari ücret, aktif iĢgücü, esnek istihdam, bölgesel kalkınma
planları, ulaĢım projeleri (otoyol, havaalanı), sağlık yatırımları, eğitim yatırımları,
spor, sosyal sermaye, ihtisas fuarları, rekreasyon/eğlence parkları, alternatif turizm,
bölgesel doğa parkları, kültür merkezleri turizm (Sakal, 2010: 160-163; Akpınar vd.,
2011: 49-53).
Gruplandırmalar esas alındığında bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarını azaltmak
için iki bakıĢ açısı bulunduğu belirtilebilmektedir (Dinler, 2012; Aydemir ve
Karakoyun, 2011: 30): Bunlardan birincisi geri kalmıĢ veya azgeliĢmiĢ bölgeleri
kalkındırarak geliĢmiĢ bölgelerin seviyesine çıkarmak veya yaklaĢtırmak; ikincisi
ise, geliĢmiĢ bölgelerin daha da geliĢmesine engel olacak politikaları uygulayarak bu
bölgelere iĢgücü ve kaynak akıĢının önüne geçmektir. Bu süreçte giriĢimciliğin
teĢviki, kalkınma çabasında, temel ekonomik çözüm için en önemli malzeme (Uçkun
ve Yüksel, 2010: 706) olarak görülmektedir.
KeleĢ (2004) tarafından yapılan değerlendirmede ise genel itibariyle bölgesel
kalkınma stratejilerini uygulama araçları;
-

Geri kalmıĢ bölgelerin kalkındırılması,

-

Çok yoğun nüfuslu bölgelerin nüfusunun seyrekleĢtirilmesi için elveriĢli
araçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (KeleĢ, 2004: 352-353).

Geri kalmıĢ bölgeler için kalkınma stratejisi araçlarının baĢında nüfus
hareketliliği ve gizli iĢsizliğin azalmasını sağlayacakiç göç politikası, devletin sosyoekonomik altyapının tesisi amacıyla yatırım yapması ve geri kalmıĢ bölgelerin
sanayileĢtirilmesi gelmektedir. Ġkinci grupta ise, büyüme hızını yavaĢlatmayı
amaçlayan geliĢmiĢ bölgelerdeki sosyo-ekonomik etkinliklerin diğer bölgelere
zemin hazırlamak amacıyla altyapı hizmetleri yanında danıĢmanlık ve çeĢitli destek hizmetleri
sağlamak üzere genellikle üniversiteler veya kamu araĢtırma kuruluĢlarınca oluĢturulmuĢ birimler
(www.sozce.com, 2015).
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aktarılması veya büyük kentler çevresinde yeni ve uydu kentler yaratılması yoluyla
nüfusun dağıtılması gibi politikalar izlenebilmektedir (KeleĢ, 2004: 353-355).
Belirtilen araçlar doğrultusunda aktif bir bölgesel kalkınma politikasının
yürütülmesinde izlenebilecek yöntemler ise Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (Ildırar,
2004: 35-36):
-

Yönetsel yapının, bölgesel planlar doğrultusunda yeniden örgütlenmesi,

-

Merkezi yönetime ait bir kısım yetkilerin yetki terki, yetki devri veya
yerinden yönetim aracılığıyla yeni yönetim yapısı içerisinde yer alan
birimlere devredilmesi,

-

Yönetsel yapının değiĢtirilmesine bağlı olarak personel altyapısının ve mali
kaynakların arttırılması

-

Bölgeler arasındaki geliĢmiĢlik farkını azaltmak için alınan önlem ve
uygulanan politikaların yatay ve düĢey olarak koordine edilmesi,

-

Uygulanacak olan bölgesel plan ve politikalara yerel halkın katılımının
sağlanması,
Konuyu sonlandırmadan önce özetlemek gerekirse, sistemsel yapı ekseninde

bölgesel kalkınma politikalarının amaçlarının, amaçlar düzleminde politikaların,
politik düzlemde kullanılacak araçların ve uygulama sürecinde rol alacak aktörlerin
rasyonel biçimde belirlenmesi gerekmektedir.
1.3.3. Kalkınma AnlayıĢında DeğiĢime Yol Açan Süreç: KüreselleĢme
Dünya üzerinde

yaĢanan birtakım geliĢmeler bireylerin, toplumların,

ekonomilerin ve siyasal yapıların değiĢmesini beraberinde getirmektedir. Bu
değiĢimler kimi zaman küçük çapta kimi zaman ise tüm dünya ülkelerini etkisi altına
alabilecek kadar geniĢ çapta gerçekleĢmektedir. Bahse konu olan geliĢmelerden biri
ve belki de en önemlisi ise, beraberinde getirdiği bütün kurum ve yaklaĢımlarla
küreselleĢmeyi iĢaret etmektedir.
KüreselleĢme ya da globalleĢme olarak adlandırılan, özel tercihlerden, teknik
objelere, toplumsal değerlerden, kamu yönetimi sistemlerine kadar her alanda etkisi
hissettiren bu sürecin en derin etkilediği alanlardan biri ise kalkınma kavramının
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içeriği olmuĢtur. Çünkü çok boyutlu bu süreç, hareket noktasını yerelden ve
bölgeden aldığı için, bu alanlara büyük misyonlar yüklemektedir. Yani bir bakıma
dünya küreselleĢirken, bunu yerelleĢme ve bölgeselleĢme eğilimleri üzerinden
gerçekleĢtirmektedir. Elbette ki, bu gerçekleĢtirme uluslararası aktörlerin istediği ve
belirlediği Ģekilde yaĢanmaktadır. Piyasayı, yabancı sermayeyi ve yereli merkeze
alarak…
DeğiĢiklik

talebinde

bulunduğu

alanın

geniĢliği

düĢünüldüğünde,

küreselleĢmenin hevesle beklenen, kolayca kabul edilen bir süreç olmayacağı da bir
gerçektir. Ve öyle de olmuĢtur. Kimilerinin yaĢadıkları sosyo-ekonomik ve politik
açmazlardan kurtuluĢ için sarıldığı bu halat, kimilerinin yağlı urganı olmuĢ, eleĢtiri
ve reddediĢlerine karĢı varlık göstermeyi baĢarmıĢtır. Ortaya çıkardığı sonuçlar
itibariyle karĢı duruĢların hiç de haksız olmadığını gösteren küreselleĢme süreci,
günümüzde sosyalist-kapitalist, merkeziyetçi-adem-i merkeziyetçi tüm devlet
yapılarını etki altına alıp, dönüĢtürmeye devam etmekte olan sürecin adıdır.
YerelleĢme, bölgeselleĢme, yönetiĢim, özerklik, minimal devlet, özelleĢtirme
gibi birçok kavramı siyasal yapıların ana amaçları haline getiren ve ulus devlet
algısını köklü bir değiĢime uğratan bu yeni süreç, kalkınma anlayıĢını da tamamen
değiĢtirmiĢtir. Kalkınmayı merkezden, yerele kaydırmıĢ, bunu yaparken oluĢturduğu
kurumlar ile de, baĢta ülkemiz olmak üzere, birçok ülkeyi derinden sarsabilmiĢtir.
Dolayısıyla bölgesel kalkınma anlayıĢında yaĢanan dönüĢümün incelenmesinden
önce küreselleĢme ve öngördüğü yapılara değinmek yararlı olacaktır.
1.3.3.1. KüreselleĢmenin Tanımı, Özellikleri ve Yeni Sağ Felsefesi
Birçok kiĢinin nefret ettiği ve yeni bir emperyalizm süreci olarak gördüğü,
birçok kiĢinin de tüm sorunlara değdirilmiĢ sihirli bir asa ve daha insani bir
medeniyetin kurucusu olarak algıladığı (Al, 2009: 50-51) bir kavram olan
küreselleĢme, tanımlanması zor bir kavramdır. Çünkü küreselleĢme, kim nereden
bakıyorsa, ona göre tanımlanabilen ve her alanı kuĢatan bir gerçekliği (Çukurçayır,
2009: 13) ifade etmektedir. Bu açıdan siyasi, toplumsal, ekonomikalanda geliĢme ve
değiĢmenin etkisiyle ülkelerin birbirleri ile yakınlaĢtığı döneme adını veren,
ekonomiktemellerini Klasik Ġktisatçılardan alan ve kapitalizmin zaferi olarak
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adlandırılabilen küreselleĢme, her ülke ve toplum tarafından farklı algılanabilmektedir
(Bakkalcı, 2008: 1-2).
“KüreselleĢmenin en önemli niteliğinin önü açık ve kestirilemez bir süreç
olmasından dolayı, kavramın tanımlanmasına iliĢkin çabalar adeta –metaforlar
üretme- biçiminde kendini göstermektedir” (Yörükoğlu ve Peker, 2011: 138). Sözlük
anlamı itibariyle, “globalleĢme ya da küreselleĢme, bir kültür, uygulama, olay veya
metanın dünyanın her yerine yayılması anlamını taĢımaktadır. KüreselleĢme, teknik
olarak ise iĢ gücünün, sermayenin, teknolojinin ve mal ile hizmet piyasalarının
uluslararası nitelik kazanması Ģeklinde tanımlanabilmektedir” (Oksay, 2006: 15-16).
Genel olarak küreselleĢme bir süreç olarak tanımlansa da, yeni bir toplum, siyaset,
ekonomi, diplomasi demektir. Geleneksel olanların hızla yer değiĢtirdiği, yerlerini
yeni süreç ve durumlara bıraktığı geliĢmelerin toplamıdır (Çukurçayır, 2009: 14).
Ekonomik, siyasi

ve

hukuki,

sosyo-kültürel,

bilimsel

ve teknolojik

küreselleĢme (Günsoy, 2004: 331) olmak üzere dört ana baĢlık altında
değerlendirilebilen küreselleĢme, tüm reddediĢlere rağmen, günümüz dünyasının bir
fenomeni ve realitesidir” (Yörükoğlu ve Peker, 2011: 139).
McLuhan‟ın ifadesiyle “Global Köy” olarak adlandırılan (Polat, 2012: 17) ve
köylerin, sınırların ortadan kalkmasını içermekte olan, bu akımın modern/geleneksel,
batı/doğu ya da birinci dünya/üçüncü dünya arasındaki coğrafi mesafeyi yok ettiği”
(Üstüner ve Keyman, 2003: 306) ifade edilmektedir.
Her ne kadar George Modelski, bu sisteme en yakın kurulan ilk sistemin,
Arabistan‟dan doğarak Ġspanya, Endonezya, Çin ve Afrika‟ya uzanan Ġslam Dünyası
(Polat, 2012: 16) olduğunu ifade etse de, ekonomik geliĢim süreci itibariyle 1870‟li
yıllara kadar uzanan ve Yeni Dünya Düzeni olarak adlandırılan küreselleĢme, 1994
yılında Dünya Ticaret Örgütü‟nün kurulması ile gündeme gelmiĢtir (Özdil ve
Yılmaz, 2005: 470).
Tarihsel olarak ise üç ayrı küreselleĢme dalgası tanımlamak mümkün
olmaktadır (E. Çakmak, 2006: 16-17): Birinci küreselleĢme dalgası 1870 ile 1914
yılları arasında gerçekleĢmiĢtir. Bu dönemde, özellikle üretim teknolojilerinde ve
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taĢımacılıkta önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Ġkinci küreselleĢme dalgası Bretton
Woods4 sisteminin kurulmasıyla baĢlamıĢ ve 1980‟lerin baĢında Petrol Krizi‟nin
getirdiği etkilerle sonlanmıĢtır. Üçüncü dalga ise, 1980‟lerin baĢında ekonomik
sistemdeki yapısal düzenlemelerin istenilen kalkınma etkilerini yaratmaması,
dolayısıyla devletin bu alandaki rolünün azaltılması gerektiği düĢüncelerini
beraberinde getirmiĢ ve liberal ekonomik düĢünce ve serbest piyasa düzeninin
etkinliğini öne çıkarmıĢtır (E. Çakmak, 2006: 17). Devlet sektörünün küçültülmesi,
bu dönem boyunca siyasetteki baskın tema olmuĢtur (Fukuyama, 2005: 16).
“1970‟lerden

itibaren

deregülasyon

(serbestleĢme)

ve

özelleĢtirme

uygulamalarının önemli birer araç olarak kullanıldığı (Göktürk, 2006: 25),
1980‟lerde ulusal sınırları zayıflatırken, dünya pazarında bölgesel rekabeti ortaya
çıkardığı ve 1990‟lı yıllara gelindiğinde, artılarının yanı sıra sorunlarının da
gözlenmeye baĢladığı (Kara, 2008: 50) bir olgudur, küreselleĢme. Dolayısıyla, 1980
sonrasında sermayenin artan hareketliliği, sanayisizleĢme ve ekonomik sistemin
yeniden yapılanması üzerinde geliĢen küreselleĢme ile (Özdemir, 2007: 313) gelirin
ve refahın eĢit bölünmediği kentler, bölgeler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Yani
küreselleĢme, sosyal ve ekonomik aktörler ile üretim ve tüketim modellerini yeniden
yapılandırmaktadır. Bu değiĢim süreci yeni fırsatları ve tehditleri beraberinde
getirmekte (Aydın, 2009: 303), özellikle doğal çevre üzerinde de olumsuzluklar
oluĢturmaktadır (Aykan, 2010: 554). “Dünya ticaretindeki geliĢmiĢ ülkelerden
azgeliĢmiĢ ülkelere doğru olan tek yönlü sermaye akımı ise, sermayenin geliĢmiĢ
ülkelerde toplanmasına neden olmaktadır”(Özdil ve Yılmaz, 2005: 467).

4

Bretton Woods sistemi, II. Dünya SavaĢı sırasında Temmuz 1944'te ABD'nin küçük bir kasabası olan
Bretton Woods'ta (ABD, New Hampshire eyaleti), toplanan BirleĢmiĢ Milletler Para ve Finans Konferansında
ortaya çıkan ekonomik sistemdir. Sistem, katılan ülkelerin ortak bir parasal düzen üzerinde anlaĢmalarına
dayalıdır. Sistemin özünde dünya para sisteminin altına endeksli tek para birimi olan dolara bağlı olarak
yönlenmesi kabul edilmiĢtir (Ekonomi Sözlüğü, 2015). Bu sistem ile uluslararası para idare sistemi, dünyanın
önde gelen devletleri arasındaki ticari ve finansal iĢlemlerde uyulması gereken kuralları belirler. Uluslararası
para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaĢma, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)
kurulmasına karar vermiĢtir (tr.wikipedia.org, 2014; www.uluslararasiticaret.org, 2014). Ancak, “Bretton
Woods kurumlarından kredi tedarikinin, kalkınmanın dönemsel bir ihtiyacı olmayıp kurumsallaĢan bir
bağımlılık biçimi olduğu yüzyılın ikinci yarısının baĢlangıcından sonuna kadar aĢama aĢama netlik
kazanmıĢtır. Bu bağımlılık biçimi derinleĢtikçe, himayeci ülkelerdeki sermaye kesimlerinin, söz konusu
uluslarüstü örgütler aracılığıyla bağımlı ülkedeki üretim ve idare yapısına müdahale etmelerine elveren
kanallar oluĢmuĢ ve bu kanallardan yeni bir planlama iĢlevi yaratılmıĢtır” (Somel ve Ekiz, 2005: 124).

51

Ekonomik sistemin yönetim kurallarını değiĢtiren, insanların düĢüncelerini
yenileyen, dünyada en ücra köĢeleri bile rekabete açan; ülkeler, bölgeler, Ģehirler ve
Ģirketleri yeni ekonomikĢartlara tepki göstermeye zorlayan (Aydın, 2009: 303)
küreselleĢme gerçeğini Parasız (2003), “hem ülkeler ve bölgesel sınırlar arasında
serbest mal ve hizmet akımlarıyla çok yanlı politika kısıtlamalarının bir azaltılma
süreci hem de Ģirketlerin stratejileri ve davranıĢlarıyla götürülen bir makroekonomik
olgu” olarak tanımlamaktadır.
“Ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel alanlarda serbest piyasa anlayıĢı,
sivilleĢme, bireyselleĢme, özelleĢtirme, sivil toplum kuruluĢları, çok uluslu Ģirketler
ve uluslararası kuruluĢlar gibi yeni düzenlemeler ile yeni aktörler ortaya çıkaran”
(Eroğlu,

2010:

197-198)

küreselleĢme,

genellikle

ekonomik

boyutuyla

değerlendirilmektedir. Ekonomik küreselleĢme ise, ticaretin, üretimin ve finansın
küreselleĢmesini (Günsoy, 2004:332-334) içermektedir. Bu çerçeveden bakıldığında,
küreselleĢmenin, teknolojik devrim, ticaret kısıtlamalarının azalması, sermaye
hareketlerinin serbestleĢmesi, çok uluslu Ģirketlerin (ÇUġ) geliĢmesi, kitle
iletiĢiminin geliĢmesi (E. Çakmak, 2006: 28-34) ve sermayenin küreselleĢme talebi
(Genç, 2007: 259-260) olmak üzere itici güçleri bulunmaktadır. Buradan hareketle,
küreselleĢmeye yol açan ana faktörler Ģu Ģekilde özetlenebilir (Bakkalcı, 2008: 5):
- ĠletiĢim hızının mikro sanayilere kadar düĢmesi, özellikle ülkeler arası
finansal sistemin bu iletiĢim olanaklarından kaynaklanan arbitraj5 iĢlemleriyle
yakınlaĢması,
- ĠletiĢimin yol açtığı ülkeler ve toplumlar arası etkileĢim,
- Teknolojik geliĢmeler
- Dünya çapında benimsenen serbest piyasa düzeni, geliĢmekte olan
ekonomilerde

uygulanan

ve

dünya

ticaret

hacmini

artıran

ekonomikliberalizm.

5

Arbitraj, herhangi mali bir değeri olan malı bir piyasada ucuzdan alıp, aynı malı, aynı anda, risk
üstlenmeden, farklı bir piyasada daha yüksek fiyattan satarak elde edilen getiriye denir
(www.bireyselyatirimci.com, 2015).
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Özellikle iletiĢim ağlarına bağlı olarak hayat bulan küreselleĢme, birtakım
sonuçları da, uğradığı her ülkenin kaderi haline getirmektedir.
Bahsedilen faktörler de göz önüne alındığında küreselleĢme sürecine
damgasını vuran geliĢmeler (Korkmaz, 2013: 152) Ģöyledir:
-

Sermayenin küreselleĢmesi ve dıĢ ticaretin ekonomikkalkınma için ön koĢul
konumuna gelmesi

-

Avrupa Birliği gibi, bölgesel örgütlenmelerin ve uluslararası örgütlerin bir
gereklilik haline gelmesi ve ulus devletlerin üstünde/gerisinde bir alana
siyasetin taĢınması, dolayısıyla siyasal küreselleĢme sürecinin hızlanması,

-

Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin öneminin artması ve katılımcı
demokrasi anlayıĢının yaygınlık kazanması.
Görüldüğü üzere küreselleĢme ile yaĢanan dönüĢümün temel öğesi, kalkınma

dinamizminin özel sektöre kaydırılması olarak belirtilebilir (ġaylan, 2003: 545).
Ayrıca küreselleĢmenin dünyanın en ücra köĢesine kadar yayılmasında, güçlü
devletler ve çok uluslu Ģirketlerin dıĢında uluslararası ekonomiksistemin yönetiminde
rol oynayan (IMF) ve Dünya Bankası gibiçeĢitli kurumların etkisi de (Al, 2009: 55)
inkâr edilemeyecek kadar baskındır. Bu süreçte özellikle azgeliĢmiĢ ülkeler
kendilerini, Batı‟ya olan bağımlılıkları nedeniyle ve uluslararası kredi kuruluĢlarının
da etkileriyle, politikalar üretmek ve uygulamakla karĢı karĢıya bırakılmıĢlardır
(ġaylan, 2003: 545). Uluslararası aktörlerin öngördüğü ilkeler ile uygulanması
önerilen politikalar ise neo-liberal ya da yeni sağ olarak adlandırılan yaklaĢımları
iĢaret etmiĢtir.
“Liberalizm, bireyin, toplumun özü olduğu hipotezine dayanmaktadır.
Gruplar, kurumlar ve devlet, söz konusu bu bireyin türevi olan ve onun için var
olmuĢ öz kurumlar” olarak tanımlanmakta ve ekonomikyönden en güçlü olanların
rekabetten zaferle çıktığını (Özer, 2007: 447) savunmakta olan bir sistemdir.
Dolayısıyla küresel düzenin hem zemini hem de sonucu olan bu sistemin yeni sağ ya
da neo-liberalizm olarak karĢımıza çıkardığı düĢünce akımı da aynı eksen üzerinde
Ģekillenmektedir.
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Yeni sağcılar yani liberaller, “devletin sosyal refah devleti anlayıĢı içinde
oluĢturduğu örgütlenmenin yeniden gözden geçirilmesi gereğini vurgulamakta,
ekonomikve sosyal giriĢimlerden özelleĢtirme yoluyla çekilmesini kaçınılmaz
görmektedirler” (ġaylan, 2003: 548). Bu görüĢün yansıması olarak ekonomide ve
ticarette milli devletlerin etkinlikleri ve denetimleri ortadan kalkmakta ve uluslararası
Ģirketlerin belirleyici oldukları, uluslararası bir pazar ortaya çıkmaktadır” (Özdil ve
Yılmaz, 2005: 472). Yeni düzende özellikle ABD kaynaklı çok sayıda sermaye
yatırımı, azgeliĢmiĢ ülkelere doğru yönelmektedir (Balkanlı, 2012: 4).
Bu süreçte hükümetlerin küresel istikrarı bozabilecek araçları ellerinden
alınarak, küresel ilke ve normlar oturtulmaya çalıĢılmaktadır. (Aktel, 2003: 155).
Bunun yansıması olarak dıĢ ticarette gümrük duvarlarının kaldırılması ile hız
kazanan ticaretin ve sermayenin uluslararasılaĢması sağlanmakta, uluslararası
sermaye hareketleri artık sınır tanımamakta (Sarıaslan, 1998: 35), baĢta çokuluslu
Ģirketler olmak üzere bu süreçlerden büyük çıkarı olan konjonktürel güçler karĢısında
devletin geri çekilmesi sağlanmaktadır (Polat, 2012: 86). Bu durum ise, “fikirlerin,
onların arka planında yer alan birtakım ideolojilerin” ve sistemlerin de transferini
gündeme getirmektedir (Sobacı, 2009: 86). Fakat belirtmek gerekir ki, “sermayenin
sınır tanımadan ve yasal bir engelle karĢılaĢmaksızın uluslararası piyasalarda rahatça
dolaĢımının küçük sermayeye hareket alanı bırakmayacağı, azgeliĢmiĢ ülkelerin
rekabet güçlerinin zayıf olması nedeniyle rekabet edememe yüzünden sürekli
yoksulluğa mahkûm olacakları ifade edilmektedir” (Özdil ve Yılmaz, 2005: 471).
Öngörülen transfer özellikle kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanması,
sloganıyla yola çıkmaktadır. Bunu yaparken de, devleti hantallıktan kurtarmak,
bireye gerçek anlamda hizmet verilebilmesini sağlamak Ģeklinde (Özer, 2005: 139)
bir felsefe benimsediğini belirtmektedir. Günümüzde birbirine bağlı olarak
gerçekleĢen sağlık, eğitim, tarım, sanayi gibi tüm sektörlerde yaĢanan geliĢmeler bu
amaç doğrultusunda gerçekleĢtirilen uyarlamaların muhatabı olmaktadır.“Bütün
sektörlerde sergilenen geliĢmelerin özeti üç süreçte toplanır: küreselleĢme,
özelleĢtirme, yerelleĢme (adem-i merkezileĢme). Bu süreçlerin savunulması ise,
özerklik, katılımcılık, Ģeffaflık gibi hemen hiç kimse tarafından reddedilemeyecek
sözcükler ile yapılmaktadır” (Güler, 2005a: 13).
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Ancak, liberal ekonomik ilkeler, geleneksel topluluklar üzerinde yıkıcı
etkilerde bulunmaktadır ve insanları birbirinden ayırma, yalnızlaĢtırma eğilimi
taĢımaktadır (Fukuyama, 2012: 407). Ayrıca bilginin, sermayenin ve daha az oranda
olmakla beraber iĢgücünün dolaĢımını artırmak suretiyle egemen ulus-devletlerin
egemenlik yetkisini aĢındırmaktadır. “Ulus-devletin boĢluğunu fiilen doldurmuĢ
bulunanlar ise, çokuluslu Ģirketler, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, suç
kartelleri, terörist gruplar ve benzerleri gibi, belli oranda güce ya da meĢruiyete sahip
olan fakat aynı anda ikisini birden nadiren bünyesinde barındıran kuruluĢlardan
oluĢan renkli bir kolleksiyon” (Fukuyama, 2005: 140-142) olarak görülmektedir.
Sürecin hâkimi konumunda bulunan ve dünya toplam ticaretinin çok büyük bir
bölümünü yürüten çok uluslu Ģirketler, “üretimde yenilik tekelini ellerinde
bulundurmakta, üretim yeri seçiminde, dağıtım ve serviste büyük bir esneklik
sergilemektedirler” (Özer, 2007: 471). Bu nedenle de birçok ülke tarafından,
ekonomiksistemin içinesorgusuzca dâhil edilmektedirler.
Dünya, bugüne kadar görülmemiĢ bir ekonomikserbestleĢme ve yakınlaĢmaya
tanık olmakta, küreselleĢme süreci, Soğuk SavaĢ‟ın sona erdiği 1990 yılından
itibaren hızlanarak devam etmektedir. Sürecin sorunsuzca sürebilmesi için daha önce
Bretton Woods Sistemi kapsamında oluĢturulan uluslar üstü kuruluĢların giderek
güçlendirildiği görülmektedir. KüreselleĢen dünyada, oyunun kurallarını belirleyecek
kurumların varlığına olan gereksinim ise giderek artmakta, uluslar üstü kurumlar bu
gereksinim doğrultusunda yeniden yapılandırılmaktadır (Bakkalcı, 2008: 9).
“Azgelişmiş ülkelerde neoliberal birikim rejimine geçiş, istisnasız bütün ülkelerde
otoriter yönetimler eliyle olmuştur. Bunun temelinde neoliberal reformların
bölüşüm ilişkilerine yönelik önemli sonuçlarının bulunması yatıyordu. Yeni
uluslararası işbölümüne uyum, ekonominin dışa açılması, ihracata yönelik
sanayileşme, devletin ekonomiye yönelik müdahalelerinin azaltılması, sosyal devlet
uygulamalarınınsınırlandırılması gibi politikalar, bölüşüm ilişkilerinin sermaye
lehine ve emek aleyhine yeniden düzenlenmesini getirmiştir” (Ataay, 2007: 164).

YaĢanan değiĢim süreci ile, ekonomik ve siyasi sistemlerin geçirmiĢ oldukları bu
evrim, her yeni dalganın, bir önceki dalganın izlerini sildiği gerçeğinden hareketle
“dalga”lar ile ifade edilmektedir.
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Tablo 3. Ġkinci ve Üçüncü Dalga Ekonomilerinin Özellikleri
Dinamikler
Üretim Unsurları

Ġkinci Dalga
Toprak, emek, sermaye

Varlıklar

Maddi varlıklara dayalı

Üretim ve Ürün

Seri üretim, kitle üretimi

Emek Yapısı

Fiziksel (kol gücü) emek ile
tekrarlanan, mekanik emek,
tam zamanlı çalıĢma, fabrikada
çalıĢma
Seyrek
Büyük ölçek (ölçek ekonomisi)
Dikey, bürokratik, sert, uzun
vadeli

Yenilik
Ölçek
Organizasyon
Altyapı
Hız
Sosyopolitik Yapıyla
Ekonomik Yapının ĠliĢkileri

Önem nakliyede, otobanlar,
yollar, köprüler, liman tesisleri
Vakit nakittir kuralı ile sıralı ve
adım adım mühendislik
Ev dıĢı iĢ, büyük ve güçlü
devlet, dev kentler, aĢırı
kentleĢme,
ekonomikçatıĢmaların
önemliliği, çoğunluk
egemenliği, yapay demokrasi,
dolaylı demokrasi

Üçüncü Dalga
Özellikle bilgi(veri, imaj,
kültür, ideoloji, değer)
Maddi olmayan varlıklara
dayalı
Esnek teknoloji, ürün esnekliği
sonucunda bireyselleĢme
Bilgi iĢçiliği ile yaratıcı emek,
yarı zamanlı çalıĢma, evden
çalıĢma
Sürekli
Küçük ölçek, uygun ölçek
DeğiĢim mühendisliği; faaliyet
bazlı, ağ örgütler, esnek, anti
bürokratik
Önem iletiĢimde, ağlara dayalı
elektronik sistemler
EĢanlı mühendislik ile gerçek
zamana yaklaĢım
Ev içi iĢ, küçük ve etkin devlet,
kent dıĢına çıkma ve yayılma,
sosyopolitik düzenlemelerin
önemliliği, azınlığın
önemsenmesi, koalisyonlar,
doğrudan demokrasi

Kaynak: BaĢ, 1998: 28; Oksay, 2006: s. 19.

Çok uluslu Ģirketlerin (ÇUġ), küresel ekonomikbütünleĢmenin merkezinde yer
aldığı (Ghai, 1995: 54) gerçeğinden hareketle, bugün bu yapıların ve bölgesel ticaret
bloklarının dıĢında kalan ülkelerin ekonomikyönden geliĢme hatta yaĢama Ģansının
oldukça azaldığı söylenebilmektedir (Aktan, 2003a: 153). KüreselleĢen dünyada
“devletin nispeten geri çekilmesi ve özel sektörün öne çıkması, ticaretin, sanayinin,
üretimin öncelikli meseleler haline gelmesine yol açmıĢtır. Yapısal ve hukuksal
düzenlemelerde ekonomik sistemin gerekleri daha fazla dikkate alınmaya
baĢlamıĢtır” (Kapucu ve Gündoğan, 2010: 579).
Sadece ekonomik değil, küreselleĢmenin siyasal boyutunda da ulus devletlerin
yetkilerini baĢkalarıyla paylaĢmak zorunda kaldığı ve bu yetkilerini uluslararası ve
uluslar üstü kuruluĢlara devretmeye baĢladığı görülmektedir (Aktan ve ġen, 2003:
123).Çünkü yapısal uyum ve küresel bütünleĢme birbirleriyle bağlantılı ve karĢılıklı
olarak birbirlerini takviye eden süreçleri (Ghai, 1995: 52) ifade etmektedir.
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Özetlemek gerekirse, serbestleĢme ve özelleĢtirme araçları ile geleneksel
devletin güç ve iĢlevinin küçültülmesi, ekonomikve toplumsal iĢleyiĢ üzerindeki
belirleyiciliğinin azaltılması, piyasa ve hizmetlerde serbestleĢmenin sağlanması
(Göktürk, 2006: 25) Ģeklinde argümanları olan bu yeni dönemde elbette, kamu
yönetimi anlayıĢı da değiĢime zorlanmaktadır. Kamu yönetimi düĢüncesi, yapısı,
fonksiyonları ve iĢ yapma yöntemlerini etkileyen bu değiĢim baskısı altında, kamu
yönetiminin rolü yeniden tanımlanırken, daha demokratik ve etkin olması yönündeki
talepler de artmaktadır (Genç, 2007: 258). Yeniden yapılanma/reform kavramlarının
kamu yönetimi alanında (Çukurçayır, 2009: 13) bu kadar sık duyulmasının sebebi de,
söz konu taleplerin karĢılanması çabasını ifade etmektedir. KüreselleĢme
taraftarlarının, taleplerinin cevapsız bırakılmadığının göstergesi olarak da yeni
kurum ve yaklaĢımlar hızla hayata geçirilmektedir. YerelleĢme-bölgeselleĢme ve
yönetiĢim bunlardan bazılarını iĢaret etmektedir. KüreselleĢme karĢıtlarının
görüĢlerine yer vermeden önce bu kavramların açıklanmasının yararlı olacağı
düĢünülmektedir.
1.3.3.2. KüreselleĢme Bağlamında YerelleĢme ve BölgeselleĢme
Yerel, bir ülkeden daha küçük bölge, Ģehir, kasaba gibi küçük ölçeğe sahip
mekânları iĢaret ederken; yerelleĢme, diğer bir adıyla desantralizasyon ise, kamuya
ait merkezi yönetim ve fonksiyonların merkezi otoritenin taĢra birimlerine,
fonksiyonel otoritelere, yerel yönetimlere ve hükümet dıĢı örgütlere dağıtan bir
(Akpınar vd., 2011: 1-2) anlama sahiptir.Ġlk intiba olarak “küresel olana zıt”
çağrıĢımlar yapan bir anlamı içeren “yerel”, gevĢeyen ulusal sınırlar, küreselleĢen
kültür anlayıĢı, sınır tanımayan ekonomive geliĢen teknoloji ile sık sık ulusal olanın
önüne geçmektedir (Polat, 2012: 57). BaĢka bir ifadeyle, “küreselleĢmenin yereli ve
yerelleĢmeyi yok ettiği düĢüncesi, küreselleĢmenin yerelleĢmeyle birlikte bir bütün
olduğu düĢüncesi karĢısında daha güçsüz kalmıĢ gibi görünmektedir” (Çukurçayır,
2009: 20). Bu anlayıĢ çerçevesinde yaĢanmakta olan süreç ise “KüyerelleĢme”
(Glocalization) olarak adlandırılmaktadır (Polat, 2012: 57).
GeliĢen ve geliĢmekte olan bölgeler, küyerelleĢme sürecinde yerel birimler
arası rekabetin artması, yerel birimlerin ekonomikgeliĢme süreçlerinin artan ölçüde
dıĢ piyasalara açılabilme ve yerel aktörlerin tümünü içerecek Ģekilde yeni yerel
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kurumsal düzenleme mekanizmalarının ortaya çıkması gibi durumlarla karĢı karĢıya
gelebilmektedir (Özaslan, 2005: 571).
Her ne kadar küreselleĢmeden daha eski bir geçmiĢi olsa da yerelleĢme ve
bölgeselleĢme gibi kavramlar, küreselleĢen dünyada, ulus devletin yetki ve
egemenliğini içte ve dıĢta paylaĢmak durumunda (Al, 2009: 66) kalmasının bir
yansıması olarak varlık bulabilen olguları ifade etmektedir. KüreselleĢme ile öne
çıkan bu mefhumlar, yerel halkın merkezi yönetimlerce yeterince gözetilmediği,
yerel halkın ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek birimlerin, “yerel ve bölgesel
yönetimler” olması gerektiği vurgusunu gündeme getirmiĢtir (Gül ve diğerleri, 2014:
249). Ayrıca bu yeni süreç, “farklı yerel ve bölgesel birimlerin kendilerine özgü
dinamiklerinin olduğunu öne sürerek dünyayı mozaiklerden oluĢan bir bütün olarak
tanımlamıĢtır” (Eraydın, 2010: 36).
Üçüncü bin yılın baĢındaki dünyada küreselleĢme süreci ile birlikte yaĢanan
(Ökmen, 2005: 539) yerelleĢme kavramını, BirleĢmiĢ Milletler ve Dünya Bankası
gibi aktörlerin dört türde incelediğini aktaran Güler(2005a), bunları kısaca ele
almıĢtır. Bunlar: “deconsantration (bizim yetki geniĢliği olarak adlandırdığımız,
merkezden taĢra örgütüne yetki devri); devolution (merkezden taĢra örgütünden yerel
yönetimlere yetki devri ki; bizde genellikle buna desantralizasyon denir); delegation
(yetkinin her kademede bir alta devri anlamına gelen, bizim genellikle yetki devri
dediğimiz iĢlem) ve özelleştirme (yetkilerin topluma-özel sektöre devri)”. Özel
(2007) ise bu kavramlara, denationalisation: millisizleĢtirme (ulusal sanayilerin
özelleĢtirilmesi) ve deregulation (serbestleĢtirme) kavramları ile katkı sağlamıĢtır.
Adem-i merkezileĢme süreci ile, baĢ aĢağı duran dinamiklerin yerine yerel
aktör ve giriĢimlere değer veren, aĢağıdan yukarıya doğru geliĢen bir yaklaĢımın
(Bafoil ve Kaya, 2009: 3) yansıması olarak, aynı zamanda da kamu yönetiminin
işletmeleştirilmesi sürecinin bir gerçekliği olarak, yerel yönetimler, uluslararası
sermaye ile doğrudan iliĢki kurarak küreselleĢmeyle eklemlenme sürecine girmiĢtir
(ġahin, 2005: 137). BaĢka bir ifadeyle, yaĢanan küreselleĢme, bölgeleri, yerel
yönetimleri ve toplulukları da küresel sistemin bir parçası haline getirmiĢtir (Gül vd.,
2014: 249). Bu durum, yerel yönetimleri, gerek sosyo-ekonomik gerekse de siyasal
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boyutları olan bir birim olmaktan ziyade, uluslararası sermayeyi bünyesine çekmeye
çalıĢan bir yapı, uluslararası sermaye için yeni pazar ve ucuz iĢgücü (ġahin, 2005:
138) olarak değerlendirilen bir unsur haline getirmiĢtir.
“Küresel ekonomik aktörlerin ve uluslararası organizasyonların ulusal
merkeziyetçi yapı yerine, yerel yönetimleri ve organizasyonları muhatap alma
eğilimi, bir taraftan yerel ekonomilere dünya ekonomilerine ulaĢma fırsatı vermekte
iken, (Yörükoğlu ve Peker, 2011: 139) bir taraftan da ulus devletin gücünün bir
kısmını ulusüstü kurumlara, bir kısmını da yerele ve bölgeye devretmesi” (ġahin,
2005: 142) sonucunu doğurmuĢtur.
Özellikle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı gibi belgelerle, her türlü
demokratik rejimin temeli olarak nitelenen ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
ilkesini esas alarak bir Avrupa inĢa etmeye çalıĢan (Al, 2009: 64) yerelleĢme
kavramını, Sayın (2005) Ģu Ģekilde eleĢtirmiĢtir:
“… Eski Yunan filozoflarına kadar uzanan bu kavram ilk kez 1896 ve 1931
yıllarında ilan edilen Katolik Kilisesi fermanlarında ortaya çıkmıştır. Bu
ilke, bireye alt düzlemdeki yönetimlere, yönetme hakkı veriyor izlenimi
yaratsa da aslında yurttaşlık kavramını yok eden, yurttaşı hizmetten
yararlanan durumuna iten ve hizmetin maliyetini hizmetten yararlananlara
yükleyen bir ilkedir. Bu ilke, liberalizmin kurucu ilkesidir; ulus devletleri –
merkezi yönetimi- dağıtmanın ilkesidir. Ve bu nedenle neo-liberal AB‟nin
varlığını sürdürebilmesinin formülasyonudur…” (Sayın, 2005: 269).
“… Avrupa‟da iktidarın özeksizleştirilmesi amacı, subsidiarite ilkesi ile
gerçekleştirilmektedir. Bu yönelimyalnızca Avrupa‟ya özgü değildir. Küresel
şirket düzeni bütün dünyaya bu yapıyı dayatmaktadır” (Sayın, 2005: 279).

Özetlemek

gerekirse,

küreselleĢme

süreci

ile

eĢ

zamanlı

yaĢanan

bölgeselleĢme ve yerelleĢme süreçleri hem artan demokratikleĢme eğilimlerinin
karĢılanması hem de artan küresel rekabette etkin çalıĢabilecek hizmet birimleri
olarak öne çıkan yerel yönetimleri, ulus-devletin geleceğinin tartıĢıldığı bir ortamda
yeni beklentilerin eklendiği alternatif birimler olarak değerlendirilebilmektedirler
(Gökçe, 2003: 220). Dünya ölçeğinde yeni bir ekonomikiĢbölümü yaratan ve bu
iĢbölümünde yerel birimleri kalkınmanın yeni aktörleri olarak öne çıkaran” (Özaslan,
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2005: 572) “küreselleĢme sürecinde ulusal kalkınmacılık anlayıĢı kapitalizmin
geliĢmesine ters düĢmeye baĢlamıĢ, bu sürece koĢut olarak planlama anlayıĢı ve
uygulamaları da değiĢmiĢtir. Yeni kalkınma modeli, bölgeye öncelik vererek yerel
kaynakların etkin kullanımı ve yerel toplulukların gereksinimlerini karĢılamalarında
doğrudan sorumluluk yüklenmeleri üzerine odaklanmıĢtır” (ġahin, 2005: 135).
ÇeĢitli yazarların konuyu ele alıĢ biçimlerinin ardından Ģahsi kanaatimi
belirtmek, yaptığım çıkarımların özetlenmesi açısından faydalı olacaktır. Bu
çerçevede, ideoloji ve kurumlarına yönelik tüm karĢı duruĢlara rağmen, her alana
hızla sirayet eden küreselleĢmenin geri döndürülemez bir nitelikte olduğunu daha
önceki bölümlerde vurgulamıĢtık. Bu çerçevede belirtmek gerekir ki, 1970‟li yılların
sonlarından itibaren sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla etkinliğini
hissettiren küreselleĢme ile birlikte, sahip olunan birçok değer aĢınmaya baĢlamıĢtır.
Söz konusu aĢınma ile baĢta ulus devlet yapıları olmak üzere çeĢitli yapı ve kurumlar
revizyona uğratılmıĢtır. Temel felsefe olarak, hizmet sunumunda etkinlik ve
verimlilik sağlanmasını gerekçe göstererek devletin etkinsizleĢtirilmesi, yani
özelleĢtirilmesi düĢüncesine dayanan bu süreçte, ulus devletten boĢalan alan,
piyasaya bırakılmıĢ durumdadır. Ayrıca, demokratikleĢme, özgürleĢme gibi
liberalizm öğretilerine göre Ģekillendirilen bir dünya oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.
Bu gerekçe ile de süreçte yer alan tüm ülkelere, aynı öğretiler etrafında birleĢme fikri
empoze edilmektedir. Söz konusu fikirlerden öne çıkanlar ise yerelleĢme,
bölgeselleĢme, yönetiĢim Ģeklinde gerçekleĢmektedir.
Beraberinde yeni birtakım kurumların da oluĢturulmasını zorunlu kılan bu
kavramlar ile birçok kurumun ve sistemin adeta içi boĢaltılabilmektedir. Öyle ki,
yerelleĢme ve bölgeselleĢme eğilimleri göz önüne alındığında halka hizmet sunmayı
esas alması gereken yerel yönetimlerin, bu misyonlarının birden bire küresel ya da
uluslararası

sermayeyi

kentlere veya bölgelere çekmek haline

dönüĢtüğü

görülmektedir. Ülkemiz özelinde kentlerin durumları değerlendirildiğinde “rant”
temelli bir sistemin uygulanmakta olması buna verilebilecek en iyi örneği iĢaret
etmektedir. Yine bu kapsamda oluĢturulan kalkınma ajanslarının ana amaç ve
faaliyetleri de değerlendirildiğinde, kentler ve bölgelerarası eĢitsizliklerin, devlet,
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daha doğrusu küresel aktörler eliyle derinleĢtirildiği bir yapıyı doğurduğu
söylenebilmektedir.
BaĢka bir açıdan yorumladığımızda, küreselleĢme, yerele ve bölgeye ait olanı
öne çıkarırken, bunu ekonomikve demokratik gerekçelerle sağlamaya çalıĢtığını
beyan ederken, ulusa, ulusal birlik ve bütünlüğe ait olan bütünleĢtirici ve
merkezileĢtirici tüm olguları altüst ederek gerçekleĢtirmektedir. Dolayısıyla ulusal
bilinç ve birimler artık etkinliğini yitirirken, yerel birimler, küresele uyduğu,
sermayeye ev sahipliği yaptığı sürece gözde kuruluĢlar olarak algılanmaktadır.
DeğiĢimin bu yönde gerçekleĢmesi ise, yerel ve bölgesel birimleri, kalkınmada en
önemli aktör haline getirmektedir. Bu doğrultuda, sadece merkezi yönetimin
oluĢturacağı politikalarla yerel ve bölgesel sorunların çözülemeyeceği felsefesi ile,
çok aktörlü bir yapının oluĢturulması esas alınmaktadır. Bahsedilen yapı ise,
yönetiĢim olarak adlandırılan yeni bir alana iĢaret etmektedir. Hem yerel/bölgesel
eğilimler hem de çok aktörlülük üzerine kurulan kalkınma ajansları ana konumuzu
oluĢturduğu için, bu kurumların hayata geçirilmesinde gerekçe olarak gösterilen
yönetiĢimin de kısaca ele alınması yararlı olacaktır.
1.3.3.3. Yönetim AnlayıĢında DeğiĢim: YönetiĢim
YerelleĢme düĢüncesinin değerlendirilmesini takip eden bu bölümde genel
itibariyle, asıl amaç olan yönetiĢim konusu ele alınacaktır. Belirtmek gerekir ki,
yerelleĢme kavramı, yönetiĢim modeline geçiĢte kullanılan (Ceritli ve GüneĢ, 2010:
529) bir aracı ifade etmektedir.
KüreselleĢmeyle birlikte, devletin küçültülmesi, müĢteri/vatandaĢ odaklılık,
halk katılımı ve denetimi, yönetimde açıklık, adem-i merkeziyetçi yapılanma, insan
kaynakları yönetimi, performans öncelikli yönetim ve yeni yönetim yaklaĢımlarının
benimsenmesi gibi eğilimler ortaya çıkmıĢtır (Yüksel, 2004: 2-11). Bu eğilimler,
kamu politikası oluĢturma sürecinde rol alan kamu yönetimi (yürütme, kamu
kurumları ve görevlileri), siyasi partiler, seçmenler (vatandaĢlar), baskı grupları ve
medya (Çevik, 2007: 145-153) gibi kesimlerden oluĢan aktörlerin çeĢitlenmesi
sonucunu doğurmuĢtur. Çünkü, sınırları ve etki alanı tartıĢmaya açılan ulus devlet
otorite ve yetkilerini uluslararası kurumlar, yerel yönetimler, sektörler ve bireylerle
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paylaĢmak durumunda kalmıĢtır. Dolayısıyla, devlet yönetimine uluslararası ve ulusaltı yeni aktörlerin ilave edilmesi, kamu yönetimine de yeni aktörlerin katılımını
zorunlu kılmıĢtır (Al, 2002: 234).
Eski tarihli sözlüklerde rastlamayıp, 1980‟lerden itibaren sık sık karĢımıza
çıkmaya baĢlayan yönetiĢim, devletin toplumsal ve ekonomikiĢlevlerinin yeniden
sorgulanması ve küçültülmesi yönündeki düĢüncelerin kavramlaĢtırılmasını ifade
etmektedir (KeleĢ, 2010: 58).
Ġlk kez 14. Yüzyılda Fransa‟da kullanılan, ancak 1989 yılında Dünya Bankası
tarafından, Afrika‟nın kalkınmasına iliĢkin hazırlanan bir raporda, kullanılmasıyla
üne kavuĢan (Aktaran: Eroğlu, 2010: 199; Sobacı, 2010: 313) yönetiĢim, bu kuruluĢ
tarafından, “bir ülkenin ekonomikve sosyal kaynaklarının yönetiminde iktidarın
kullanılma Ģekli” (Torlak ve Önez, 2005: 653) olarak tanımlanmıĢtır. Daha özet bir
anlatımla, raporda yer alan ifadeyle yönetiĢim, “ülke meselelerinin yönetiminde
politik gücün kullanımı” olarak tanımlamıĢtır (World Bank, 1989; Sobacı, 2010:
313).
Benzer Ģekilde, 1992 yılında hazırlanan “Governance and Development”
isimli raporda “kalkınma amacıyla bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının
yönetiminde gücün kullanılma tarzı” olarak ifade edilmiĢtir (World Bank, 1992: 3;
Sobacı, 2010: 314). “YönetiĢim yaklaĢımı, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Osborne
ve Gaebler‟in 1993 tarihli ünlü çalıĢmalarında kürek çeken değil dümen tutan devlet
sloganıyla ve katılımcı vatandaĢlık anlayıĢı ile ĢekillenmiĢtir” (Koçak, 2010: 470).
Bu yaklaĢımlardan hareketle denilebilir ki; “yönetiĢim formülü, kamu
yönetiminin örgütlenmesinde doğrudan etkili olan Dünya Bankası, BirleĢmiĢ
Milletler, OECD ve bunların yanı baĢında yer alan IMF‟nin talebi olarak gündeme
gelmiĢtir” (Güler, 2005a: 41).
Bu haliyle bürokrasi, Ģirket ve STK sarmalında Ģekillenen bir süreci ifade eden
(Güler, 2005a: 24) yönetiĢim, ulusaĢırı sermayenin ve örgütlerin yeni bir sömürü
stratejisi olarak da görülmektedir (Çukurçayır, 2012: 109). Bu yeni stratejinin özü:
yeni sağ ideolojiden yararlanılarak yerelleĢme, yerel yönetim, sivil toplum ve
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gönüllü kuruluĢlar gibi kurumları ve kavramları öne çıkararak devletten olabildiğince
kaçılmasını (Güler, 2005b; Çukurçayır, 2012: 109) içermektedir.
Son yıllarda, yurttaĢ-devlet ve uluslararası iliĢkileri açıklamak üzere oldukça
yaygın kullanılan ve “birlikte yönetim” anlayıĢının en önemli anlatımı olan
yönetiĢim (Çukurçayır, 2012: 107), birçok ülkede önemli eleĢtiri ve karĢı çıkıĢlarla
karĢılansa da giderek daha fazla etkili olmaktadır (Çukurçayır, 2010: 12). Söz
konusu kavram, özellikle uluslararası finans kuruluĢlarının önderliğinde ihraç
edilmekte ve dünya geneline yayılmaktadır (Sobacı, 2010: 334).
YönetiĢim, Güler, (2005a) tarafından, “katılımcı olmakla birlikte demokratik
olmadığı” belirtilen, “tüm iktidar sermayeye modeli” olarak adlandırılan ve “sermaye
dıĢı tüm toplumsal kesimleri, iktidar minderinin dıĢına atan” bir model olduğu
gerekçesiyle önemli eleĢtirilere zemin yapılmıĢtır. Bu yeni yönetim modeli,
uluslararası finans kuruluĢlarının, kredi borcu olan ve bu borcun yönetimi konusunda
oldukça zayıf olan ülkelere, siyasi anlamda yaptırmak istediklerinin gerekçesi olarak
kullanılmaktadır (Smouts, 1998).
Her ne kadar yönetiĢim, ekonomik kalkınma ve demokrasi arasında sıkı ve
doğru orantılı bir iliĢki olduğu, demokrasinin kalitesi, yönetiĢim düzeyi ve kamu
yönetiminin yönetebilirliğinin ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğu” (Kapucu
ve Gündoğan, 2010: 581) ifade edilse de, genellikle yönetiĢim, “uluslararası finans
kuruluĢları tarafından, neoliberal politikaların kredi alan ülkelerde uygulanabilirliğini
garanti altına almak” ve bu ülkelerin “iç politik meselelerine müdahale edebilmek”
için transfer edilen (Sobacı, 2010: 335) bir yaklaĢımı içermektedir. Aslında bir
bakıma “yönetiĢim, demokratik idealler nedeniyle değil, bir yönetilemezliği
yönetebilmek ihtiyacıyla ortaya çıkan bir yöntem” (Uçkan, 2010: 109) olarak
değerlendirilebilmektedir.
EleĢtirildiği ve bünyesinde bulundurduğu gerçekler bir tarafta, dünya genelinde
uluslararası kuruluĢların politika transferi, idari reform/yapısal uyarlama adı altında
hayata geçirilen bir düĢünceyi anlatmaktadır, yönetiĢim. Bireyin toplumsal ve siyasal
rollerini yeniden tanımlayan (Çukurçayır, 2005: 219) yönetiĢim, Gönel‟e göre,
“yöneten-yönetilen ayrımı yerine yönetileni bir paydaĢ olarak görüp, onun kararları
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doğrultusunda çalıĢan bir kamu yönetimi anlayıĢının benimsenmesi gerektiğini
vurgulayan, ilke edinen bir yaklaĢımdır”. Devlet merkezli yönetim yerine toplum
merkezli ve yapabilir kılma stratejisini esas alan” (Ökmen, 2005: 555) yönetiĢim,
“toplumu yönlendirmekte sorumluluk dengesinin devletten sivil topluma doğru
kaymasını iĢaret etmekte, çok aktörlü bir sistemle birlikte, karĢılıklı etkileĢimle
yönlendirme sürecini önermektedir” (Tekeli, 2003: 627). BaĢka bir ifadeyle,
yönetiĢim, birbirine bağlı olan pozisyonların ve çatıĢan, karĢıt çıkarları olan
aktörlerin oluĢturduğu, farklı ağsal yapıları koordine eden bir süreç olarak
görülmektedir (Cope vd., 1997: 447; Özer, 2005: 306).
Dolayısıyla alıĢılagelen yönetim anlayıĢından farklı kiĢi veya kurumların da
dâhil olduğu bir etkileĢimin, uygulama bulmuĢ hali yönetiĢimin anlam ve iĢleyiĢiyle
karĢımıza çıkmaktadır. Ancak bu yapı özel sektörü yani sermayeyi kamu sektörü ile
birlikte karar alıcı konumuna oturttuğu için haklı eleĢtirilere tâbi tutulmaktadır.
Tablo 4. Kamu Yönetiminde Yönetim ve YönetiĢim
Ölçüt
Yönetim metodu
Normatif temel
Yönetim biçimi
ĠliĢki türü
Faaliyet amacı
Faaliyet oryantasyonu
Devlet örgütlenmesi

Bürokratik Model
HiyerarĢi
Ġdare hukuku
Bürokratik yönetim
Egemenlik ve itaat
Güçlendirme
Prosedür
Tekmerkezli sistem

Yeni Kamu Yönetimi

YönetiĢim

Piyasa, eĢitlik
SözleĢme
Yönetsel yönetim
Rekabet ve birlikte çalıĢma
DeğiĢimi teĢvik
Sonuç
Özerk sistem

Örümcek ağı
AnlaĢma
Ortaklık/danıĢmanlık
EĢitlik ve bağımsızlık
Sosyal güven
Gereksinimler
Sivil toplum

Kaynak: Czaputowicz, 2007: 31; Eroğlu, 2010: 204.

Uygulandığı alanlar göz önüne alındığında farklı türleri olan yönetiĢim
kavramının kullanımına yeni bir kavram eĢlik etmeye baĢlamıĢtır: iyi yönetiĢim
(Smouts, 1998: 81). Ġyi yönetiĢim (good governance), “kamu sektörü, özel sektör ve
üçüncü sektörü (sivil toplum kuruluĢları) bir araya getiren birlikte sorumluluk
alabilecekleri, birlikte yönetebilecekleri ve denetleyebilecekleri bir sistemi
tanımlamaktadır” (Aktel, 2003: 161).
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan White Paper (Beyaz Kitap) isimli
kaynakta yer alan bilgiler ıĢığında iyi yönetiĢim için önerilen 5 temel ilke açıklık
(opennes), katılım (participation), hesap verebilirlik (accountability), etkinlik
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(effectiveness), kolay anlaĢılırlık (coherence) olarak sıralanmaktadır (European
Commission, 2001; Dülger, 2011: 151-152; www.parlcent.org, 25.02.2014).
Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından sunulan
öneriler ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (European Commission, 2001: 33):
-

Avrupa Birliği‟nin sivil toplumla iliĢkisi yapılandırılması

-

Yerel ve bölgesel aktörlerin pratik uzmanlıklarından ve becerilerinden daha
fazla yararlanılması

-

Politika yapıcıların, uzman tavsiyesi kullanma Ģeklinde kamu güveni inĢa
etmesi

-

AB politika hedeflerinin daha açık tanımlanmasının desteklenmesi ve AB
politikalarının etkinliğinin arttırılması

-

AB düzenleyici ajanslarının kurulması için koĢulların belirlenmesi

-

Her kurumun rol ve sorumluluklarına yeniden odaklanılması
Demokratik yaĢamın vazgeçilmez temellerini oluĢturduğu belirtilen katılım,

yurttaĢlık, merkezi olmayan yapılanma, iĢbirliği, etkinlik, eĢitlik, Ģeffaflık, hesap
verebilirlik, sürdürülebilirlik ve hukuk kurallarına uygunluk gibi kavramlarıniyi
yönetiĢimin temel prensipleri (Shehrin, 2010: 274) olduğu belirtilse de; meĢruiyet,
etkin yönetim, bilginin kullanılabilirliği ve koordinasyon (Eroğlu, 2010:201-202)
gibi unsurlar da bu ilkelere ilave edilmelidir. Bu kadar çok kavramı içermesi
açısından bakıldığında yönetiĢim, sadece ekonomikve politik içeriğe sahip olmayan,
toplumun sosyo-kültürel geliĢimine de iĢaret eden (Toprak, 2010: 75) bir unsurdur.
YönetiĢimin ele alınıĢında farklı türleriyle karĢılaĢılması söz konusu
olmaktadır. Buna göre, küresel yönetiĢim, kamu yönetiĢimi ve iyi yönetiĢim (Koçak,
2010: 473); ulusal, bölgesel ve yerel yönetiĢim (Çukurçayır, 2010: 618); ilave olarak
kurumsal yönetiĢim, e-yönetiĢim ve network yönetiĢimi (Sobacı, 2010: 311-312)
ileekonomik, politik, idari ve sistemik yönetiĢimden (UNDP, 1997: 10)
bahsedilebilmektedir.
Bunlardan “yerel yönetiĢim, yerel yönetimler, hemĢehriler, yerel düzeyde
etkinlik gösteren özel sektör kuruluĢları ve sivil toplum örgütlerinden oluĢan birden
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fazla aktörün rol aldığı ve hiyerarĢilerin yerini karĢılıklı etkileĢime bıraktığı bir
yönetim sürecini ifade etmektedir” (ġengül, 1999: 12; Eken ve Köseoğlu, 2005:
241). Bu süreçte hiyerarĢik bir örgütlenmeden ziyade eĢitler arasında örgütlenme
(Ceritli ve GüneĢ, 2010: 529) söz konusu olmaktadır.
“Birlikte öğrenme” süreçleri oluĢturan bölgesel yönetiĢim ise, diğer yönetiĢim
türlerinden farklı bir iĢlev üstlenmektedir. Buna göre,
“Ulusaltı bir yapıda, merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, çok sayıda ʻyerleşim birimiʻnin ve
ʻçevresininʻ ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını çözmek; bunu
yaparken de açık, hesap verebilen, her zaman denetlenebilen, demokratik
ilkeleri

benimseyen

bir

ʻyönetimʻ

mekanizması

oluşturmayı

amaçlamaktadır” (Çukurçayır, 2010: 629).

“Bölgesel yönetiĢim yaklaĢımının uygulama formu olarak ise, bölgesel
kalkınma ajansları (Regional Development Agencies–RDA) öne çıkmaktadır
(Çukurçayır, 2010: 636).
Sonuç olarak, kamu yönetiminde esnekleĢme, stratejik planlamaya dayanan,
performans odaklı, Ģeffaf, hesap verebilir bir yönetimin yanı sıra karar verme
mekanizmasına diğer aktörlerin de katılımı söz konusu olmaktadır (Eroğlu, 2010:
207). Böylelikle, katılımcı demokrasi uygulamaları, yönetiĢim süreçlerinin hızla
popülerleĢmesi gündeme gelmiĢtir (Bayraktar, 2007: 471). “YönetiĢim kavramının
güçlenmesine paralel olarak ise, yönetim zihniyeti, kalıpları ve yöntemleri de
dönüĢmeye baĢlamıĢtır” (Ökmen, 2007: 662).
Ancak sunulduğu kadar kusursuz olup olmadığı halen tartıĢmalı olan
yönetiĢime iliĢkin birtakım

endiĢeler mevcuttur. Bu

açıdan

bakıldığında,

“yönetiĢimin daha eĢitsiz bir toplum ortaya çıkarılabileceği konusunda kaygılar
bulunmaktadır (Tekeli, 2003: 630). Ayrıca kavram, “sermayeyi siyasal ve yönetsel
iktidarın açık sahibi kılınması”, “iĢçi-emekçi kesiminin STK torbasında, kısıtlı ve
sermaye ile denk ağırlıklı olmaması”, “sermaye kesiminde yerli-yabancı ayrımı
gözetilmediği için iktidarın yabancı unsurlara açılması” hatta “kamu gücünün
yabancı sermayenin iktidar alanı haline getirilmesi” (Güler, 2005a:25) gibi
unsurlardan dolayı eleĢtirilmektedir.
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1.3.3.4. KüreselleĢmeye Yöneltilen EleĢtiriler
Siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere, farklı boyutları olan
küreselleĢme ideolojisinin, herkes tarafından savunulduğunu söylemek elbette ki
mümkün değildir. Çünkü hitap ettiği alanın geniĢliği, destekçilerinin kimlikleri ve
öngördükleri yeni kurumlar göz önüne alındığında, en büyük zararı ulus devlete
verdiği görülen bu akım, bir taraftan ekonomik yaĢam içerisinde, uluslararası
Ģirketlerin hâkimiyeti ile milli sermayenin yok olması, bir taraftan da toplumsal
yozlaĢmaların yaĢanması sonucunu doğurmaktadır.
Yeni sağ, neo-liberalizm, yerelleĢme, bölgeselleĢme, özelleĢtirme, yönetiĢim,
sürdürülebilirlik gibi çok sayıda kavramı ve baĢta bölgesel kalkınma ajansları olmak
üzere yeni yapıları beraberinde getiren küreselleĢme alanına yöneltilen birtakım
eleĢtirilere yer vermek, konunun sonlandırılması açısından toparlayıcı olacaktır.
Kökü eskilere dayanmakla birlikte 1970‟li yılların sonlarından itibaren ve
teknolojik geliĢmeye bağlı biçimde hızla geliĢen küreselleĢme ideolojisinin 1990‟lı
yıllara gelindiğinde birtakım sorunları doğurduğu gözlenmiĢtir. Bu kapsamda bazı
mekânlar/bölgelerin

ekonomikaçıdan

gerileme

dönemi

içine

girdiği

görülmüĢtür.“Özellikle ekonomikve sosyal kapasiteleri geliĢmemiĢ yörelerin
küreselleĢme sürecinin getirilerinden yararlanmadıkları, tam tersine dünya ekonomik
sisteminden dıĢlandıkları görülmüĢtür” (Eraydın, 2010: 37). BaĢka bir ifadeyle,
“küreselleĢen dünyada bölgelerin küresel ekonomik sisteme bir aktör olarak
eklemlenmesine bağlı olarak bölgesel geliĢme sorunu, rekabetçilik temelli bir
soruna” dönüĢmüĢtür (Bakır ve Tuncel, 2010: 157). Bunu sağlamaya çalıĢırken de
birçok bölgenin daha geri seviyelere düĢmesi sonucu doğmuĢtur. Bölgesel anlamda
bölge koĢullarının kötüleĢmesi ve bölgenin cazibesini, yatırımcısını kaybetmesi;
ulusal anlamda ise kalkınma sorunlarının, bölgelerarası eĢitsizlik olgusunun
derinleĢmesi gerçekliği ile karĢı karĢıya kalınmıĢtır.
KüreselleĢmenin en çok tartıĢılan etkilerinden biri de ulusal egemenlik
üzerinde ortaya çıkmaktadır. Devlet yönetimini küçük birimlere ayıran, bunları
yetkilendiren ve devleti sınırlandıran bu süreç, ulusal egemenliğe yöneltilmiĢ
birtehdittir. Devletin ve birimlerinin istenen yönde hareketini sağlamada ise özellikle
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IMF, DB gibi kurumlardan kurumsal araçlar olarak faydalanılmaktadır (Genç, 2007:
262). Ayrıca ulus devletler, uluslar ötesi yeni aktörler ve bölgeselleĢme eğilimleriyle
üstten baskıya maruz kalırken, etnik akımlar tarafından da alttan sıkıĢtırılmaktadırlar
(Ökmen, 2005: 552). Dünya gündeminin en önemli konu baĢlıkları ele alındığında
Ģahit olduğumuz sorunlar, küreselleĢmeye yöneltilen eleĢtirilerin ve endiĢelerin hiç
de yersiz olmadığını göstermektedir. Çünkü bir taraftan ABD yani sermaye menĢei
olan uluslararası kuruluĢlar tüm dünyayı kendi tayin ettikleri tanım ve kurumlar
etrafında biçimlendirmektedirler. Bir taraftan da kendi elleriyle yarattıkları sorunları
yine kendi çözüm yolları ile gidermeye çalıĢırken, azgeliĢmiĢ tüm ülkeleri
kendilerine daha da bağımlı hale getirmektedirler.
Bağımlılık temelinde biçimlenen yönetim yapılarında ise, ulus devlet, ulusal
kimlik, milli benlik gibi değerlerin, eski anlamını yitirmesi, vatandaĢın devlete
bağlılığının yalnızca ekonomik-rasyonel insan modeli ile sınırlandırılması gündeme
gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda küreselleĢme konusunda ortaya sürülen iki
farklı yaklaĢımı aynı tabloda değerlendirmek farkı görmemizi sağlayacaktır
Tablo 5. ġüpheciler ve KüreselleĢmecilerin Dayandığı GörüĢler
Konu
Kavram
Güç

Kültür

Ekonomi
EĢitsizlik

ġüpheciler
KüreselleĢme değil
uluslararasılaĢma/bölgeselleĢme
Ulus devlet kuralları
Yönetimler arasılık
Ulusçuluk ve ulusal kimliğin
canlandırılması
Bölgesel blokların geliĢmesi
Canlanma
Yeni emperyalizm
Büyüyen Kuzey-Güney bölünmesi
UzlaĢmaz çıkar çatıĢmaları

Uluslararası devletler sistemi
Devletlerin kaçınılmaz ısrarları
arasındaki siyasi çatıĢma
Sistem
Uluslararası yönetiĢim
Jeopolitik eksenli toplulukların
önceliği
Kaynak: Aktaran: Polat, 2012: 23.

KüreselleĢmeciler
Bölgeler ve kıtalar arasında yüksek derecede
kapsamlı, yoğun ve hızlı akıĢlar, hareketler
ve ağlar yoluyla biçimlendirilmiĢ bir dünya
Devlet egemenliğinin, özerkliğinin ve
meĢruiyetinin erozyonu
Ulus devletten sapma
Çok taraflılığın yükseliĢi
Küresel popüler kültürün oluĢumu
Kurgusal politik kimliklerin erozyonu
MelezleĢme
Küresel enformasyon kapitalizmi
Ulus ötesi ekonomi
ĠĢ gücünün yeni küresel bölüĢümü
Toplumlar arasında ve toplumlar içinde
büyüyen eĢitsizlik
HiyerarĢilerin erozyonu
Çok yönlü küresel yönetiĢim
Küresel sivil toplum
Küresel hükümet
Kozmopolit yönetimler
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Daha öz bir ifadeyle, “küreselleĢme sürecinde devlet yapısına iliĢkin
değerlendirmelerde genel eğilim, bu sürecin ulus-devletlerin iktidarını ve hareket
alanını daralttığı, iĢlevlerinde değiĢmeler meydana getirdiği ve bunun da bölgesel ve
yerel yeni örgütlenmeleri doğurduğu yönündedir” (Ökmen, 2005: 549). Bu
çerçevede, “küreselleĢme, modern çağın temel kategorilerinden birisi olarak ulusdevletin ortadan kalkıĢıdır; büyük insanlığı bölen ulus devletlerin ortadan kalkıĢı ile
büyük özgürleĢme süreci baĢlamıĢtır” (Güler, 2005b: 26).
KüreselleĢmenin ulusal birlik ve devlet anlayıĢını sarsıcı olmasının yanında
baĢka yol açtığı sorunlar da bulunmaktadır. Zira, baĢlı baĢına bahsettiğimiz etki bile
çok ciddi ve kabul edilemez bir etkidir. Ancak elbette böyle köklü değiĢimin
öngörüldüğü bir ortamda ekonomik yapının da değiĢmemesi ihtimal dâhilinde
değildir. Bu sebeple küreselleĢme, zengin ve emperyalist ülkeleri daha güçlü
yaparken; elindeki kaynakları kullanamayan, dıĢarıya bağımlılığı olan ve sosyoekonomik koĢullar açısından vatandaĢlarının taleplerine yetemeyen ülkeleri ise
gittikçe fakirleĢtirmektedir.
Dolayısıyla, fiilen var olan kapitalizm, küreselleĢmiĢ geniĢleme evresinde,
halklar arasındaki eĢitsizliği daima beslemiĢtir (Amin, 2005: 15). Ġdeologları ve
propagandacıları tarafından piyasaları liberalleştirip bütünleştirdiği, kaçınılamaz ve
geri dönülemez olduğu, kimse tarafından yönlendirilmeyen, herkese yarar sağlayan
ve demokrasinin yayılmasını artırdığı gibi söylemler ile savunulan küreselleĢme,
Marksist temelli kaynaklarda kapitalizmin ve emperyalizmin yeni adı, yeni sürümü
olarak ifade bulmaktadır (Aktaran: Polat, 2012: 31-33). Bu açıdan,“azgeliĢmiĢ
ülkeler için küreselleĢme sürecinin gerçekleĢme aracı olarak özelleĢtirme
kullanılmaktadır. Bu ülkelerde ulusal sanayi kurma hedefinin yerini ulusötesi
sermayenin ihtiyaçlarını karĢılayacak taĢeron-atölyecilik sistemi almaktadır. Küçük
ve orta boy iĢletmeler politikasının ön plana çıkarılması bu geliĢmelerin bir
sonucunu” (Özdil ve Yılmaz, 2005: 476) yansıtmaktadır.
Özetle, “küreselleĢmenin yıkıcı özellikleri, olumlu getirilerinden daha fazla
konuĢulmaktadır. KüreselleĢmeden çıkar sağlayan ülkeler, kurumlar, çokuluslu
Ģirketler ve çevresel felaketler küreselleĢmeye fatura edilen olumsuzluklardandır”
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(Çukurçayır, 2009: 15). Bu sorunların boyutu ve türü ülkelerin özel yapılarına göre
değiĢmekle birlikte, genellikle eskiden daha kötüye gidiĢi içermektedir. Ancak
ideolojinin yaratmıĢ olduğu algı neticesinde, birçok ülke yaĢamıĢ olduğu ekonomik
kısıtın ve dejenerasyonun farkına bile varmamaktadır. Elbette bunda süreci yaratan
ve yayan, uluslararası aktörlerin payı oldukça yüksektir.
1.3.4. Bölgesel Kalkınma Politikalarında Paradigma DeğiĢimi
Ulus devletlerin varlıklarının tartıĢmaya, ülkelerin rekabete açıldığı küresel
dünyada ortaya çıkan yeni kavramlar ve anlayıĢlar neticesinde bölgesel kalkınma
politikaları baĢlangıçtaki konumundan oldukça farklı bir alana taĢınmıĢtır. Elbette ki,
mevcut düzende her Ģey sorgulanırken, kalkınma anlayıĢının durağan kalması
beklenemezdi. Ancak bu değiĢimin yönünü bilmek, öngördüklerinin ulusal yarar
açısından getirebileceklerini, çok daha önemli olarak götürebileceklerini doğru tayin
edebilmek gerekmektedir. Bu sebeple, dönemler itibariyle bölgesel kalkınma
politikalarının evrelerini incelemek yararlı olacaktır.
DeğiĢim nedenleri içsel kalkınma, yeni bölgecilik ve ulusüstü bölgesel
oluĢumlar olmak üzere üç baĢlık altında (Erkut ve Gönül, 2010: 379) toplanabilen
bölgesel kalkınma politikalarının paradigmal evrelerini üç dönemde incelemek
mümkündür (Kara, 2008: 43).
Geleneksel Politikalar Dönemi (1945-1970):
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nı takip eden yıllarda yaĢanan sosyo-ekonomik sorunlar
ve bu sorunları çözme çabaları bölgesel geliĢme kavramını ortaya çıkarmıĢtır. Bu
durum ise, kalkınmanın en önemli aktörünü ulus devlet olarak görmüĢ ve refah
devleti anlayıĢının doğmasına yol açmıĢtır (Kara, 2008: 43-44). Yukarıdan aĢağı
doğru bölgesel kalkınmanın sağlanacağını öngören bu modeller ilave istihdam
yaratma fikrine dayanmıĢtır (Sakal, 2010: 11). Ancak, 1950‟lerde sahneye çıkan
ikinci kuĢak kalkınma ekonomistları, birinci kuĢaktakilerin aksine neo-klasik
prensipleri benimsemeyi tercih etmiĢlerdir (Parasız, 2003: 5). Bu dönemin içerisinde
özellikle 1960‟lı yılların sonundan itibaren baĢ gösteren petrol krizleri ile ciddi
boyutlara ulaĢan ekonomik bunalımın faturası merkeziyetçi devlet yapılarına
kesilmiĢtir.
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Kalkınma iktisadının ana kaynağı olan devlet güdümlü ve merkeziyetçi
bölgesel politikanın hızla gözden düĢmesi sonucunu doğuran bu süreç, ulus devletleri
azalan kaynak (Eraydın, 2002: 5; Kara, 2008: 47) ve bölgelerarası eĢitsizlik
sorunuyla baĢ baĢa bırakmıĢtır. Ġlerleyen dönemler ise, ekonomik ve hatta siyasi
olarak devletçilik anlayıĢından uzaklaĢan, ekonomik sistemi piyasanın eline bırakan
bir dönemi getirmiĢtir.
Ġçsel Büyüme Dinamiklerinin Vurgulandığı GeçiĢ Dönemi (1970-1990):
Önceki dönem itibariyle yaĢanmaya baĢlanan ekonomik ve siyasi krizler ile
dünya genelinde ekonomikbüyümenin durmasına yol açan (E. Çakmak, 2006: 49)
politikalar sorgulanmayla karĢılaĢmıĢlardır. Bu sorgu neticesinde ise Keynesyen
ekonomi uygulamaları ve merkeziyetçi devlet anlayıĢı idama mahkûm edilmiĢtir.
Dönemsel özellik itibariyle stagflasyonist6 eğilimler doğrultusunda merkez ile
çevre bölgeler arasındaki kalkınma farklarının artması, birçok endüstriyel bölgenin
zayıflaması ve yeni bölgelerin ortaya çıkması (Sakal, 2010: 11) ile Ģekillenen bu
dönem, güçlü devlet müdahalesi anlayıĢının zayıfladığı ve içsel büyüme
dinamiklerinin önem kazandığı geçiĢ dönemi olarak adlandırılmaktadır. 1970 sonrası
dönemin kalkınma anlayıĢını yansıtan “yeni kalkınma kuramları” ile birlikte geliĢmiĢ
ve azgeliĢmiĢ ülke ayrımı ortadan kaldırılarak tüm ülkeler için benzer kalkınma
modelleri önerilmeye baĢlanmıĢtır (Akyıldız, 2013: 107). Yeni dönem ile birlikte
bölgeler, keĢfedilmemiĢ ve kullanılmamıĢ kaynakların bulunduğu ekonomik bir
birim olarak (Kara, 2008: 49) görülmeye baĢlanmıĢtır. Bunun bir yansıması olarak
bölgeler hareketlendirilmeye baĢlanmıĢ, bölge ekonomisi ve yerel ekonomi
kavramları üzerinde hemfikir olan politikalar ile bölgeler piyasaya, ulusal ve
uluslararası sermayeye açılmıĢtır. Günümüz dünyasının uygulamakta olduğu
serbestleĢme, özelleĢtirme, dünyaya açılma gibi birçok felsefenin temelleri bu
dönemde atılmıĢtır.
1980‟lerden itibaren hız kazanan küreselleĢme süreci ile birlikte ise ulusal
sınırların zayıflaması, dünya pazarında bölgesel rekabet anlayıĢının ortaya çıkması
söz konusu olmuĢtur (Kara, 2008: 50). Ancak baĢ gösteren yeni sorunlar ile, birçok
6

Durgunluk ve enflasyonun birlikte yaĢanması durumunu ifade eden bir kavramdır.
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ülke tarafından “kurtarıcı” olarak görülen küresel ekonomik sistemin sunulduğu ve
sanıldığı gibi kusursuz bir mekanizma olmadığını göstermiĢtir. Girdiği girdaptan
çıkmanın mümkün olmadığını fark eden ülkeler ise uluslararası aktörlerin acı
reçetelerini uygulamak zorunda kalmıĢlardır.
Hayata geçirilen bu reçetelerin karĢılığında ise, azgeliĢmiĢ ülkeler geçici süreli
ve ekonomik boyutlu kısmi rahatlama yaĢarken, ilerleyen yıllarda çok ağır bedeller
ödemek zorunda kalabilmektedir. Çünkü odak noktası güç ve kâr elde etmek olan
çokuluslu Ģirketler bu ülkelerde kök salarak, bir taraftan ucuz iĢgücü sağlamakta, bir
taraftan bölgenin kaynakları ve gelirin büyük kısmı ile bölgeye değil kendi ülke
ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar. Bu durum ise sosyal devlet, ulus devlet, milli
ekonomi gibi kavramlardan uzaklaĢılmasına ve sömürgeciliğin “modern” halinin
yaĢanmasına zemin hazırlamaktadır
Bu çerçevede, 1980‟li ve 1990‟lı yıllarda ülkemizde ve yükselen birçok
ülkede Washington UzlaĢması7 ağırlıklı kalkınma teorisi ve politikası uygulamaları
baĢlatılmıĢtır (Parasız, 2003: 7).
Bilgi Toplumuna Dayalı Rekabetin Öne Çıktığı Dönem ( 1990-Günümüz):
Üçüncü dönem ise,“küresel rekabet dinamiklerinin en üst düzeyde
vurgulandığı, klasik rekabet unsurları yerine yenilik ve bilgi toplumuna dayalı
rekabetin öne çıktığı yeni bölgesel paradigma dönemi olarak nitelenmektedir” (Kara,
2008: 43). Ġçinde yaĢanmakta olduğumuz bu dönemde bölgesel politikalarda ortaya
çıkan en önemli değiĢim, önceleri uygulanmakta olan yukarıdan aĢağıya (top-down)
7

Ġlk kez John Williamson tarafından 1980‟li yılların baĢında kullanılan, temelinde IMF ve Dünya Bankası gibi
uluslararası kuruluĢların benimsediği politikaların ülkelerde uygulanmasını esas alan konsensüse verilen isimdir.
Washington UzlaĢması geliĢmiĢ ülkeler için geliĢtirilen ve adına ABD‟de Reaganomics, Ġngiltere‟de Thatcherism
adı verilen arz yanlı ekonomi politikası reçetelerinin geliĢmekte olan ülkelere tavsiye edilen Neo-Liberal
uzantısıdır. Arz yanlı ekonomi yaklaĢımı piyasa güçlerine güvenmekte, kamu müdahalelerini ve harcamalarını
minimuma indirmeyi amaçlamaktadır” (Parasız, 2003: 19). Bu uzlaĢının maddeleri Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 1.
Maliye disiplini sağlanmalı ve denk bütçe anlayıĢı güdülmelidir. 2. Kamu harcamalarının öncelikli alanları
yeniden belirlenmelidir. 3. Vergi reformu yapılmalıdır. 4. Tüm finansal hareketler serbest olmalı ve faiz oranları
piyasa tarafından belirlenmelidir. 5. Tek tip ve piyasa tarafından belirlenen döviz kuru anlayıĢı uygulanmalıdır. 6.
Gümrük tarifeleri kaldırılmalı ve serbest dıĢ ticaret uygulanmalıdır. 7. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
özendirilmelidir. 8. Devletin ekonomik teĢekkülleri özelleĢtirilmelidir. 9. Deregülasyon, yani devletin piyasa
üzerindeki kontrollerinin kaldırılması, temel amaç olmalıdır. 10. Mülkiyet hakları sağlam güvence altına
alınmalıdır (Aktaran: Yıldırım, 2011; en.wikipedia.org, 2014).
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politikaların terk edildiği, bunun yerine ise, aĢağıdan yukarıya (bottom-up)
tasarlanan (Uzay, 2010: 5; Doğruel, 2012: 8-9) politikaların uygulanmasıdır.
Tablo 6. Bölgesel Kalkınma Konseptinde DeğiĢim
Dönem
1950’li yıllar
1960’lı yıllar
1970’li yıllar
1980’li yıllar
1990’lı yıllar

Bölgesel Kalkınma Konseptinin Ġçeriği
Büyümenin önkoĢulu olarak altyapı yatırımları görülmektedir
DıĢa dönük ekonomik faaliyetlerin çekiciliği: bu bağlamda geliĢtirilen kalkınma kutupları
ve ihracat sektörünün ön plana çıkarılıĢı söz konusudur
Ġçsel kalkınma: KOBĠ‟ler ve yerel yetkinlikler
Yenilik, teknolojik yayılma, yenilikçi çevre
Bilgiye dayalı kalkınma anlayıĢı; beĢeri sermaye ve bilgi gibi soyut faktörlerin ön plana
çıkarılıĢı, yerel kültür
ĠliĢkisel sermaye, kolektif öğrenme, karĢılıklı bağımlılık ve internet çalıĢması

2000’li yıllar
Kaynak: Ildırar, 2004: 110.

Yıllara göre bölgesel kalkınma anlayıĢının yaĢadığı değiĢimi gösteren tablolar
dün ile bugünü daha net görmekte yarar sağlayacaktır.
Tablo 7. Bölgesel Politikaların Dönemsel Özellikleri
Yıllar

1950-1970

Bölgesel Büyümenin
Kaynağı

DıĢ Talep, Devletin
Yeniden Dağıtıcı
Kararları, UlusaĢırı
Firmaların DıĢ Kararları

Bölgesel GeliĢme
Dinamiğinin Öğeleri

Sermaye Birikimi
Yatırım Dinamiği DüĢey
olarak BütünleĢmiĢ
Ekonomi
Ticaret Konusu KarĢılıklı
Bağımlılıklar (Girdi Çıktı
ĠliĢkileri)

Mukayeseli Üstünlük
Ġçin Nedenler
Bölgesel Ekonominin
Büyüme
Dinamiklerinin
Mekânsal Yansıması
YönetiĢim Biçimi

Devletin Politika
Araçları

Sosyal Sistemin
Yönlendirme
Mekanizmasının
Aktörleri

Verili Üstünlükler (Coğrafi
Üstünlükler)
Ölçek Ekonomileri +
Yığılma Ekonomileri
Büyüme Kutbu
Yayılma Etkisi
Geri Yıkama Etkisi

1970-1990
Ġçten GeliĢen
(Tabandan Kalkınma)
Ġnsan Sermayesinin GeliĢimi
DüĢey Çözülme
Yatay Olarak BütünleĢmiĢ
Ekonomi
Kolektif GiriĢimcilik Ticaret
Konusu Olmayan
KarĢılıklı Bağımlılıklar
Tarihsel Olarak BirikmiĢ
Üstünlükler
Kapsam Ekonomileri +
Yığılma Ekonomileri
Ortak Kullanılan Altyapılar
Yeni Sanayi Mekânları

1990+
Ġçten GeliĢen (Teknik ve
Organizasyonel Yenilik)
Teknik ve organizasyonel
yeniliklerce yönlendirilmesi
Yarı-DüĢey BütünleĢme
Sosyal Sermaye Yaratılması
Ekonomik ĠliĢkilerin
Toplumsala Gömülü Olması
Ticaret Konusu Olmayan
KarĢılıklı Bağımlılıklar
Tarihsel Olarak BirikmiĢ
Üstünlükler
Ağ DıĢsallıkları (Yerel Ağlar,
Yerel-üstü Ağlar)
Yenilikçi Öğrenen Bölge
Bölgesel Yenilik Sistemleri
Yenilikçi Ortam
Yer Bağımlı = Güzergâh
Bağımlı
Küresel YönetiĢimin Ortağı
Olarak Ulus Devlet
Kamu Alanının Yeni Aktörleri
(STK‟lar)

Güçlü Ulus Devlet-Refah
Devleti
EĢitsizliğe DuyarlıYeniden Dağıtıcı
Üretici Faaliyetlere
Doğrudan Yatırımlar
Altyapı GeliĢmesi
Düzenleyici Önlemler
Akımlar Üzerinde Denetim
(Sermaye, Mallar, Emek)

Refah Devletinin Krizi
Yerel Yönetimlerin Artan Rolü
Arz Yönlü Politikaların
Merkezi Olarak
Yönetilmesi Gerekmemektedir
Altyapı GeliĢmesi
Düzenleyici Önlemler
Yerel Kurumlara verilen Önem

Ulus üstü Ağ OluĢumu
(Küresel/Yerel)
Yerel Ağ OluĢumu
Yenilik Sisteminin OluĢumu
Kurumsal Yeniliğe Açık

Ġyi yapılanmıĢ Bürokratik
Yapı
Planlama-Programlama
Yönelimli Bürokrasi

Yetki Devri Ġlkesini Esas Alan
Bürokrasi,
Yatay ĠliĢkiler
Fason ĠliĢkiler
YarıĢma ve ĠĢbirliği Dengesi

YönetiĢim (Çok Aktörlü
Yönlendirme ve Ortaklık)
Artan Kendisini Yönetme
Kapasitesi

Kaynak: Derleyen: Kara, 2008: 46.
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Dönemsel özellikler birlikte değerlendirildiğinde, Ġkinci Dünya SavaĢı
sonlanmadan önce oluĢturulan Bretton Woods kurumlarının hızlı biçimde faaliyete
geçmesinin ardından her alanda olduğu gibi bölgesel kalkınma politikalarında da bir
dönüĢüm kaçınılmaz olmuĢtur. YaĢanan paradigma değiĢiminin klasik ve modern
dönem olarak değerlendirilmesi ise yazarlar tarafından Tablo 8‟deki Ģekliyle ele
alınmıĢtır.
Tablo 8. Bölgesel Politikalarda Paradigma DeğiĢimi
Kriter

Politika Özelliği
Amaç(lar)
Hedefler

Klasik
Sanayi mekân teorileri
Anahtar faktörler bölgesel
özellikler (üretim maliyetleri,
iĢgücüne eriĢim)
Hakkaniyet ya da etkinlik
Ġstihdam yaratmak
Yatırımı artırmak

Modern
Öğrenen bölge teorileri
Anahtar faktörler bölgesel güç
(yenilikçi ortam, kümeler, ağlar
(network)
Hakkaniyet ve etkinlik
Artan rekabet (giriĢimcilik,
yenilikçilik ve beceri)

Hareket alanı
ĠĢleyiĢ Ģekli
Politika Yapısı
Mekânsal odak
Analitik temel

Dar (ekonomik/sanayi)
Tepkisel, proje temelli
Problemli alanlar
Belirlenen kriterler
Bölgesel ihracat

GeniĢ (çok sektörlü)
Proaktif, planlı, stratejik
Bütün bölgeler
Bölgesel SWOT analizi

Anahtar araç
Yardım/destek

TeĢvik planı
ĠĢ yardımı
Sert altyapı
Yukarıdan aĢağıya/merkezi
Merkezi hükümet
Yok

Kalkınma programı
ĠĢ çevresi
YumuĢak altyapı
Kollektif/uzlaĢmacı
Bölgesel yetkililer
Yerel hükümet
Gönüllü birimler, sosyal
ortaklar/paydaĢlar

Basit/rasyonel
ĠçselleĢtirilmiĢ
Açık uçlu

KarmaĢık/bürokratik
Katılımcı
Çok yıllı planlama dönemleri

Sonrasında
Ölçülebilir

Öncesinde, ara aĢamada, sonrasında
Ölçmesi zor

Kavramsal Temel

Örgüt/Kurum
Kalkınma politikası
Lider kurum
Ortaklar
Yönetim
Proje seçimi
Zaman ölçeği
Değerlendirme
AĢama(lar)
Sonuçlar

Kaynak: Bachtler, 2001: 20; Doğruel, 2012: 49

Her üç tablo da ele alındığında bölgesel kalkınma politikalarında yaĢanan,
“hiyerarĢik yapıdan heterarĢik yapıya”, “yönetimden ağ biçimli ve çok düzlemli
yönetiĢime” geçiĢi(Erkut ve Gönül, 2010: 378) gerçekleĢtiren geliĢmeleri Ģu Ģekilde
özetlemek mümkündür:
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“1950‟lerde alt yapı yatırımlarının ön plana çıktığı kalkınma modeli; 1960‟lı
yıllarda işletme merkezli standartlaşmış, teşvik sisteminin esas olduğu
“devlet güdümlü” bölgesel politikaların hâkimiyetine;1970‟lerden itibaren
ise KOBİ, yerel etkinlikler, sermaye ilişkilerine dayanan kalkınma anlayışına
dönüşmüştür. 1980‟lere geldiğimizde; bölgesel planlama ve gelişmede yerel
dinamiklere odaklı kalkınma modellerinin güncellik kazanmaya başladığı,
temel kavramların bölgesel/yöresel niteliklere göre irdelendiği bir yaklaşımın
gerektiği ve bunun yalnızca teknokratların yönlendirebileceği bir süreç
olmadığı görüşleri ortaya çıkmaya başlamıştır “(Aslan, 2010: 181).

1980‟lerden itibaren ise tüm ülkelerin hızla entegre olduğu ve ayakta kalmaya
çalıĢtığı küresel döngü hâkim olmuĢtur. Siyasi ve ekonomik sistemlerin revize
edilmeye baĢlandığı

süreçte, kalkınma anlayıĢı

da evrilmeye baĢlamıĢtır.

Merkeziyetçi yapıların terk edilmesi düĢüncesiyle getirilen çözümler, rağbet görmeye
baĢlayınca kalkınma felsefesi, politikaları ve bunların uygulayıcısı olacak aktörlerin
de değiĢmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Bu durum en baĢta bölgenin ve kalkınmanın
içeriklerinin değiĢmesi ile aktive olmuĢ, anlamı değiĢen kavramlar ulusaldan yerele
doğru kaymaya baĢlamıĢtır.
Daha geniĢ bir ifadeyle “geleneksel anlayıĢta bölge, yan yana gelmiĢ yerel
birimlerin mekânsal bütünlüğü ile oluĢan, ulus devlet dıĢına kapalı, ulus devletin
denetiminde, sınırları çizilmiĢ bir birim iken; küresel anlayıĢta, iliĢki ağı ile
belirlenen, mekânsal süreklilik koĢulu olmayan yerellerin oluĢturduğu, uluslararası
iliĢkilere doğrudan açılan, sınırları değiĢken bir birim” (Aydemir, 2002; Ercan, 2006:
86) halini almıĢtır. DeğiĢen anlayıĢ ile merkeze oturan katılımcılık, yerel demokrasi,
yönetiĢim gibi ilkeler yerel kalkınma, sürdürülebilir kalkınma gibi yeni kalkınma
türlerini doğurmuĢtur.
Özetle, katılımcılığı, demokrasiyi ve toplumsal kapasitenin geliĢtirilmesini
önemle vurgulayan (E. Çakmak, 2006: 59) yeni bölgesel kalkınma anlayıĢının en
önemli özellikleri; sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı
olması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik
yaklaĢımı, öğrenmeye dayalı uygulamaları içermesidir (Ökmen, 2008: 3-4).
Gelenekselin karĢısında yer alan bu yeni kalkınma modelinde merkezi yönetimler
tarafından tayin edilen kalkınma politikalarının yerine, yerel dinamikler tarafından
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sunulan politikaların esas alınması gerekmektedir. Ancak daha önce belirtildiği
üzere, geliĢmiĢ ülkeler tarafından hazırlanmıĢ ve azgeliĢmiĢ ülkelere uygulama
mecburiyeti düĢmüĢ olan politikalar gündeme gelmektedir. Dolayısıyla çözüm
denilen unsurun ne kadar “yerel” olduğunun, yerelden çok kime katkı sağladığının
iyi tespit edilmesi gerekmektedir.
Tablo 9. Geleneksel ve Yeni Bölgesel Politika YaklaĢımlarının Özellikleri
Özellikler

Amaçlar

Ana Kavramlar

Karar vermeuygulama sürecinin
yapısı
Politika araçları
Destek türü

Geleneksel Bölgesel Politikalar
Bölgesel eĢitlik
Ulusal ekonomik büyüme
Yatırımların azgeliĢmiĢ bölgelere
yönlenmesi
Altyapının geliĢtirilmesi
Sanayi yer seçimi teorisi
Üretim maliyetleri ve iĢgücü temini
gibi temel faktörler
Ulusal ölçekte genel politikalar ve bazı
özel bölgelerin seçimi Merkezi
hükümetlerin takdir yetkisine bağlı
seçim
Kademeli yapı
TeĢvikler / devlet yardımları
Doğrudan yardım, içme suyu, elektrik
gibi temel altyapı ihtiyaçları

Yeni Bölgesel Politika YaklaĢımı
Bölgesel rekabet gücünün
geliĢtirilmesi
Bölgesel ekonomilerin
kapasitelerinin artırılması
Ġçsel büyüme dinamiklerinin
desteklenmesi
Öğrenen bölge teorisi; Ġçsel
büyüme teorisi
Kümelenme, ağlar, yenilikçilik,
beĢeri sermaye
Bölgesel ve yerel yönetimler
birlikte karar verme süreci
YönetiĢim ağırlıklı karar süreci,
Kademeli olmayan örgütlenme
biçimleri
Bölgesel Kalkınma Programları
Yatırım Ġkliminin iyileĢtirilmesi,
ileri teknolojiye ve bilgiye dayalı
altyapı (endüstri parkları, teknoloji
merkezleri gibi)
Stratejik plana dayalı
Tüm bölgeler
Yerel uzlaĢmaya dayalı kolektif ve
aĢağıdan yukarıya

Eylem tarzı
Mekânsal Hedef
Politika geliĢtirme
Yöntemi

Proje temelli, tepkisel
Problemli bölgeler
Merkezi ve yukarıdan aĢağıya

Ortaklar

Merkezi hükümet (yatırımcı)
kuruluĢları

Yerel yönetimler, gönüllü
kuruluĢlar, özel kesim vb.

Merkezi hükümet, Merkezi hükümetin
taĢra teĢkilatları, Bürokratik iliĢkiler

Bölgesel birimler, yarı özerk
birimler, Bürokrasi yerine iĢletme
yönetimi

Uygulamacı kurumlar

Kaynak: Düzenleyen: Kara, 2008: 55

Yukarıdaki ifadelerin ıĢığında yer verilen Tablo 9‟da da görüldüğü üzere
öğrenen bölge temeline dayanan, yerel uzlaĢmayı ve bölgesel ekonomik kapasitelerin
arttırılmasını, bunu sağlamak için de yerel yönetim, özel sektör ve gönüllü
kuruluĢları devreye sokan bu yeni anlayıĢ, yerel kalkınma anlayıĢının zeminini
hazırlamıĢtır.
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DeğiĢen Kalkınma AnlayıĢının Yeni Kavramları: Yerel Kalkınma ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Bölgesel kalkınma anlayıĢının neo-liberal uygulamalardan etkilenmesi ile,
geleneksel anlayıĢın reddediliĢi gerçekleĢmiĢtir. Bu süreçte, devlet eliyle bölgesel
kutuplar ve endüstriyel kümelenme merkezleri yaratma stratejisi yerine, yatırım
kararlarının piyasa tarafından belirlenmesi ilkesi benimsenmiĢtir (E. Çakmak, 2006:
49). Bir bakıma kalkınma sorunsalını devletin “yükümlülük” ve görev alanı
olmaktan çıkaran yeni anlayıĢ, kalkınmada tüm paydaĢları sorumlu olarak
tanımlamaktadır (Akyıldız, 2013: 107). Mekânın ve bölgelerin öne çıktığı bu yeni
anlayıĢ ile, bölgenin sahip olduğu kendine özgü olanakların açığa çıkartılması
(Ercan, 2006: 86) ve yerel ekonomilerin değer kazanması gerektiği ifade
edilmektedir.
Yerel kalkınma yaklaĢımı ise; “yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel
toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir
kalkınma ilkelerine uygun olarak geliĢimini sağlamayı hedeflemektir. Yerel
kalkınma yaklaĢımlarındaki bu temel hedef; var olan sorunlara çözüm üretmek değil,
sorunların ortaya çıkma nedenlerinin giderilmesi üzerine çalıĢmaların yapılması ve
sürdürülebilir, sağlıklı ve dengeli bir kalkınma anlayıĢının baĢlatılmasıdır”
(Gülçubuk ve Er, 2011: 124).
Yerel kalkınma yaklaĢımı, bölgesel olarak kümelenmiĢ, esnek üretim
faktörlerine sahip yerel KOBĠ‟lerin birbiriyle etkileĢimi, bu etkileĢimden doğan
yenilikçi bir alan ve bu sistemi yönetecek bir kurumsal sistemi temel almaktadır (E.
Çakmak, 2006: 53). Aynı zamanda, insan odaklı kalkınmanın ve toplumsal refahın
sağlanmasını, ulusların karĢılaĢtırmalı üstünlük yaklaĢımlarından çok bölgelerin,
Ģehirlerin ve kırsal alanların karĢılaĢtırmalı üstünlüğünün dikkate alınmasını
öngörmektedir (Gülçubuk ve Er, 2011: 124). Kümelenmeyi, KOBĠ‟leri, bireyleri,
bölgeler ve kentler arası rekabeti hedef noktası yapan yerel kalkınma, genelden özele
doğru değil, özelden genele doğru kalkınma sağlanacağı inancı üzerinde
Ģekillenmektedir.
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Yerel kalkınmanın özellikleri (E. Çakmak, 2006: 54-58) ise genel hatlarıyla Ģu
Ģekilde sıralanabilir:
1. Yerele ve yereldeki iĢletme çevresine odaklanmaktadır,
2. Bir bütün olarak, bölgenin yaşanabilirliğini temel almaktadır,
3. Kalkınmanın sosyal öğeleri de barındıran bütünsel bir yaklaĢım olduğunu
benimsemektedir,
4. Yerelin planlanmasında, o bölgede yaĢayan insanların karar verici olmalarını
sağlayacak bir sistemi önermektedir,
5. Bölgelerin kendi Ģanslarını kendi potansiyellerine dayanarak ve kendisi
tarafından geliĢtirilmesi üzerine kurulmuĢtur,
6.

Yerel ekonomikkalkınmada yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, buna
uygun yeni bir kurumsal katman geliĢtirilmesi gerektiğini savunmaktadır.
Daha kontrol edilebilir bir yerel mekânda, kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir

topluma iliĢkin diğer değiĢkenler kümesinin çok boyutluluğunu yönetebildiği (Erkan
ve Erkan, 2010: 305) varsayılan yerel ve bölgesel kalkınmanın kim için gerçekleĢtiği
yerel ve bölgesel kalkınmanın içeriğinin belirlenmesinde önem arz etmektedir (Pike
vd, 2009:1262; Ülker ve ġahin, 2010: 339).
Yeni kalkınma anlayıĢının öne sürdüğü bir diğer kalkınma türü ise,
sürdürülebilir kalkınma olmuĢtur. “ekonomik kalkınmanın, doğal varlıkları ve
çevreyi tahrip etmeden gerçekleĢtirilmesi” olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma
(Ansiklopedik Çevre Sözlüğü, 2001: 87; Okyar ve Kulu, 2005: 488) ilk olarak 1987
yılında Brundtland Raporu ile gündeme gelmiĢtir.
1992 Rio Zirvesi‟nde olgunlaĢtırıldıktan sonra, 2002 Johannesburg Zirvesi‟nde
küresel bir politika olarak dünya gündeminde yerini alan (Özerdem ve Demirkıran,
2011: 453)ve yerinden çözümlerle gerçekleĢtirilebileceği öngörülen sürdürülebilir
kalkınma ilkesininsosyal, ekolojik, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutları
bulunmaktadır (Açıköz ve Tüzün, 2011: 247).
Bu haliyle sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal
kaynakları

tüketmeden,

gelecek

nesillerin

ihtiyaçlarının

karĢılanmasına

ve

kalkınmasına imkân verecek Ģekilde bugünün ve geleceğin yaĢamını ve kalkınmasını
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programlama anlamını taĢımaktadır (Açıköz ve Tüzün, 2011: 247). BaĢka bir
ifadeyle, sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuĢakların da
kendi ihtiyaçlarını karĢılayabilme imkânından ödün vermeksizin karĢılamak”
(TÇSV, 1989; Kol, 2011: 2-3) Ģeklinde tanımlanmaktadır. Netice itibariyle, “mal ve
hizmet piyasalarında artan rekabetin, alan ekonomilerini çok önemli hale getirmesi,
bu ekonomilerin tesis edilemediği bölgelerden, geliĢmiĢ bölgelere doğru var olan
faktör göçünü daha da hızlandırması” bölgesel kalkınma alanında yeni arayıĢların
doğmasına neden olmuĢtur (E. Çakmak, 2006: 47).
KüreselleĢme çağının koĢullarına göre güncellenen bu kalkınma anlayıĢının ise
“sürdürülebilir insani kalkınma” yaklaĢımı ve “ülkeler arasında iĢbirliğini geliĢtirme”
veya “kalkınma için ticaret” sloganıyla atıfta bulunulan politikalar (Polat, 2012: 146)
olmak üzere iki temel unsurdan oluĢtuğu görülmektedir.
1.3.5. Kalkınmaya Yöneltilen Birtakım EleĢtiriler
KüreselleĢmede olduğu gibi genel bir içeriğe sahip olan kalkınma konusu da
birtakım eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Bu eleĢtirilerin temel toplandığı alan, ulusların
kendilerine özgü olan kalkınma sorunlarının, ulusların dıĢındaki geliĢmiĢ ve çoğu
Batılı ülke tarafından çözülmeye çalıĢılmasıdır. Ancak görülmektedir ki, dünyanın
büyük kısmında azgeliĢmiĢlik sorunu yaĢanmakta, bu sorun çözülemezken, güçlü
daha güçlü konuma gelmektedir. ÇalıĢmanın bu bölümünde, öne çıkan bazı eleĢtiriler
kapsamında değerlendirmelerin yapılması uygun görülmüĢtür.
“Bir ülkenin evrensel modernleĢme yolundaki ilerleme süreci” olarak
tanımlanan (Wallernstein vd., 2005: 43) kalkınma kavramı, geçmiĢi bir asır kadar
bile geriye götürülmesi kolay olmayan (Polat, 2012: 65), “Ġkinci Dünya SavaĢı
sonrasında yaygın kullanıma ulaĢan”, “Batı burjuva düĢünce geleneğinin dünyanın
geri kalan bölümüne sunduğu”, “yeni dönemin eĢitsiz iliĢkilerini ve hiyerarĢiyi
meĢrulaĢtıran” bir kavram olarak ortaya çıkmıĢtır (BaĢkaya, 2011: 17-18).
Dolayısıyla bu kavramın, azgeliĢmiĢ ülkelerin batıyı izlemesi, piyasa sistemini temel
esas kabul etmesi gibi yaklaĢımlarla açıklandığı görülmektedir (Polat, 2012: 64).
Ancak bu ülkelerde kapitalizmin geliĢmesi, siyasal liberalizme değil, diktatörlüklere
yol açmıĢtır (Güler, 2005b: 52). Beraberinde getirdiği olumsuzluklar öngörülebilse
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bulunmaktadır. BaĢkaya (2011), bunlardan bazılarını Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:
Herhangi bir düĢüncenin bilimsel sayılmasının Batı kökenli olmasıyla bağlı
tutulduğu bir dönemde, toplulukların, tarihsel ve kültürel geçmiĢlerinin parçası olan
unsurların “geri, gerici” sayılması kabul edilmiĢtir. Ayrıca aĢırı borç yükü altına
girmiĢ olan azgeliĢmiĢ ülke iktidarlarının, siyasi gücü koruyabilmek için, kredi
kaynağı olan bu politikalara ve kurumlara sarılması ve küreselleĢme, yani
sermayenin veya çokuluslu Ģirketlerin dünya ölçeğinde sağladıkları hâkimiyet
(BaĢkaya, 2011: 38) bu neo-liberal politikaların kısa sürede kabulüne yol açmıĢtır.
“…İnsanlar kalkınma diye bir şeyin mevcut olduğuna, bunun olumlu ve
arzulanır bir şey olduğuna inandırılmış durumdadırlar. Bu durum kavramın
tartışma konusu yapılmasını engellemektedir. Kalkınma kavramı, diğerlerinin
de Batı‟nın bugünkü durumuna gelmeleri gerektiği, bunun mümkün ve gerekli
olduğu, bu amaca ulaşmak için, toplumların tarihsel geçmişinin ürünü olan
kültürel, ideolojik, etik, vb. kalıntılardan uzaklaşmaları gerektiği, kendi
geçmişlerinden, miras kalanla hesaplaşmaları gerektiği düşüncesini içeriyor.
Başka türlü söylenirse, Batı dışı toplumların kültürlerinin kalkınmanın
önünde bir engel oluşturdukları düşüncesine dayanmaktadır (Başkaya, 2011:
19-20)”.

Kalkınma, geliĢme, ilerleme, hatta çoğu zaman da büyüme… Literatürde farklı
isimlerle anılan bu sürecin, kabullenicisi kadar karĢısında duran teorisyenler, bilim
insanları, siyasetçiler olmuĢtur. YaĢanan tecrübeler ve öngörülen politikaların
baĢarısızlıkları arttıkça bu karĢı duruĢlar da artacak gibi görünmektedir. Çünkü, bir
taraftan ulusları fakirleĢtiren ve manevi yapıları aĢağılayarak yıkan, çokuluslu
Ģirketlerin ya da diğer aktörlerin, aynı ülkelere refah vaat etmesi, kurtuluĢ politikaları
sunması ve bunu da “yerel”i ön plana çıkararak yapması, trajikomik bir durum
olmaktadır.
Her ülke vatandaĢının, her ulusun refah seviyesi yüksek, ekonomik, sosyal,
kültürel ihtiyaçlarını karĢılayabilen bir ortamda yaĢaması temel hak ve hürriyetlerden
birisidir. Açlıktan, hastalıktan insanların ölmediği, anne ve çocuk ölüm oranlarının
düĢük olduğu, eğitim alamayan insanların olmadığı, en azından temel ihtiyaçlarını
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karĢılayacak seviyede gelire ulaĢamayan insanların kalmadığı, bölgelerarası eĢitsizlik
sorunun yaĢanmadığı, müreffeh bir toplum, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın herkesin
hakkıdır. Ve kamu yöneticilerinin görevi de, bunu temin edebilmektedir.
Ancak, Dünya üzerinde az sayıda ülke, üçüncü kuĢak hakları temin ederken,
geri kalanında halen birinci kuĢak haklar bile gerçek anlamıyla eriĢilebilir nitelikte
olamamaktadır. Bu gerçekler karĢısında, bazı yazarların kalkınmayı sadece “batıya
benzeme çabası” olarak görmesi pek yadırganmamalıdır. Çünkü gittikçe fakirleĢen
ülkeler, dünya ekonomisinin neredeyse tamamını elinde bulunduran kuruluĢlar
tarafından sunulan politikalarla koĢullarını iyileĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Ancak
politika ve kredi transferi yoluyla geliĢtirilen bu sistem, azgeliĢmiĢ ülkeleri, diğer
ülkelere tamamen bağımlı hale getirmektedir. OluĢturduğu yeni kurumlar, getirdiği
borç temelli kaynaklar ile ekonomik ve siyasi yapıları köklü bir değiĢime iten
kalkınma

politikaları,

zenginleĢmesi,

fakirin

yıllardır
daha

da

uygulanmasına

rağmen

fakirleĢmesinden

yani

zenginin
kapitalist

daha

da
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yerleĢmesinden baĢka bir sonuç doğurmamaktadır.
BaĢka bir açıdan bakıldığında da, eğer Dünya Bankası tarafından 1989
yılında Afrika için hazırlanan raporda kullanılan bir kavram, bugün hızla yayılıyorsa
ancak bunun karĢısında, günümüz dünyasında Afrika baĢta olmak üzere birçok
ülkede halen açlıktan, hastalıktan yani sefaletten çocuklar ölmeye devam ediyorsa,
uygulanan bu politikalar ile, kalkınmanın sağlanabildiğini söylemek mümkün
olamayacaktır.
Her ülke kalkınmalı, geliĢmeli, bunu da sahip olduğu kaynakları kullanarak,
kendi eliyle gerçekleĢtirmelidir. Ancak görüldüğü haliyle, geliĢmiĢ az sayıda ülke,
dünyanın geri kalanını kalkındırmaya çalıĢmaktadır. Ve bunu yaparken de, konuya
yalnızca “insani” açıdan yaklaĢmadıklarını, “iyi niyet elçisi” olmadıklarını söylemek
doğru olacaktır. Birçok ülkede modernleĢme teorisi, modern sömürgeleĢme teorisine
dönüĢmektedir.
Bu süreçte aktif rol oynayan OECD, IMF, WB, WTO, BM gibi uluslararası
entegrasyonlar ve çokuluslu Ģirketler eliyle hazırlanan ve hayata geçirilen yeni
dönem kalkınma politikalarıyla öne çıkmaktadırlar. Benzer Ģekilde özellikle
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uyguladığı ve tavsiye ettiği bölgesel politikalar açısından Avrupa Birliği önemli bir
yer teĢkil etmektedir. Bu haliyle, üye ülkeler, tam üyeliğe aday ülkeler ve potansiyel
aday ülkeler olmak üzere önceliği Birlik içerisinde olan ve olmayı hedefleyen
ülkelere veren Avrupa Birliği, bölgesel politikalarına yer vermek gerekmektedir.
Zira, Birlik tarafından geliĢtirilen politikalar, baĢta Türkiye olmak üzere birçok
ülkenin kalkınma anlayıĢını, uygulayıcı kurumlarını, kamu yönetimi mekanizmasını
etkilemektedir.
1.4. Avrupa Birliği ve Bölgesel Politikaları
Bölgelerarası eĢitsizlik sorunu, geliĢmiĢ ve azgeliĢmiĢ tüm ülkelerin farklı
seviyelerde yaĢamakta olduğu bir sorunu iĢaret etmektedir. Ülkelerin mücadele
etmek zorunda olduğu bu alan, birden çok ülkenin bir araya gelmesiyle oluĢan
bölgesel entegrasyonların da odaklandıkları birincil ve en önemli politika alanını
oluĢturmaktadır. Öne sürmüĢ olduğu üyelik kriterleri ve bölgesel politikaları göz
önüne alındığında Türk kamu yönetimi sistemini biçimlendiren en önemli
örgütlerden olan Avrupa Birliği‟nin çağrıları hem üye hem de aday ülkeler için
bağlayıcılık taĢımaktadır.
1.4.1. Avrupa Birliği’nin KuruluĢu ve GeniĢlemesi
BölgeselleĢme bağlamında tarihin en büyük olayı (Al, 2009: 58) olan Avrupa
Birliği düĢüncesinin gündeme gelmesinde en önemli aĢama Birinci Dünya SavaĢı
olmuĢtur. SavaĢın ardından 1920‟li yıllarda ulus devlet modelini aĢma arayıĢları
neticesinde ilk olarak 1929 yılında Kont Richard Coudenhove-Kalergi tarafından Pan
Avrupa Hareketi adlı örgüt kurulmuĢtur (Ülger, 2005: 9). Takip eden yıllarda
ideoloji, kurumsal temellere oturtulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu felsefe etrafında Örgütten
Topluluğa, Topluluktan da Birliğe giden yol açılmıĢtır.
Avrupa Toplulukları‟nın ilki olan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, 18 Nisan
1951‟de Paris AntlaĢması ile kurulmuĢtur. AntlaĢmaya taraf olan ülkeler arasında
1957‟de Roma‟da imzalanan antlaĢmalarla Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(EURATOM) veAvrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla iki yeni örgüt daha
kurulmuĢtur. Bu çerçevede Avrupa Topluluklarının bütünleĢmesinde ilk adım Roma
AntlaĢmaları olmuĢtur. BütünleĢmede ikinci adım 8 Nisan 1965‟te imzalanan ve 1
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Temmuz 1967‟de yürürlüğe giren Füzyon AntlaĢması olmuĢtur. Bu antlaĢma ile,
AKÇT, AET ve EURATOM‟un yürütme organları birleĢtirilmiĢtir. 1986 yılına
gelindiğinde ise, ilk kez Kurucu AntlaĢmalarda değiĢiklik yapılmıĢ ve Avrupa Tek
Senedi kabul edilmiĢtir. 7 ġubat 1992‟de Maastricht AnlaĢmasıyla Avrupa
bütünleĢmesinin örgüt yapısı radikal biçimde revize edilmiĢ ve bütünleĢmenin adı
Avrupa Birliği olarak değiĢtirilmiĢtir. Amsterdam ve Nice AntlaĢmalarıyla revize
edilen yapı, günümüzde esaslarını korumaktadır (Ülger, 2005: 11-15).
Avrupa Birliği‟nin kuruluĢundan itibaren üye sayısının sürekli arttığı göz
önüne alındığında yola ilk kimlerle çıktığının, kimleri bu yolda yürümeye ikna
ettiğinin ifade edilmesi gerekmektedir.
Avrupa Birliği‟nin “Altılar” olarak anılan kurucu ülkeleri; Fransa, Almanya,
Ġtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg‟tan oluĢmaktadır. Ancak ilk geniĢleme
dalgası, Ġngiltere, Ġrlanda ve Danimarka‟nın katılımından sonra olmuĢ ve AT,
“Dokuzlar” olarak adlandırılmıĢtır (Ülger, 2005: 33). Bu süreçte, General de Gaulle
yönetimindeki Fransa‟nın 1963‟te ve 1967‟de Ġngiltere‟nin üyeliğine karĢı iki kez
veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini yaĢanmıĢ ve bu üç ülke 1973‟te
üye olmuĢlardır (www.ab.gov.tr, 2014).
Sonraki yıllarda üye sayısının artmasına paralel olarak, AT‟nin isimlendirmesi,
Yunanistan‟ın 1981 yılında katılımı ile “Onlar”, Ġspanya ve Portekiz‟in 1986 yılında
katılımı ile “Onikiler”, 1995 yılında Ġsveç, Finlandiya ve Avusturya‟nın katılımı
sonrasında “OnbeĢler”, 2004 Mayıs ayından sonra ise “YirmibeĢler” adını almıĢtır
(Ülger, 2005: 33). Ancak bu tarihten sonra da Birlik geniĢlemeye devam etmiĢtir.
AB üye devletleri (alfabetik sıra itibariyle ve üyelik yılları ile birlikte):
Avusturya (1995), Belçika (1958), Bulgaristan (2007), Kıbrıs (2004), Hırvatistan
(2013), Çek Cumhuriyeti (2004), Danimarka (1973), Estonya (2004), Finlandiya
(1995), Fransa (1958), Almanya (1958), Yunanistan (1981), Macaristan (2004),
Ġrlanda (1973), Ġtalya (1958), Letonya (2004), Litvanya (2004), Lüksemburg (1958),
Malta (2004), Hollanda (1958), Polonya (2004), Portekiz (1986), Romanya (2007),
Slovakya (2004), Slovenya (2004), Ġspanya (1986), Ġsveç (1995), BirleĢik Krallık
(1973) Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (europa.eu, 2014).
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Harita 1. Avrupa Birliği Haritası

Kaynak: avrupa.info.tr, 2014.

2013 yılında Hırvatistan‟ın katılımıyla Avrupa Birliği üye devlet sayısı 28‟e
ulaĢmıĢtır (www.ab.gov.tr, 2014). Ancak Birlik tarafından belirlenen politikalarda
yalnız üye ülkeler değil, üyeliğe aday ve potansiyel adaylar olmak üzere de bir
sınıflandırma bulunmaktadır. Buna göre (europa.eu, 2014); aday ülkeler Arnavutluk,
Makedonya (Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti), Karadağ, Sırbistan, Türkiye
iken; potansiyel aday ülkeler ise Bosna Hersek ve Kosova olarak belirlenmiĢtir.
Birliğin geniĢleme sürecini devam ettirip ettirmeyeceği ayrı bir tartıĢma
konusu olup, üye sayısının artmasıyla birlikte, eski gücünü yitirmeye baĢladığı
görülmektedir. Bu güç kaybının en önemli sebebi ise, ülkelerin üyeliğe girerken,
mevcut sosyo-ekonomik sorunlarını da beraberinde getirmeleridir. Söz konusu
gerçeklik karĢısında, bölgelerarası eĢitsizlik sorunlarının derinleĢmesi, AB için
bölgesel politikaların ivedi ve tavizsiz biçimde uygulanmasını zorunlu kılmıĢtır.
GeniĢlemeler ile çözüm getirilmesi gereken alanların da geniĢlediği görülmüĢ, bu
gerekçe ile Birlik tarafından üyelerin uymak zorunda olduğu ortak ve bölgesel
politikalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
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uygulanabilmesi ve bunların gözetilebilmesi için önemli kurumlar geliĢtirilmiĢtir.
Kurumsal açıdan günümüzün en geliĢmiĢ bölgeselleĢme giriĢimi olan Avrupa Birliği,
(Al, 2009: 58) Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu,
Avrupa SayıĢtayı, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Zirvesi, Adalet Divanı,
Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa
Ombudsmanı‟ndan (www.ab.gov.tr, 2014) oluĢmaktadır. Ayrıca Birlik tarafından
üye ülkelerde uygulanması ve gözetilmesi zorunlu olan ortak nitelikte politikalar
aracılığıyla standart ve uyumlu bir sistem oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.
Avrupa Birliği tarafından benimsenen ve uygulanan temel politikalar Ģunlardır:
Avrupa Para Politikası, Rekabet Politikası, Ortak Tarım Politikası, Ortak Ticaret
Politikası, UlaĢtırma Politikası, Sanayi Politikası, Vergi Politikası, Bölgesel Politika,
Sosyal Politika, Çevre Politikası, Tüketici Politikası, Kültür Politikası, Ortak
Balıkçılık Politikası, Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası, Adalet ve ĠçiĢleri Politikası,
Bilim ve AraĢtırma Politikası (Ülger, 2005: 75-96). Konu itibariyle Birlik
kapsamında uygulanan bölgesel politikaya, araçlarına ve üyeliğe aday ülkelere bu
politika çerçevesinde verilen mali yardımlara kısaca değinmek gerekmektedir.
1.4.2. Avrupa Birliği Bölgesel Politikası
Avrupa Birliği, dünyanın en zengin bölgelerinden biri olmasına rağmen, bu
yapıyı oluĢturan bölgeler (ülkelerin) arasında ciddi gelir ve altyapı farklılıkları söz
konusudur (Tutar, 2014: 133). Bu doğrultuda, gelenek, kültür, ekonomik yapı gibi
unsurlarla Avrupa‟nın çoğulcu yapısına katkıda bulunan ülkeler (ġen, 2004: 11) aynı
zamanda Birliği sorunlar sarmalının içine sürüklemektedir. GeniĢleme süreciyle
birlikte, üye ülkelerdeki her bölgenin eĢit koĢullara sahip olmadığı gerçeğinin
yerleĢmesinden hareketle, herkes için bağlayıcı olan bölgesel politikaların
uygulanması AB için kaçınılmaz olmuĢtur. Birlik izlediği yollarda, yerellik ilkesine
uygun davranma taahhüdünde bulunmuĢtur.
Belirtmek gerekir ki, bölgesel politika, Avrupa Birliği‟nin ekonomikve sosyal
alanlarda dengeli geliĢmesi ve bütünleĢmesini sağlamak amacıyla Yunanistan,
Ġspanya ve Portekiz‟in AB‟ye katılmasından sonra gündeme gelmiĢtir (Ülger, 2005:
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86). AB içindeki anlamı ile bölgesel politika, siyasi bir kavram olmaktan uzaktır,
devlet yapısı ile bağlantısı olmayıp, ekonomikve idari içerikli olarak kullanılmaktadır
(ġen, 2004: 14-15).
Bu çerçevede toplam bütçesinin üçte birinden fazlasını, dezavantajlı bölgelere
yardım etmek için harcayan (Aydın, 2009: 313) AB‟nin bölgesel politika alanında
geçirmiĢ olduğu aĢamalar aĢağıda özetlenmiĢtir:
Avrupa Birliği‟nin bölge politikalarının baĢlangıcını 1958 yılında yürürlüğe
giren Roma AntlaĢmasının GiriĢ Bölümünde yer alan, katılan tarafların uyumlu
geliĢmelerini sağlamak, azgeliĢmiĢ bölgeler ile geliĢmiĢ bölgeler arasındaki farkları
azaltmak biçiminde anlatılan talep bildirimine kadar götürmek mümkündür. Bu
bölgede sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaĢımının sağlanması için
Ortak Pazar kurulması temel hedef olarak belirlenmiĢtir (KeleĢ ve Mengi, 2013: 5859). Dolayısıyla, bölgesel politikanın oluĢturulmasından önce de AB ülkelerinin geri
kalmıĢ bölgelerinde ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için birtakım yardım
mekanizmaları geliĢtirilmiĢtir (DTM, 2002). Ancak 1970‟li yıllarda yaĢanan
ekonomikbunalımların özellikle geri kalmıĢ bölgelerde açabileceği yeni sorunlar göz
önüne alınarak, 1974 yılında Paris Zirvesi toplanmıĢ ve bir bölgesel politika
oluĢturulması konusunda mutabakata varılmıĢ, 1975 yılında ise Bölgesel Kalkınma
Politikasının temelini oluĢturan Bölgesel Kalkınma Fonu kurulmuĢtur. Fondan
yardım alacak bölgelerin ise Topluluk GSYĠH‟nın %75‟inin altında kalan bölgeler
olacağı belirtilmiĢtir (Sakal, 2010: 129-130).
AB‟nin 1975‟ten bu yana ortaya koyduğu bölgesel politika üç boyutludur
(Aktürk, 1997: 17; Aydemir ve Karakoyun, 2011: 21): Birinci boyutta, diğer Birlik
politikalarına bölgesel bir yaklaĢım katılmıĢtır. Böylelikle saptanan ortak hedeflerde
de bölgelerin kalkınmıĢlık düzeyleri göz önünde tutulmuĢtur. Ġkinci boyutta, Birlik
üyeleri arasında bölgesel kalkınma politikaları koordine edilmiĢtir. Sonuçta bir
bölgenin kalkınmasının diğer bölgelerin kalkınmasına engel teĢkil etmemesine
çalıĢılmıĢtır. Üçüncü boyutta ise, geniĢ bir mali destek yelpazesi bölgesel
politikaların hizmetine sunulmuĢtur. Bu boyutla, AB‟nin bölgesel politikası somut
anlamda gerçekliğe kavuĢmuĢtur.
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Özellikle 1975 yılında, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu‟nun kurulmasından
sonra temel politikalardan biri haline gelen AB bölgesel politikalarının amacı üye
ülkelerin bölgesel politikaları arasındaki koordinasyonu sağlamak, mevcut
bölgelerarası eĢitsizliklerin daha da artmasını önlemek ve azgeliĢmiĢ bölgelerin
ekonomikve sosyal geliĢimini teĢvik etmektir (Can, 2004: 13-15). AB bölgesel
kalkınma politikalarının belirlendiği ana hedefler Ģunlardır(Avrupa Komisyonu,
1996: 6-8; Elmas, 2006: 163-165):
Hedef 1: GeliĢme düzeyi bakımından geri kalmıĢ bölgeler bu kapsama
alınmıĢtır. KiĢi baĢı GSYĠH‟sı Birlik ortalamasının %75‟inin altında kalan bölgeler
ve bu kapsamda değerlendirilmeleri için baĢka istisnai nedenleri bulunan bölgeler bu
kapsama alınan bölgelerdir. Gelir kriterine göre çıkartılan Avrupa haritasında ilgili
bölgeler Hedef 1 kapsamında değerlendirilip, fonların yaklaĢık %70‟i buralara tahsis
edilmektedir.
Hedef

2:

Bu

kapsamda

sanayinin

gerilemekte

olduğu

bölgeler

değerlendirilmektedir. Bu bölgeler genellikle iĢsizlik oranlarının ve sanayi
sektöründeki istihdam oranlarının Birlik ortalamasının üzerinde olduğu ve sanayi
sektöründeki iĢlerin yapısal nedenlerle azalmakta olduğu bölgelerdir.
Hedef 3: Birliğin tümündeki uzun dönemli iĢsizler, iĢ arayanlar, iĢ arayan genç
nüfus ve iĢgücü piyasasının dıĢında kalma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan nüfus bu
kapsamda değerlendirilmiĢtir.
Hedef 4: Birliğin tümündeki istihdam durumları sanayi ve üretim
sistemlerindeki değiĢimlerin tehdidi altında olan iĢçiler bu hedef kapsamındadır.
Hedef 5a: Birliğin tümündeki çiftçiler, balıkçılar ve üretim yapılarındaki
değiĢimlerle karĢı karĢıya olan ürünlerin iĢlenmesi ve pazarlanmasında çalıĢanlar bu
kapsamdadır.
Hedef 5b: Sosyo-ekonomik geliĢme düzeyi düĢük olan ve ayrıca aĢağıdaki üç
ölçütten ikisini karĢılayan kritik durumdaki kırsal yöreler (tarımda yüksek istihdam
oranı, düĢük tarımsal gelir düzeyi ve düĢük bir nüfus yoğunluğu ya da yüksek bir göç
oranı olan bölgeler) bu kapsamda değerlendirilmiĢtir.
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Hedef

6: Nüfus yoğunluğu son derece düĢük olan yöreler, yani

kilometrekareye 8‟den az kiĢinin düĢtüğü yöreler bu kapsamdadır.
Bu hedeflere ilave olarak “Lizbon stratejisinin etkilerini taĢıyan ve 2007-2013
dönemini kapsayan yeni dönem bölgesel politikalarındaki öncelik alanları ise rekabet
gücünün arttırılması, ekonomikve sosyal uyumun sağlanması ve iĢbirliğinin
geliĢtirilmesi olarak belirlenmiĢtir” (Sakal, 2010: 130). Bu öncelikler doğrultusunda
Avrupa bölgesel kalkınma politikalarının 2007-2013 yılları arasındaki beklentilerinin
dikkat çeken özellikleri (Aktaran: Çukurçayır, 2010: 624) Ģu Ģekilde özetlenebilir:
-

Öncelikle bütün yerel yönetimlerin AB fonlarını kullanabilme yeteneği
kazanması,

-

Kentlerin, yenilikçiliğin, büyümenin ve istihdamın motoru haline gelmesi,

-

Yenilikçilik ve büyüme yetenekleri konusundaki bilgilerin mobilize edilmesi,

-

SWOT analizleri ile bölgelerin güçlü-zayıf ve fırsat-tehdit boyutlarının
belirlenmesi,

-

ÇalıĢmaların yalnızca altyapı ve diğer fiziksel amaçlarla sınırlandırılmaması,

-

Projelerin mutlaka yurttaĢlarla birlikte geliĢtirilmesi,

-

Projelerin yenilikçilik, kümelenme, istihdam gibi alanlarda yoğunlaĢması,

-

Yerel yönetimler arası iĢbirliği ve disiplinler arası çalıĢmanın baĢarılması,

-

“Öğrenen Bölgeler” ve benchmarking yaklaĢımlarının uygulanması ve kent
yönetimlerinin veya bölge birimlerinin bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle
paylaĢması.
2007-2013 dönemi için belirlenen bölgesel politikanın hedefleri ve ayrılan

bütçe aĢağıda verilmiĢtir. Bu dönem için AB‟nin hedef bölgelerine yapacağı tahsisat
çeĢitli fonlardan olmak üzere toplamı 347 milyar Euro olarak belirlenmiĢtir
(www.abgs.gov.tr, 2015):
Hedef 1: Uyum: GSMH AB ortalamasının %75‟nin altındaki 84 bölge, 154
milyon nüfus, tahsisat miktarı 282,8 milyar Euro‟dur. 16 bölge, 16,4 milyon nüfus
çok az sınırın üstünde (phasing-out)

88

Hedef 2: Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Ġstihdam: 168 bölge, 314 milyon
nüfus, tahsisat miktarı 55 milyar Euro‟dur. Daha önce Hedef 1 bölgesi
konumundayken Ģimdi Hedef 2 bölgesinde yer alan 13 bölge (phasing-in), 19 milyon
nüfus.
Hedef 3: Avrupa Bölgesel ĠĢbirliği: 181,7 milyon nüfus, 13 sınır ve ulus-ötesi
iĢbirliği bölgesi, tahsisat miktarı 8,7 milyar Euro'dur.
Burada belirtmek gerekir ki AB, ekonomik ve sosyal bütünleĢmeyi sağlamak
için toplam bütçesinin üçte birinden fazlasını, bölgeler arasındaki ekonomik ve
sosyal eĢitsizliği gidermek amacıyla, dezavantajlı bölgelere yardım için, yapısal
fonlar ve kaynaĢma fonu tarafından sağlanan fonlar ve Avrupa Yatırım Bankası
kredileri aracılığıyla (Kösecik, 2003: 160) gerçekleĢtirmektedir.
Ayrıca baĢta çerçeve programları olmak üzere çeĢitli yollarla hedeflerin
belirlendiği ve bölgesel kalkınma fonu baĢta olmak üzere de farklı araçlarla
uygulamaları tesis etmeye çalıĢan AB‟nin bu unsurları üyelik ve aday üyelik
düzeylerinde de gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Kullanılan araçlar farklı olsa da ortak
amaç, bölgelerarası eĢitsizliği gidermektir. Ancak, yeni dönem bölgesel politikaların
tüm ülkelerde de odak noktası yaptığı rekabet gücünün arttırılması ilkesi esas
alındığında izlenecek yolun rekabet temelli olması birtakım kaygıları doğurmaktadır.
Çünkü rekabet edebilirlik seviyesini yüksek tutmak adına alınacak kararların, zaten
mevcut olan bölgelerarası eĢitsizlik sorununu derinleĢtirebileceği öngörülmektedir.
Üyeliği adeta bir “serüvene” ya da “yılan hikâyesine” dönen Türkiye özelinde
baktığımızda da, rekabet üzerine inĢa edilmeye baĢlayan bölgesel politikaların
bölgelerarası eĢitsizlik sorununu gittikçe derinleĢtirdiği görülmektedir. Bölgelerin ve
hatta kentlerin rekabete açıldığı (Çelebi, 2010) bir ortamda ise, yatırımcıyı çeken,
cazibe merkezi haline gelen birtakım bölgelerin diğer bölgeler aleyhine sürekli
geliĢtiği bilinmektedir.
Uygulamalarda veya belirlenen hedefler çerçevesinde olumsuz sonuçlar
doğurabilse de, “Avrupa Birliği‟nde bölgelerin halkları, geleceğin Avrupası‟nı
oluĢturma sürecine etkin olarak katılmak istemektedirler” (KeleĢ ve Mengi, 2013:
54). Bölgesel politikaların hazırlanması ve uygulanmasında da bu doğrultuda hareket
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edilmekte ve “yerellik” ilkesini göz ardı etmeyecek uygulamaların hayata
geçirilmesine özen gösterilmektedir.
1.4.2.1. AB Bölgesel Politikası’nın Araçları
AB bölgesel politikalara yön veren temel ilkelerin “dayanıĢma” ve “uyum”
olduğu görülmektedir (KeleĢ ve Mengi, 2013: 61). Bu ilkelere göre uygulama alanı
bulan bölgesel politikanın mali araçları dört yapısal fondan oluĢmaktadır (Ülger,
2005: 86; KeleĢ ve Mengi, 2013: 56): Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF),
Avrupa Sosyal Fonu (ESF), Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG), Avrupa
Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (FEOGA). Yapısal fonlar, Birliğe üye
ülkelerin ekonomikkoĢullar açısından bütünleĢmesini sağlamayı ve birlik içinde yer
alan bütün bölgelere uyum içerisinde geliĢmeleri ve kalkınmaları için fırsat eĢitliği
vermeyi amaçlamaktadır. Bu fonlar, altyapı, ekonomikkalkınma, eğitim ve istihdam,
turizmi geliĢtirme gibi konularla ilgili program ve projelere mali yardımda
bulunmaktadır. Yapısal fonların amaç ve iĢleyiĢinde, zaman içinde ve Birliğin
geniĢleme süreçlerinden sonra yeni oluĢan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikler
yapılmıĢtır. Böylece Gündem 2000 kabul edilmiĢ, verimliliği ve Ģeffaflığı arttırmak
için yapısal fonlar 3 amaç altında birleĢtirilmiĢtir. Buna göre amaçlar (Kösecik,
2003: 161):
-

Geri kalmıĢ bölgelerin yeniden yapılanmasını sağlamak (gayrisafi yurtiçi
hâsılası AB ortalamasının %75‟inden az olan bölgeler),

-

Yapısal

problemleri

olan

bölgelerin

ekonomikve

sosyal

uyumunu

desteklemek,
-

Eğitim, meslek eğitimi ve istihdam sistemlerinin ve politikalarının
modernizasyonunu ve uyumunu desteklemek Ģeklinde belirtilmiĢtir.
Tüm yapısal fonlar değerlendirildiğinde bunların, ulusal giriĢim programları

yanında Topluluk GiriĢimleri8 programlarını da finanse ettiği görülmektedir.

8

Topluluk GiriĢimleri, önemli görülen alanlarda üye ülkeler arasındaki uyumu güçlendirmek için
oluĢturulmuĢ programlardır. Sınır ötesi, uluslararası, bölgelerarası yardımlaĢma ve birliktelikler, kırsal
alanların kalkındırılması, mekânsal açıdan uzaklık sorunu yaĢayan bölgeler, istihdam ve insan kaynakları,
sanayi sektöründeki değiĢiklikler, kentsel alanlar ve balıkçılık sektörü bu alanları iĢaret etmektedir. Agenda
2000 kapsamındaki düzenlemelerle, Topluluk GiriĢimleri‟nin sayısı 14‟ten 3‟e düĢürülmüĢtür. Bu giriĢimler,
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Ancak yapısal fonlar kapsamında yerel yönetimler açısından ana unsur olan
Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu olduğu için burada
haklarında kısa bilgi verilmesi uygun düĢmektedir.
Avrupa Sosyal Fonu (ESF):
1960 yılında kurulan bu fonun temel amacı yapısal iĢsizlikle mücadele, çalıĢma
koĢullarını iyileĢtirme, iĢçilerin mesleki eğitimini sağlama, yaĢam standartlarını
yükseltme ve iĢsizlere gelir sağlama olarak belirlenmiĢtir (Sakal, 2010: 130). Fonun
yardımları, sadece belirli bölgeler için değil, Avrupa Birliği içindeki bütün birimler
ve bölgeler içindir. ĠĢsizliği –özellikle uzun süreli- azaltmaya yönelik yeni iĢ sahaları
açmayı, mesleki eğitimi ve iĢ sahibi olma konusunda danıĢmanlığı amaçlayan
projeler, fon tarafından destek alabilmektedir. Yerel yönetimler de görev alanına
giren yerleĢim birimlerine yönelik olarak ve bu amaçları sağlamak için bu fondan
yararlanabilmektedirler (Kösecik, 2003: 163). Ülkeler, bu fondan yararlanarak iĢ
edindirme projelerine destek alabilmektedirler (KeleĢ ve Mengi, 2013: 56).
Kısaca, adında geçen “sosyal” ibaresinin barındırdığı Ģekilde iĢsizlik ve yaĢam
kalitesi ilkelerinin gerçekleĢtirilebilmesine yoğunlaĢan bir kaynağı ifade eden bu fon,
Birlik bünyesinde tesis edilen en eski fonlardan birisidir.
AB Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF):
1973 yılında yaĢanan ekonomik kriz ve ekonomilerde yaĢanan yeniden
yapılanma çalıĢmaları, üye devletler arasında var olan farklılıkların artmasına yol
açmıĢ (Sakal, 2010: 132), bunun üzerine de söz konusu fon oluĢturulmuĢtur. AB‟de
bölgesel kalkınma politikası 1975 yılında kurulan bu Bölgesel Kalkınma Fonu
aracılığıyla yürütülmektedir. Fonun hedefi, üye ülkelerin bölgesel kalkınma
politikalarını desteklemek ve topluluk içinde yer alan geri kalmıĢ bölgelerin
kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunları yatırımlara teĢvik etmektir. Üye ülkeler
bu kapsamda yer alan fondan üretim düzeyleri, iĢsizlik oranları ve bölgesel

Interreg III (sınır ötesi, ülkeler arası ve bölgeler arası yardımlaĢma), Urban II (geri kalan kentsel alanların ve
kentlerin sürdürülebilir kalkınması), Leader + (yerel giriĢimler yoluyla kırsal kalkınma ve Equal (emek
piyasasının önündeki eĢitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele) Ģeklindedir (Kösecik, 2003: 164).
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farklılıkları çerçevesinde belirlenen alt ve üst limitlere göre yararlanmaktadırlar
(Can, 2004: 62-63).
Fon, öncelikli olarak, geri kalmıĢ bölgelerdeki altyapı projelerine (ulaĢım,
telekomünikasyon, turizm hizmetleri, sağlık ve eğitim, sınaî kalkınma ve çevre ile
ilgili projeler) ve üretime yönelik yatırım projelerine (fabrika ve diğer iĢyerleri
binaları, yeni teknoloji, yeni iĢ sahalarının –özellikle küçük ve orta ölçekli
iĢyerlerinin- geliĢtirilmesi, turizm, personel eğitimi, araĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili
projeler) mali yardımda bulunur. Bu fon, üye ülkelerdeki yerel yönetim birimleri
tarafından yürütülen veya yerel yönetimlerin görev ve sorumluluk alanlarına giren ve
fonun desteklediği öncelikler kapsamına giren projeler için de önemli bir kaynak
olarak hizmet etmektedir (Kösecik, 2003: 163). Bölgesel kalkınma fonu içerik
itibariyle ele alındığında bir bölgenin ya da ülkenin kalkınmasında temel gösterge
olarak görülen unsurların yüksek seviyelerde karĢılanabilmesi için ayrılan bir fondur.
Dolayısıyla geniĢleme süreciyle birlikte pek çok özel sorunla mücadele etmek
zorunda kalan Birliğin en çok talep gören aracının bölgesel kalkınma fonu olduğunu
söylemek sanırım yanlıĢ olmayacaktır. AB‟nin bölgelerarası eĢitsizlik sorununun
çözümünde kullandığı araçlara bütünsel baktığımızda (Tekeli, 2010: 634) ilkeler,
regülasyonlar (yerindelik, orantılılık, serbest dolaĢım, anti tekelci tutum vb.), bir ya
da daha fazla merkezi fon ve bölgesel kalkınma ajansları olarak çeĢitlendiği
görülmektedir.
Bu çerçevede kuruluĢ, oluĢturmuĢ bulunduğu diğer fonlar ve Bölgeler
Komitesi9 ve bölgesel kalkınma ajansları baĢta olmak üzerefarklı birimler yoluyla da
bölgelerin desteklenmesine imkân sağlamaktadır. Tesis edilmeye çalıĢılan ortak
bölgesel politikalar, birliğin ekonomikperformansını ve ekonomiketkinliğini olumsuz
yönde etkileyecek boyuttaki dengesizliklerin giderilmesi anlayıĢıyla oluĢturulmuĢtur
(Elmas, 2006: 162).
9

AB‟nin, bölgesel ve yerel yönetimlerin endiĢelerini gideren ve onların AB yapısı içerisinde temsil edilme
isteğine karĢılık, resmi statüde bir “danıĢma organı” olan Bölgeler Komitesi, 7 ġubat 1992‟de imzalanan
Maastricht AnlaĢması ile kurulmuĢtur. Bölgeler Komitesi‟nin kuruluĢundaki temel amaç, üye ülkelerin merkez
yönetimleri dıĢındaki yerel ve bölgesel yönetimlerinin de Birliğin karar alma sürecine etkide bulunması ve
dolayısıyla Avrupa Birliği‟nin ekonomik, sosyal ve siyasal bütünleĢmesinde önemli rol oynamasıdır (Kösecik,
2003: 150).Bölgeler Komitesi, AB içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluĢan danıĢma
nitelikli bir komite olup, hâlihazırda 353 üyesi bulunmaktadır (www.ab.gov.tr, 2015).
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“Bölgesel eşitsizlikleri gidermek, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi
sağlamak için başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede
politika ve araçlar geliştirilmiş ve bunlar büyük fonlarla desteklenmiştir.
AB‟nde bölgesel gelişmeyle ilgili, sanayi bölgeleri, girişim sermayesi,
teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, kümelenmeler gibi
araçlar da söz konusudur” (Özerdem ve Demirkıran, 2011: 456).

Özellikleri ve kapsamları değerlendirildiğinde gerek sosyal fonun gerekse de
bölgesel kalkınma fonunun AB‟nin üye statüsünde yer alan ülkelere, o ülkelerin
bölgelerine yönelik kullanılan araçları ifade ettiği görülmektedir. Ancak daha önce
de belirttiğimiz üzere üyeliğe aday olarak kabul edilen ülkelere de Birlik koĢullarına
uygunluk sağlanabilmesi, ülkelerin sosyo-ekonomik imkânlarının Birlik genelindeki
standartlara yaklaĢtırılabilmesive yapılacak değerlendirmelerde standardizasyonun
sağlanabilmesi adına katılım öncesi mali yardımlar yapılmaktadır. Ülke olarak bu
statüde yer aldığımız için bu kapsamdaki mali yardımlara kısaca yer vermek uygun
olacaktır.
1.4.2.2. Katılım Öncesi Mali Yardımlar ve Türkiye
Katılım öncesi mali yardımlar ile aday ülkelerin üyelik öncesinde geliĢmelerine
katkı sağlamayı, bu ülkelerin Birliğin kapsamlı bölgesel kalkınma politikaları ile
ekonomikve sosyal uyum hedefine yaklaĢtırılmasını ve böylelikle Birlik içerisindeki
bölgesel geliĢme farklılıklarının azaltılması amaçlanmıĢtır (Sakal, 2010: 149).
AB bünyesinde üyeliğe aday ülkeler için Bölgesel Politika kapsamında 20002006 dönemleri çerçevesinde üç farklı katılım öncesi araç kabul edilmiĢtir. Bu
araçlar SAPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma için Özel Katılım Programı), PHARE
(Kurumsal kapasite, Topluluk programlarının geliĢtirilmesi, bölgesel ve sosyal
kalkınma ve sınaî yeniden yapılanma/KOBĠ geliĢimi) ve ISPA (çevre ve ulaĢtırma
alanında mali destek sağlanması amacıyla kullanılmaktadır) Ģeklindedir (Ülger,
2005: 87). Bu çerçevede PHARE Programı, merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri için
katılım öncesi dönemde AB müktesebatına uyum ile ekonomikve sosyal uyuma
yönelik olarak tasarlanmıĢ bir mali araçtır. Bu araç, entegre bölgesel kalkınma
programları dahil olmak üzere tüm sektörlerde, kurum geliĢtirme önlemlerini finanse
eden ve aday ülkelere verilen bir fondur (Turan, 2005: 176). ISPA, bu ülkelerin
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katılım öncesi dönemde çevre ve ulaĢtırma altyapısını geliĢtirmek amacıyla
oluĢturulmuĢtur. SAPARD Programı ise, sürdürülebilir tarımsal ve kırsal kalkınmayı
desteklemek amacıyla kullandırılan bir finansman aracıdır (Sakal, 2010: 149).
“Katılım Öncesi Mali Yardım”ın kapsamında 2004-2006 dönemi için
Türkiye‟ye 1 milyar 50 milyon Euro kaynak tahsis edilmiĢtir. Bu çerçevede
sağlanacak mali yardımların yüzde 35‟inin ekonomik ve sosyal uyuma yönelik
olarak ÖUKP öncelikleri doğrultusunda kullanılması öngörülmüĢtür. 2004-2006
dönemini

kapsayan

Planın

4

geliĢme

ekseninden

biri

de

“Bölgelerin

ekonomikgücünün artırılması, bölgeler arasındaki geliĢmiĢlik farklarının azaltılması
ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması” (BGUS, 2014: 26) Ģeklinde belirlenmiĢtir.
Ancak 2007-2013 döneminde, katılım öncesi evrelerde uygulanan bu akçal
yardım araçları yerine tek çatı altında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA: Instrument
for Pre-Accession Assistance) uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Akpınar vd., 2011: 158;
Efe ve Akgül, 2011: 164; KeleĢ ve Mengi, 2013: 61). IPA‟nın temel amacı, aday
ülkeleri üyelik sonrası Yapısal ve Uyum Fonlarının programlanması, yönetim ve
uygulanmasına hazırlamaktır. IPA kapsamında yer alan bileĢenler Ģunlardır (Akpınar
vd., 2011: 158):
1. GeçiĢ dönemi desteği ve kurumsal yapılanma,
2. Bölgesel ve sınır ötesi iĢbirliği,
3. Bölgesel kalkınma,
4. Ġnsan kaynaklarını geliĢtirme,
5. Kırsal kalkınma (IPARD).
Aday ülkeler tüm bileĢenlerde, potansiyel aday ülkeler ise yalnızca 1. ve 2.
BileĢen kapsamındaki yardımlardan yararlanabilmektedirler (Akpınar vd., 2011:
158). IPA kapsamında 2007-2013 yılları itibarıyla ülkelere tahsis edilen fon yaklaĢık
9.9 milyar Euro tutarındadır. Bu tutarın yaklaĢık yarısını oluĢturan 4,8 milyar Euro,
nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ayrılmıĢ durumdadır
(www.abgs.gov.tr, 2015). Ancak AB Bakanlığı‟nın resmi web sayfasında 4,8 milyar
Euro olarak belirtilen bu kaynak, Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisi‟nde 2,2 milyar
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Euro olarak belirtilmiĢtir. Bu kaynaklar, Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Çevre,
UlaĢtırma

ve

Ġnsan

Kaynaklarının

GeliĢtirilmesi

Operasyonel

Programları

kapsamında hazırlanan projeler aracılığıyla kullanılmaktadır (BGUS, 2014: 27).
Tablo 10. IPA Dönemi (2007-2013) Türkiye Mali Yardım Miktarları
(Milyon Euro)
BĠLEġEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOPLAM

I.GeçiĢ Dönemi Desteği
ve Kurumsal Yapılanma

256,7

256,1

239,6

217,8

231,3

227,5

238,5

1.667,5

II. Sınır Ötesi ĠĢbirliği

2,1

2,9

3,0

3,1

5,1

2,2

2,2

20,6

III. Bölgesel Kalkınma

167,5

173,8

182,7

238,1

293,4

356,1

366,9

1.778,4

IV. Ġnsan Kaynaklarının
GeliĢtirilmesi

50,2

52,9

55,6

63,4

77,6

83,2

91,2

474,1

V. Kırsal Kalkınma

20,7

53,0

85,5

131,3

172,5

187,4

204,2

854,6

TOPLAM

497,2

538,7

566,4

653,7

779,9

856,3

903,0

4.795,2

Kaynak: www.abgs.gov.tr, 2015.

Bölgesel Kalkınma bileĢeni Çevre, UlaĢtırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
ana

baĢlıklarından

oluĢmaktadır.

Bu

alanlardaki

projelerin

ülkemizde

yürütülmesinden sırasıyla Çevre ve ġehircilik, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları sorumludur. Büyük yatırımlar içeren bu
bileĢen, aday ülke için bir anlamda üyelik sonrası yapısal fonlara hazırlık niteliğini
taĢımaktadır (www.ab.gov.tr, 2015).
2014-2020 döneminde AB‟nin aday ve potansiyel aday ülkelere sağlayacağı
mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında ise ülkemize
2014-2020 dönemi için yaklaĢık 4,5 milyar Euro kaynak tahsis edilmesi
planlanmaktadır. Bu dönemde ekonomikve sosyal uyuma yönelik fonların IPA II‟nin
Bölgesel Kalkınma ve Ġstihdam, Sosyal Politikalar ve Ġnsan Kaynaklarının
GeliĢtirilmesi politika alanları kapsamında kullanılması öngörülmektedir (BGUS,
2014: 28).
Adaylık süreci halen devam etmekte olan Türkiye‟nin bu kapsamda
gösterdiği geliĢmelere yönelik hazırlanan Ön Ulusal Kalkınma Planı, Ġlerleme
Raporları gibi belgelerden ilerleyen bölümlerde kısaca bahsedilecektir. Görüldüğü
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üzere “bölge kalkınma programları, ülkenin sosyo-ekonomik yapısına, AB odaklı,
planlı ve doğrudan müdahale araçlarıdır”. Ancak eleĢtirel açıdan bakıldığında bu
araçların belirlenen programlar, yeni oluĢturulan ajanslar ile birlikte, egemenlik ve
yönetme yetkisinin Ankara merkezinden Brüksel merkezine doğru kaydığını”
(Turan, 2005: 179) ifade edenler bulunmaktadır.
Kamu yönetimi alanında yıllardır süren stratejik planlamaya geçiĢ,
performans esaslı bütçeleme, yönetiĢimin güçlendirilmesi, personel rejimi ve yerel
yönetim reformu, kalkınma ajansları, bilgi edinme hakkı, E-DönüĢüm Türkiye
Projesi ve kamuda etik ilkelerin benimsenmesi (Koçak, 2010: 484-488) gibi birçok
alanda benimsenen yeni sistem ve ilkelerin üyelik çabalarının neticesinde
gerçekleĢmesi, yani henüz üye olmadan tüm kurumsal yapının AB eli ile
değiĢtirilmesi bu kaygıların artmasına neden olmaktadır.
1.4.2.3. Avrupa Birliği Bölgeleme Sistemi: NUTS
AB, 28 ülkesi ile farklı geliĢmiĢlik potansiyeline sahip dünyanın en büyük
entegrasyonudur (Tutar, 2014). Bu entegrasyon, “üye ülkeler arasında bölgelerarası
eĢitsizliği ortadan kaldırmak ve nispeten geri kalmıĢ bölgelerin Birliğin sağladığı
fonlardan yararlanmalarını temin etmek amacıyla bir bölgeleme sisteminin
temellerini atmıĢtır. NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) olarak
adlandırılan bu sistemle her bölgeye ait verilerin karĢılaĢtırılabilir nitelikte olması ve
bölgelerarası farkların belirlenebilmesi hedeflenmektedir” (Çamur ve GümüĢ, 2005:
147). 1970‟lerin baĢından beri (Can, 2004: 36) Avrupa‟da uygulana gelenNUTS
sistemi, Avrupa Ġstatistik Enstitüsü (EUROSTAT) tarafından bölgesel istatistiksel
verilerinin sağlanabilmesi amacıyla kurulmuĢtur (Paköz ve Yüzer, 2010: 725).
Her ne kadar ilk olarak 1970‟lerin baĢında yapılsa da NUTS sınıflandırmasının,
hukuki nitelik kazanması 26.05.2003 tarih ve 1059/2003 sayılı Tüzükle (ġen, 2004:
9) gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak üye sayısının artmasıyla, sistem 2008‟de tekrar gözden
geçirilmiĢtir (Tutar, 2014: 139).
Bu çerçevede bölgeler, AB terminolojisinde NUTS I, NUTS II ve NUTS III
olarak adlandırılmakta, planlama ve bölgelerarası karĢılaĢtırmalar bu sınıflandırmaya
göre yapılmaktadır (ġen, 2004: 9). Dolayısıyla üç çeĢit tanımlama söz konusudur:
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NUTS 1, kendine yeterli ekonomik güce sahip bölgesel alanlar; NUTS II, daha çok
iller düzeyindeki idari birimler; NUTS III ise, kırsal temelde yönetsel birimleri
sınıflandırmaktadır (Aktaran: Can, 2004: 37).
Tanımlar doğrultusunda NUTS sınıflandırması, bir ülkeyi NUTS I bölgelerine,
her bir NUTS I bölgesini NUTS II bölgelerine ve yine aynı Ģekilde, her bir NUTS II
bölgesini NUTS III bölgelerine bölmektedir. Söz konusu sınıflandırma ülkeden
ülkeye NUTS I ve NUTS II; NUTS I ve NUTS III; NUTS II ve NUTS III
düzeylerinin kullanımı Ģeklinde farklılık gösterebilmektedir (ġen, 2004: 9).
Tablo 11. Avrupa Birliği NUTS Sistemine Göre Nüfus Ölçütü
Düzey

Minimum

Maximum

NUTS I

3 milyon

7 milyon

NUTS II
NUTS III

800 000
150 000

3 milyon
800 000

Kaynak: ec.europa.eu/eurostat, 2015.

NUTS sisteminin amaçları ve buna göre kullanım alanları EUROSTAT
tarafından Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir (ġen, 2004: 10; Çamur ve GümüĢ, 2005: 150):
bölgesel istatistiklerinin toplanması, geliĢtirilmesi ve uyumlaĢtırılması, bölgelerin
sosyo-ekonomik analizlerinin yapılabilmesi ve bölgesel politikalarının çerçevesinin
belirlenmesi.
NUTS II‟nin, üye ülkelerin bölgesel politikaları uyguladıkları seviye olması
sebebiyle bölgesel ve ulusal problemlerin analiz edilmesinde en elveriĢli düzey
olduğu belirlenmiĢtir. Bu sebeple, Yapısal Fonlar kapsamında destek verilecek Hedef
bölgelerin tespit edilmesinde NUTS II düzeyi esas alınmaktadır. Yine ekonomikve
sosyal uyum raporları da NUTS II düzeyinde hazırlanmaktadır (ġen, 2004). Bu
açıdan bakıldığında NUTS sisteminin en dikkat çekici özelliği, fon dağıtımının ve
bölgesel kalkınma strateji ve projelerinin bu yeni coğrafi tanımlama dâhilinde
yapılmasıdır (Kuyucu ve TektaĢ, 2010: 543).
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Tablo 12. AB Ülkelerinde NUTS Kapsamındaki Bölge Sayıları
ÜLKELER
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kıbrıs Rum Kesimi
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Danimarka
Estonya
Ġspanya
Finlandiya
Fransa
Yunanistan
Macaristan
Ġrlanda
Ġtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Ġsveç
Slovenya
Slovakya
Ġngiltere
Hırvatistan
Toplam (28 ülke)

NUTS I
3
3
2
1
1
16
1
1
7
2
9
4
3
1
5
1
1
1
1
4
6
3
4
3
1
1
12
1
98

NUTS II
9
11
6
1
8
38
5
1
19
5
26
13
7
2
21
1
1
1
1
12
16
7
8
8
2
4
37
2
272

NUTS III
35
44
28
1
14
402
11
5
59
20
100
51
20
8
110
6
10
1
2
40
66
30
42
21
12
8
139
21
1315

Kaynak: ec.europa.eu/eurostat, 2014; Tutar, 2014: 144.

Tabloda bu Ģekilde ifade edilen bölge sayıları, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle
EUROSTAT tarafından güncellenmiĢtir. Yeni veriler etrafında NUTS I, 98 bölge;
NUTS II, 276 bölge ve NUTS III, 1342 bölge (ec.europa.eu/eurostat, 2015) olarak
sıralanmıĢtır. Avrupa Birliği‟nin resmi istatistik sistemi (Paköz ve Yüzer, 2010: 725)
olan NUTS sistemine uyum sağlanabilmesi için ülkemizde de benzer bir
sınıflandırmaya gidilmiĢtir. Türkiye‟de kalkınma ajanslarının kurulması konusunda
ayrıntılı biçimde ele alınacak olan bu düzenleme kapsamında Düzey 1, Düzey 2 ve
Düzey 3 bölgeleri oluĢturulmuĢtur.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKĠYE
Sayısı, bölgeselleĢme eğilimlerinin artmasına paralel biçimde artıĢ gösteren
bölgesel kalkınma ajansları, günümüzde birçok ülkede farklı yapılarda da olsa
faaliyet göstermektedirler. Ancak bu ajanslar yanlıĢ uygulamalar neticesinde zaman
zaman “kamunun sırtında kambur” olarak görülmekte veya ülkemiz örneğinde
olduğu gibi kuruluĢ aĢamasından itibaren önemli tartıĢmalara konu olabilmektedirler.
ÇalıĢmanın bu bölümde bölgesel kalkınma ajanslarının tanımı, amaçları,
türleri, dünyada uygulamalarıyla öne çıkan ajans yapıları incelendikten sonra, konu
Türkiye özelinde ilerletilecektir.
2.1. Bölgesel Kalkınma Ajansları Hakkında Genel Bilgi
Bölgesel Kalkınma Ajansları (Regional Development Agencies-RDA), farklı
amaç ve beklentilerle oluĢturulan yapılar oldukları için, ayrıca nereden bakıldığına
bağlı olarak farklı biçimlerde tanımlanabilen sistemlerden birisine iĢaret etmektedir.
Ancak gerçekleĢen uygulamalar ve belirlenen mevzuat etrafında yerel/bölgesel
taleplerin karĢılanabilmesi için oluĢturulan, genellikle ekonomik beklentilerin
karĢılanması amacıyla faaliyet gösteren kuruluĢlar olduğu görülmektedir. Bu durum
ise birçok ülkede söz konusu yapıların kalkınma değil, büyüme amaçlı teĢkilatlar
olarak çalıĢmalar sergilediğini açıkça göstermektedir.
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nı takip eden yıllarda büyük beklentilerle yaygınlaĢan
yapıların baĢlıca tanım ve özellikleri doğrultusunda amaçları, fonksiyonları, ülkelere
göre hukuki statüleri ve gelir kaynaklarının bilinmesi, ülkemizdeki ajanların kuruluĢ
ve iĢleyiĢ özelliklerinin bilinmesi bakımından önem arz etmektedir. Öne çıkan
örneklerine ABD, Ġngiltere gibi ekonomik ve siyasi yapısı farklı olan ülkelerde
rastlanılan ajans yapısının Türk kamu yönetimi sistemine nasıl entegre olduğunun
yorumlanması, ayrıca yine söz konusu yapının sadece siyasi değil ekonomik avantaj
ve dezavantajlarının tartıĢılabilmesi gerekmektedir. KuruluĢları bir kamu yönetimi
veya “kamu iĢletmeciliği” örgütü açısından halen yeni olan bu sistemi anlayabilmek
için, tıpkı kalkınma iktisadında olduğu gibi, önce kaynağına bakmak gerekmektedir.
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2.1.1. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Tanımı ve Türleri
Bazen bir ülkenin bünyesindeki azgeliĢmiĢ bölgelerin ekonomik ve sosyal
kalkınmasını gerçekleĢtirmek, geleneksel idari teĢkilatla mümkün olamamakta, yerel
ya da bölgesel düzeyde, kamunun ya da özel sektörün finanse ettiği özel kuruluĢlara
(Dinler, 2012: 299) ihtiyaç duyulabilmektedir. ĠĢte böyle bir durumun yansıması
olarak bölgesel kalkınma ajanslarının (BKA) yaygın olarak ortaya çıkıĢı, Ġkinci
Dünya SavaĢı‟nın bitimiyle ve kalkınmada bölgesellik anlayıĢının geliĢmeye
baĢlamasıyla paralellik göstermektedir. SavaĢın getirdiği yıkım nedeniyle sanayilerin
çökmesi sonucunda bölgelerde yeniden yapılanmaya gidilmesi ve savaĢ sonrası
Avrupası‟nda derinleĢen bölgesel farklılıklar, kalkınma politikalarına bölgesellik
boyutunun dâhil edilmesiyle sonuçlanmıĢtır (E. Çakmak, 2006: 66-67; Kumral,
1994: 7).
Farklı

tanımları

bulunmakla

birlikte

kalkınma

ajansları,

“merkezi

hükümetlerden bağımsız bir idari yapıda, sınırları çizilmiĢ bir bölgenin sosyoekonomik koĢullarını geliĢtirip canlandırmak amacıyla kurulmuĢ ve faaliyetlerini
kısmen veya tamamen kamunun finanse ettiği kurumlardır” (Kumral, 1994: 62;
Ildırar, 2004: 118). Bu haliyle BKA‟lar, merkezi hükümet ve yerel yönetim ana
yapısının dıĢında, çoğunlukla „yumuĢak‟ politika araçlarını entegre biçimde
kullanarak yerel ekonomik kalkınmayı destekleyen, bölgesel bazda yerleĢik, kamu
tarafından finanse edilen kurumlardır (Halkier, 2006: 3). BaĢka bir tanıma göre ise,
BKA‟lar, “kamu yararı amacıyla yapılmıĢ merkezi planların değil, piyasa
iliĢkilerinin yönlendirdiği bir kalkınma modelini uygulayan kurumlardır” (ġahin,
2005: 142). Uzay (2010)‟a göre ise BKA‟lar, “merkezi yönetimden bağımsız,
sınırları belli bir bölgenin sosyo-ekonomik koĢullarını geliĢtirip canlandırmak
amacıyla kurulmuĢ, faaliyetlerini tamamen ya da kısmen kamunun finanse ettiği
yarı-özerk kuruluĢlar”Ģeklinde tanım Ģansı bulabilmektedirler. BaĢka bir tanıma göre
BKA‟lar, “bölgesel düzeyde ya da il bazında kurulmuĢ, yerel halkı sahip oldukları
potansiyeli kullanmaları yönünde teĢvik eden, bulundukları bölgede proje hazırlama
kapasitesini arttıran, paydaĢlara değer yaratacak çözümlersunan” kuruluĢlardır (Can,
2011: 34).
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Dünya Bankası kaynaklarına göre ise, yerel/bölgesel kalkınma ajansları, asıl
misyonu istihdam yaratmak, üretimin çeĢitli dallarındaki küçük ve orta ölçekli
iĢletmeleri (KOBĠ) geliĢtirip desteklemek ve bölgenin genel ekonomikdurumunu ve
fırsatlarını iyileĢtirmek olan, kalkınmaya katalizörlük edebilecek içsel ağları kuran,
yürüten ve destekleyen yapılardır (http://info.worldbank.org; E. Çakmak, 2006: 64).
Kapsam ve bakıĢ açısı itibariyle farklı biçimlerde tanımlanabilen ve gerçek
kalkınmanın bölgelerin rekabeti ile sağlanabileceği iddiasına dayanan sistemin en
önemli uygulama araçlarından biri olan (Övgün, 2013: 43) kalkınma ajanslarına
iliĢkin en genel tanım EURADA10 tarafından yapılmıĢ bulunmaktadır.
Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından yapılan
tanımda “bir bölgenin sektörel veya tüm kalkınma problemlerini belirleyen ve bu
problemlere çeĢitli Ģekillerde çözüm bulup, projeler geliĢtiren ve belirli coğrafi
bölgelerde yerel ve bölgesel kamu-özel otoriteler ve örgütlerle ortak beklentilerin
Ģekillendirdiği hedefleri gerçekleĢtirmeyi amaçlayan otonom yapılar” olarak ele
alınmıĢtır (EURADA, 1999; Eroğlu, 2010: 209). Bu tanıma göre, kalkınma ajansları,
sektör veya genel kalkınmaya iliĢkin sorunları tanımlayan, bu sorunların çözümü için
değerlendirilmesi gereken fırsatları ve tercih edilmesi gereken yöntemleri seçen ve
sorunlarına çözümünü maksimize edebilecek projeleri teĢvik eden operasyonel bir
yapıyı ifade etmektedir (EURADA, 1999: 16).
Bu çerçevede yerel kalkınmayı ve büyümeyi teĢvik amacına hizmet etmek
üzere bölgesel kalkınma ajansları aĢağıdaki ayırt edici özellikler ile tanımlanabilir
(Doğruel, 2012: 9):
-

Kurumsal olarak, aĢağıdan yukarıya (bottom-up) yaklaĢımının önemli
politika araçlarından biridir. Uygulamada ajanslar geniĢ bir yelpazeye
yayılmıĢ olan politika araçlarının entegrasyonunu gerçekleĢtiren kurumsal
yapıdadır.

10

Bölgesel Kalkınma Ajanslarını ortak bir platformda buluĢturma ihtiyacıyla 1991 yılında Avrupa Bölgesel
Kalkınma Ajansları Birliği (European Association of Development Agencies-EURADA) kurulmuĢ ve mevcut
ortak amaçlarının dıĢında esas görevi, AB‟deki BKA‟lar ile dünyadaki BKA‟lar arasında ortak projeler
yürüterek, AB adına danıĢmanlık hizmeti vermek olarak tanımlanmıĢtır (Özerdem ve Demirkıran, 2011: 456).
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-

Organizasyon yapısı dikkate alındığında hükümetler tarafından tasarlanmıĢ
ve yarı-otonom kamu kuruluĢlarıdır. Kalkınma ajanslarının bürokratik
otonomisi/özerkliği ise Avrupa Birliği‟ndeki örneklerden giderek üç ayrı
Ģekilde tanımlanmıĢtır: kuruluĢu hükümete bağlı olabilir; bağımsız bir birim
olabilir, özel bir Ģirket olarak da tasarlanabilir.

-

Stratejik olarak, finansman ve altyapı gibi sert politikaları değil, öneri ve
yol gösterici yumuĢak politikaları (örneğin danıĢma servisleri, teknoloji ve
pazarlama, mali sorunlar ve eğitim konuları ile yerel Firmaların
desteklenmesi) tercih ederler. Dolayısıyla, bölgesel kalkınma ajansları yerel
kalkınmayı desteklemek konusunda esnek, yenilikçi ve pragmatik araçlardır.
Ancak, bölgesel rekabet, bölgesel büyüme, orta ve küçük boyutlu iĢletmelerin
büyüme sorunu, yabancı yatırımlar, çevrenin iyileĢmesi, sanayi altyapısı ve
giriĢim sermayesi de kalkınma ajanslarının ilgi alanları içine dâhil edilmiĢtir
(Doğruel, 2012: 9).
Özetle BKA‟lar sınırları belli bir alanda, toplumsal kalkınmayı gerçekleĢtirmek

amacıyla (E. Çakmak, 2006: 66):
-

Kalkınmanın tüm aktörlerinin aktif katılımı ile yerel ekonomikkalkınmanın
stratejik planını hazırlayan,

-

Bu planı yaĢama geçirmek için yerel aktörler arasında koordinasyon
sağlayan,

-

Bu amaçla, yerel kaynakları harekete geçiren ve bölge dıĢındaki kaynakları
bölgeye çeken,

-

Finansal bakımdan tamamen veya kısmen merkezi veya yerel yönetimlere
bağımlı,

-

Yönetsel anlamda ise duruma göre değiĢen düzeylerde özerkliğe sahip olan
kurumlardır
Bu yaklaĢımlar ıĢığında, bölgesel kalkınma ajanslarına iliĢkin yapılan tanımları

çok daha fazla çeĢitlendirmek mümkün görünmektedir. Elbette ki, yaĢanan ekonomik
ve siyasi değiĢimlerin etkisi, ajanslara olan bakıĢı, bu yapılara yüklenen misyonları
ve beklentileri değiĢtirmekte, söz konusu bu değiĢim ise kavramsal içeriklere
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yansımaktadır. Reddedilemez bu gerçeklik karĢısında ise BKA‟ların var oluĢ
sebepleri de farklılaĢmaktadır.
Buna göre, “bölgesel politikaların uygulanmasında en önemli araçlardan biri
olan BKA‟ların ilk kuruluĢ dalgası Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın yarattığı yıkımın
etkilerini ortadan kaldırmayı hedeflemiĢtir. 1980 ve 1990‟lardaki ikinci dalgada
sanayisizleĢme ile mücadele hedefi öncelikli olmuĢ, üçüncü ve dördüncü dalga ise,
geliĢmekte olan ülkelerin bölgesel sorunlarını çözmek için bir araç”(Doğruel, 2012:
9) haline gelmelerine yol açmıĢtır.
Kalkınmanın bu yeni aktörlerine iliĢkin yapılan tanımlamalar bir kısmının
kamu bir kısmının ise yerel yönetimlerce finanse edilebildiğini göstermektedir.
Dolayısıyla kaynağı ve özellikleri itibariyle düĢünüldüğünde tek tip bir ajans
yapısından bahsetmek mümkün görünmemektedir. Bu haliyle, tanımlamada olduğu
gibi türlerine iliĢkin konuda da birden çok model ile karĢılaĢılmaktadır.
EURADA‟nın yapmıĢ olduğu sınıflandırmaya göre BKA, kaynağına ve
faaliyetlerine göre olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Ayrıca iĢlevlerine ve
geleneksel

ya

da

yenilikçi

olmalarına

göre

de

kalkınma

ajanslarından

bahsedilebilmektedir. Kaynağına göre BKA, merkezi hükümetler tarafından kurulan
ajanslar, yerel ve bölgesel otoritelerin içinde yer alan ajanslar, yerel ve bölgesel
otoritelerin kurduğu ajanslar ve kamu/özel sektör iĢbirliği ile kurulan bağımsız
ajanslar olarak sayılabilmektedir. Faaliyetlerine göre BKA ise, stratejik ajanslar,
küresel operasyonel ajanslar, sektörel operasyonel ajanslar ve yatırımı özendirici
ajansları iĢaret etmektedir (EURADA, 1999: 18). Ancak EURADA‟nın yapmıĢ
olduğu bu sınıflandırmaya ilaveten kurucuları, finans kaynakları, faaliyet alanları
gibi unsurlara göre bir sınıflandırma da söz konusu olabilmektedir.
Bu kapsamda kurucularına göre kalkınma ajansları, merkezi hükümetler, yerel
yönetimler, yerel/bölgesel yönetimler, kamu ve özel ortaklıkları Ģeklinde olmak
üzere dört grupta toplanabilirken; faaliyetlerine göre kalkınma ajansları ise küçük
ajans ve çok fonksiyonlu ajans olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Faaliyet
amacı bulunduğu bölgeyi pazarlayabilme olan ajanslara “küçük ajans” denilmektedir
(Kumral, 1993: 8; Gündüz, 2010: 70). Muhakkak ki, ajansların belirtilen faaliyetleri
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yerine getirebilmesi için gerekli finansmana ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenden
dolayı kalkınma ajanslarının finansman kaynaklarına göre de sınıflandırılabilmeleri
gündeme gelmektedir.
Gelir kaynaklarına göre bakıldığında güçlü BKA‟lar ve zayıf BKA‟lar olmak
üzere iki temel modelin ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre; güçlü BKA‟lar
süreç içinde çok çeĢitli finansman kaynakları oluĢturabilmiĢ, düzenli ve yeterli
miktarda gelirleri olan ajanslardır. Bu tür ajansların bütçelerinin büyük bir bölümü
yerel ve bölgesel yönetimlerin gelirleri ile genel bütçe gelirlerinden; ayrıca yönetim
kurulu üyeleri ve hissedarları olan yerel bankalar, ticaret, sanayi ve meslek odaları,
tarım, turizm birlikleri ve bölgede önemli yatırımları bulunan özel sektör kuruluĢları
tarafından finanse edilmektedir. Zayıf ajanslar ise, AB fonlarının bütçelerinin çok
önemli bir kısmını oluĢturduğu ve bu fonların dıĢında yetersiz kaynakları olan
ajanslardır” (Özen, 2005: 6). Ayrıca güçlü ajanslar, organize sanayi bölgeleri
oluĢturarak, teknoloji transferlerini kolaylaĢtırarak ve teknik danıĢmanlık yaparak,
bölgeye

dıĢarıdan

yeni

giriĢimcilerin

gelmesini

sağlamak

yanında

çevre

düzenlemesine de yardımcı olmaktadırlar. Zayıf ajanslar ise, daha çok bilgi bankası
oluĢturarak, bölge dıĢındaki yatırımcılara bölgenin potansiyelini tanıtıcı yönde
faaliyette bulunmaktadır. Bu ajansların mali olanakları ve teĢkilatları geniĢ değildir,
kendi ülkelerinin diğer bölgelerinde ve hatta diğer ülkelerde bürolar açarak bölgeyi
tanıtmaya çalıĢmaktadırlar” (Dinler, 2012: 302).
Temel unsurlar ele alındığında orijin ve faaliyetlerine göre BKA‟lar Ģu Ģekilde
özetlenebilir (E. Çakmak, 2006: 69-73; EURADA, 1999: 19-25):
a-) KuruluĢ Biçimine Göre Bölgesel Kalkınma Ajansları: Merkezi hükümetler
tarafından oluĢturulan ajanslar (kamusal alanlar), yerel/bölgesel otoriteler içindeki
mevcut ajanslar (yerel yönetim ajansları), yerel/bölgesel otoriteler tarafından
oluĢturulan ajanslar, kamu/özel ortaklıklar tarafından oluĢturulan ajanslar
b-) Faaliyetlerine Göre Bölgesel Kalkınma Ajansları: Stratejik ajanslar, genel iĢlevli
ajanslar, sektörel ajanslar, yatırım çekici ajanslar
c-) Fonksiyonlarına Göre Bölgesel Kalkınma Ajansları: Küçük ajanslar, çok
fonksiyonlu ajanslar
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d-) Mali Kaynaklarına Göre Bölgesel Kalkınma Ajansları: Güçlü ajanslar, zayıf
ajanslar
Etki alanlarına göre ise ajanslar, çekirdek ve uzman BKA Ģeklinde ikiye
ayrılabilmektedirler. Çekirdek BKA, genelde yerel/bölgesel toplulukların kendi
kalkınma ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurdukları ajanslardır. Bunlar önceden
belirlenmiĢ, sınırlı amaçlar için çalıĢırlar. GeniĢleme potansiyeli olan bu ajanslardır
genelde “kaynak (fon, hibe, yatırımcı, vs.) avcısı” olarak tanımlanmaktadırlar. Öte
yandan uzman BKA, merkezi otorite desteğiyle veya önde gelen bölgesel aktörlerin
(yerel yönetim, oda, vb.) iĢbirliği ile kurulmuĢ, bölgesel ekonomikve sosyal
kalkınma için stratejiler üreten ajanslardır. Genellikle çok sayıda ve uzman eleman
çalıĢtıran bu ajanslar, bölgesel aktörlerle kurduğu ortaklıklarla büyük kaynaklar
yaratabilmektedirler (E. Çakmak, 2006: 73). Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda kuruluĢ
amacı, konusu ve incelendiği durumlar açısından da ayrı ajans türleri gündeme
gelebilmektedir.
2.1.2. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Amaç ve Faaliyetleri
Günümüzde hemen hemen her bölgede, bölgenin ekonomik kalkınmasını teĢvik

etmek üzere oluĢturulan kalkınma ajanslarının, 1950 ve 1960‟lı yıllarda misyonları
yabancı yatırımları çekmek ve endüstriyel parkları yönetmek Ģeklinde belirlenirken
daha sonraları yerel ve bölgesel Ģirketlere mali olmayan, toplumsal altyapıya yönelik
hizmetler sunmak (Uzay, 2010: 5-10) Ģeklini almıĢtır. Hatta kalkınmanın sosyal,
çevresel ve ekonomikaçılardan dengeli bir biçimde sağlanmasını sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi için çalıĢması (Shaw ve Lloyd, 2000: 76) en önemli
görevlerinden bir halini almıĢtır
En temel faaliyet alanlarından biri, bölgenin içsel kaynaklarının geliĢtirilmesi
olan (Uzay, 2010: 11) bölgesel kalkınma ajansları, yerel birikimden yararlanarak
içsel büyümeyi sağlamayı, çokuluslu Ģirketleri bölgeye çekebilmeyi ve bölgenin
küreselleĢme sürecine dâhil olabilmesini amaçlayan (ġahin, 2005: 140) bunun tesisi
için de giriĢimcilere yol göstermeyi görev edinen kuruluĢlardır. Bu çerçevede
kalkınma ajansı sisteminin, temel çalıĢma ilkesi, diğer bölgelerle “rekabet etmek”
olarak belirlenmiĢtir. Kurulan çalıĢma sistemine göre rekabetin temelini yabancı
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yatırımcıya en ucuz iĢgücünü, toprağı, sıfır maliyetli kamu iĢlemlerini en hızlı
biçimde sunmak oluĢturmaktadır (Güler, 2010: 334).
Tablo 13. Kalkınma Ajanslarının Temel Faaliyet Alanları ve Sorumlulukları
Temel Faaliyet Alanları

Ġçsel Potansiyelin Ortaya
Çıkarılması

GiriĢimlere Verilen Destekler

Yabancı Yatırımcıların
Çekilmesi

Eğitim Alanındaki ÇalıĢmalar

Diğer Hizmetler

Verilen Hizmetler ve Sorumluluklar
- Stratejik planlama (SWOT Analizi)
- Altyapı ile ilgili hizmetler ve altyapı yönetimi (çevre
koruma, endüstri parkları, teknokentler, serbest ticaret
bölgeleri vb.)

Mali Olmayan Destekler:
- Yönetim, üretim, pazarlama, bilgi ve iletiĢim, araĢtırma,
personel, iĢlemsel hizmetler, lojistik
Mali Destekler:
- Sübvansiyonlar, kredi imkânları, risk sermayesi, kuruluĢ
sermayesi, kredi garanti fonları, vergi indirimleri ve ihracat
için sübvansiyonlar
Yabancı Yatırımcıyı AraĢtırmak:
- Büyükelçilikler, ulusal kurumlar, yurtdıĢında ofisler,
sergiler, fuarlar, seminerler, doğrudan ya da dolaylı
pazarlama, kendiliğinden oluĢan iliĢkiler, iĢbirliği
Yabancı Yatırımcılar Ġçin Sağlanan Rekabetçi Avantajlar:
- TeĢvik ve yardım sistemleri, arsa sağlanması, vergi
avantajları, altyapının niteliği ve yakınlığı, yerel kaynaklar
(beĢeri, hammadde, pazarlar), çevre ve hayatın niteliği
- Eğitim ihtiyaçlarının analizi
- GiriĢimcilere yönelik eğitim
- Yöneticilere yönelik eğitim
- Yerel ve bölgesel otoriteler adına yönetim
- Kamu ile iliĢkiler ve haberleĢme
- Diğer bölgesel kalkınma ortakları ile iĢbirliği
- Anketler ve veri toplama

Kaynak: Derleyen: Uzay, 2010: 12-13.

KuruluĢ amaçları doğrultusunda yürüttükleri faaliyetler ve sorumluluk alanları
değiĢebilen kalkınma ajansları, her ne kadar az önce belirtildiği üzere, bölgenin iç
kaynaklarına dayalı kalkınmayı gerçekleĢtirmeye çalıĢsalar da, yabancı yatırımların
bölgeye çekilmesi birçok kalkınma ajansının faaliyetleri arasında yer almaktadır
(Uzay, 2010: 14). Yani BKA‟lar, bir taraftan “bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki
iĢletmeleri destekleyerek, ulusüstü sermayenin taĢeronu haline getirmek ve bölgedeki
iĢgücünü esnekleĢtirmeye (ġahin, 2005: 140-141) bir taraftan da yerel düzeydeki
yenilikçi stratejiyi geliĢtirmeye (Erkan ve Erkan, 2010: 301) çalıĢmaktadırlar.
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Ayrıca bu kuruluĢlara sürdürülebilir kalkınma ve çevresel geliĢim için yerel ve
bölgesel partnerleri bir araya getirme görevi de düĢmektedir (Aykan, 2010: 584).
Özetle, birçok ülkede ve her ülkenin farklı bölgelerinde farklı amaç ve farklı
görevleri olan ajansların öne çıkan amaçları Ģunlardır (Dinler, 2012: 300):
- Potansiyel yatırımcılara, bölgenin potansiyeli ile ilgili bilgi vermek ve yol
göstermek,
- Bölgede yatırım yapacak ya da bölge dıĢından bölgeye yatırım yapmak
amacıyla gelen giriĢimcilere danıĢmanlık hizmeti vererek, teknoloji transferi
konusunda destek olmak,
- Bölgede yatırım yapacak olan giriĢimcilere kredi temin etmek ve çeĢitli
sübvansiyonlar vermek,
- Bölgedeki yatırımcılara verilecek teĢvik tedbirlerini yönetmek,
- Bölgede yeni sanayi arsası üretmek, fabrika ve ofis binaları yaparak,
bölgedeki giriĢimcilere düĢük fiyattan satmak veya kiralamak, giriĢimcilere
ısmarlama fabrika ve ofis binaları inĢa etmek
- Yol, liman, havalimanı, içme suyu, katı atık, arıtma, elektrik üretimi ve
dağıtımı gibi altyapı çalıĢmaları yapmak,
- Mesleki eğitimi desteklemek ve hatta bizzat üstlenmek
Bu amaçlar doğrultusunda BKA‟ların yürüttükleri faaliyetler, en geniĢ anlamda
Ģu Ģekilde özetlenebilir (E. Çakmak, 2006: 82):
- Bölge kalkınması için strateji geliĢtirmek,
- Bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalıĢmalar yapmak,
- Bölgeye yatırım çekmek,
- Bölgenin fiziki ve beĢeri altyapısını geliĢtirmek,
- Bilgi toplamak ve yaymak,
- Ulusal ve uluslararası fonları yönetmek,
- Bölge çıkarlarını savunmak.
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Kalkınma ajansları, bu amaçları gerçekleĢtirmek üzere teknik ve finansal
destek mekanizmalarından, ortaklık ve kümelenme oluĢumlarını teĢvik etmek üzere
uygulanan programlara kadar çok çeĢitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlardan
öncelikli olan gelir açısından bakıldığında kalkınma ajanslarında genel olarak dört
ana gelir kaynağı bulunduğu görülmektedir. Bunlar (Can, 2011: 38):
1. Kamu fonları (yerel/merkezi hükümet tarafından doğrudan verilen fonlar)
2. Faaliyet gelirleri
3. Özel sektör kaynaklı fonlar
4. Uluslararası fonlar veya projeler: AB programları
Tüm bunlar göz önüne alındığında ajansların bölge kalkınması için izlediği
aĢamalar ise Ģu Ģekilde sıralanabilir (E. Çakmak, 2006: 83-117):
- Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında ortaklıklar kurulması,
- Sektörler arası koordinasyonun sağlanması,
- Bölgenin GZFT (SWOT) analizinin yapılması,
- Stratejik planın formüle edilmesi,
- Stratejik plan hedeflerine göre proje ve programların geliĢtirilmesi,
- ĠĢletme geliĢtirme hizmetlerinin verilmesi,
- GiriĢimciliğin desteklenmesi,
- ĠĢletme geliĢtirme kuluçkalarının oluĢturulması,
- Ġstihdamın artırılması,
- Kümelenmelerin desteklenmesi,
- Bölgeye yatırım çekilmesi,
- Teknoloji parkları/geliĢtirme merkezleri, endüstriyel alanların kurulması,
- Ġnsan sermayesinin geliĢtirilmesi,
- Sosyal sermayenin geliĢtirilmesi.
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Sonuç olarak görülmektedir ki, kalkınma ajanslarının ana görevi, mevcut yerel
kapasiteye ve yöredeki değiĢik aktörlerin güçlerine dayalı olarak bir stratejik
bölgesel program/plan geliĢtirmek ve uygulamak Ģeklinde görülmektedir. “Mevcut
yazında kalkınma ajanslarının ana etkinlikleri altı ana baĢlık altında toplanmaktadır.
Bunlar; iç dinamiklere dayalı büyümeyi desteklemek, yurtdıĢından sermaye transferi,
mevcut giriĢimlerin özellikle KOBĠ‟lerin rekabet gücünü arttıracak hizmetleri
sunmak, yerel ve bölgesel birimlere teknoloji transferi ve yenilikçilik konularında
hizmet sağlamak, eğitim etkinlikleri” (Eraydın, 2010: 45-46) olarak sıralanmaktadır.
Ancak temel hedefleri bölgelerinin ekonomikperformanslarını ve rekabet
edebilirliklerini arttırmak(Waters and Smith, 2002: 633) Ģeklinde belirlenen bu
ajanslarının bölgesel ve bölgelerarası rekabeti özendirme amacı, ajansların
ekonomikbüyümeyi sağlamalarının önündeki en büyük engellerden biridir. Bunun
neticesinde eĢit olmayanlar arasında rekabet artacak ve bölgelerarası eĢitsizlik daha
da derinleĢecektir” (ġahin, 2005: 141). Bu tür bir kurumsallaĢmanın, bölge içinde ve
diğer bölgelerle rekabet esasına göre hareket ederek bölgeler arasında dengesizlikleri
ortadan kaldırma potansiyeli taĢıdığını ileri sürmek oldukça güçtür (Güler, 2010:
334).
2.2.Öne Çıkan Örnekleriyle Dünyada Bölgesel Kalkınma Ajansları
BKA‟ların Avrupa‟daki ilk örnekleri, 1950‟li yıllarda Batı Avrupa‟da bölge içi
ekonomiyi

canlandırmak

ve

sürdürülebilir

geliĢmeyi

sağlamak

amacıyla

kurulmuĢtur. 1990‟lı yıllardan itibaren KA‟larının AB‟nin bölgelerarası geliĢmiĢlik
farklarını azaltmak için kullandığı araçlardan biri haline gelmesi ile Orta Avrupa‟da
da pek çok ajansın kurulduğu görülmektedir. Kalkınma Ajansları‟nın AB Yapısal
Fonlarını kullanmaya baĢlaması ile Kalkınma Ajanslarının sayıları, faaliyet alanları
ve yetkinlikleri de hızla artmıĢtır (Can, 2011: 35).
Bu doğrultuda denilebilir ki, kalkınma ajanslarına ilk örnek 1933 yılında
ABD‟de kurulanTennessee Valley Authority‟tir. TVA uygulamasından sonra, ikinci
uygulama Ġtalya‟nın güneyi ile kuzeyi arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları
ortadan kaldırmak için 1950 yılında oluĢturulan La Cassa Per il Mezzogiorno (Güney
Sandığı–Güney Ġtalya) olmuĢtur. Brezilya‟da 1959 yılında Kuzeydoğu Bölgesi
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Kalkınma Ajansı (SUDENE); Ġngiltere‟de Galler bölgesinin geliĢtirilebilmesi için
Galler Kalkınma Ajansı (WDA) kurulmuĢtur (Dinler, 2012: 300).Avusturya, Belçika,
Ġrlanda ve Fransa BKA‟lar ile ilk kez 1950‟li yıllarda, Almanya, Hollanda, Ġngiltere
ve Ġtalya 1960‟lardan sonra, Yunanistan, Ġspanya, Finlandiya ve Danimarka
1980‟lerde tanıĢmıĢtır (Özmen ve Özen, 2009).
Ülkelerin ve bölgelerin siyasi, ekonomik ya da sosyal yapı ve ihtiyaçları
doğrultusunda Ģekillenen ajans sisteminin belirlenen aktörler, sahip olunan statüler
ve elde edilen kaynaklar açısından farklılık gösterdiği bilinmektedir.
Tablo 14. Ülkelere Göre KA’larının Yasal Yapıları
Yasal Yapı

Ülkeler

Belediyeler Arası Ajans

Belçika

Kâr Amacı Olmayan KuruluĢlar

Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Ukrayna

Kamu Yasası KuruluĢları

Belçika, Almanya

Kâr Amacı Olmayan Vakıflar

Danimarka

Kamu-Özel Yasa Kurumları

Ġspanya

Vakıflar

Romanya

Belediye GiriĢimi

Yunanistan

Kâr Amacı Olmayan ġirketler

Litvanya

Yerel Yönetim Garantili Sınırlı Sorumlu ġirket

Ġngiltere

Limited ġirket

Almanya

Kamu Limited ġirketi

Ġrlanda, Hollanda, Yunanistan, Ġtalya

Kamu-Özel Anonim ġirket

Portekiz

Sınırlı Sorumlu ġirket

Ġsveç

Anonim Ģirket

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Slovakya

Karma Ekonomi ġirketi

Fransa

Kaynak: Aktaran: Uçkun ve Yüksel, 2010: 710; Özen ve Özmen, 2010: 233.

2.2.1. Amerika BirleĢik Devletleri: Tennessee Valley Authority (TVA)
Bölgesel Kalkınma Ajansları‟nın ilk ortaya çıkısı Amerika BirleĢik
Devletleri‟nde yaĢanan ve etkisi tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz dönemine kadar
uzanmaktadır (Özen ve Özmen, 2010: 226). “1933‟te ABD‟nin büyük krizden çıkıĢ
programı New Deal‟in yaratıcısı BaĢkan Roosvelt, TVA‟yı “devletçe korunan bir
özel teĢebbüs” Ģeklinde tarif ederek hayata geçirmiĢtir (Ekiz ve Somel, 2005). Bu
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ajansın amacı Tennessee Vadisinin kalkınmasını ve vadinin su rejiminin
düzenlenmesini sağlamaktır (Bakır ve Tuncel, 2010: 160).
Tarihin bu ilk kalkınma ajansı (Özen ve Özmen, 2010: 226) ülkenin diğer
bölgelerine göre oldukça geri kalmıĢ olan Tennessee Vadisi bölgesinin, coğrafyaya
ve sosyo-ekonomik koĢullarına bağlı tüm sorunları, kurulan Tennessee Valley
Authority (Tennessee Vadisi Otoritesi, TVA) ile özel sektör ve üniversitelerden de
yardım alınarak çözülmüĢ ve bugün Tennessee, diğer bölgelere elektrik üretebilen
geliĢmiĢ bir vadi haline getirilmiĢtir (Akgül ve Efe, 2010: 421). Bu uygulama ile,
1930‟lara kadar merkezi hükümetin bir uygulaması olan kalkınmada yetki devri
baĢlamıĢtır (E. Çakmak, 2006: 125).
Amerika‟da bölgesel kalkınma ajansları, “genellikle kentsel ekonomileri
canlandırmak için yatırımcıları cezbetmek, endüstriyel/sektörel kümelenmeler
oluĢturmak, özellikle –ghetto- diye adlandırılan bölgelerde yeni iĢletmeler açılmasını
desteklemek, giriĢimcilerin sermayeye eriĢimini kolaylaĢtırmak ve piyasa bilgisi
sağlamak gibi faaliyetlere ağırlık vermektedirler. Ayrıca bu ülkedeki ajanslar
arasında yerel yönetimlerce oluĢturulan organizasyonlar çoğunlukta fon kaynakları
yerel hükümetler olmakla birlikte, bu ajansların özel federal fonlara da eriĢimi
bulunmaktadır (E. Çakmak, 2006: 126).
2.2.2. Ġngiltere’de Bölgesel Kalkınma Ajansları
Ġngiltere‟de bölgeselleĢme politikaları Muhafazakâr Parti‟nin iktidarda olduğu
1991-1997 yıllarını kapsayan Bölge Genel Yönetimi dönemi; bölgesel yönetiĢimin
gündeme geldiği, Bölge Kalkınma Ajansları (Regional Development AgenciesRDA) ve Bölge Kurulları (Regional Chambers)‟nın oluĢturulduğu ve ĠĢçi Partisi‟nin
iktidarda olduğu 1997-2003 dönemi ve Seçimli Bölge Meclisleri için (Elected
Regional Assemblies-ERA) yasa çıkarıldığı 2003 ve sonrasını kapsayan dönem
olmak üzere üç periyotta incelenebilmektedir (Karasu, 2005: 199). Ġngiltere‟de 1997
yılında ĠĢçi Partisinin iktidara gelmesi ile yeni bölgeselleĢme çalıĢmaları hızlanarak 9
Ocak 1998‟de Bölgesel KalkınmaAjansları Yasası çıkartılmıĢtır(Aslan, 2010: 191).
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Bölgelerarası ekonomik eĢitsizlikler ve ekonomik yönden kötü bölgelerde,
bölgesel

ekonominin

canlanmasının

sağlanması,

bölge

temelli

kurumların

geliĢtirilmesi ihtiyacını ortaya çıkartmıĢ, özellikle1980‟lerin sonlarından itibaren bu
sorunlar North East, North West ileYorkshire ve Humber Bölgeleri baĢta olmak
üzere; Ġngiliz bölgelerinde yeni arayıĢları beraberinde getirmiĢtir (Aslan, 2010: 190).
Nisan 1999 yılından itibaren ise Ġngiltere‟de Bölgesel Kalkınma Ajansları
kurulmuĢtur. Ġngiltere‟de kurulan bölgesel kalkınma ajanslarının sayısı istatistikî
bölge birimi sınıflandırmasına uygun olarak 8 adet olarak kurulmuĢ olup, Londra
bölgesi ve ajansı daha sonra buna eklenmiĢtir (Özen ve Özmen, 2010: 246-248).
Ancak bu ajanslar, ülkemizde de olduğu gibi, “federal bir yapıya yol
açabileceği, aynı zamanda bölgelerarası eĢitsizliği azaltmayıp aksine bölgelerarası
rekabeti arttıracağı için” önemli eleĢtiriler almıĢtır (Karasu, 2005: 224). Söz konusu
ajansların, yönetim kurulu üyeleri yerel yönetimlerden, bölgesel kamu örgütleri ve
çıkar kümelerinden (ticaret odaları, iĢçi ve iĢveren temsilcileri, gönüllü kuruluĢlar
vb.) gelen temsilcilerden oluĢmaktadır (Karasu, 2005: 208). Ajansların bütçelerini
kullandıkları faaliyetler; bölgesel altyapı, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma,
iletiĢimde kalkınma, giriĢimcilik kültürünü destekleme, turizm, içsel yatırımlar,
eğitim ve beceri, bölgesel imaj ve çevre, iyileĢtirme, kırsal kalkınma, toplumsal
rönesans, iĢ geliĢtirme, zenginlik yaratma Ģeklinde sıralanmıĢtır (NAO, 2003: 4;
Aslan, 2010: 193).
Ġngiltere Bölge Kalkınma Ajansları, bölgeleriyle birlikte Ģunlardır (Özen ve
Özmen, 2010: 249): East of England (East of England Development Agency), East
of Mindlands (East of Mindlands Development Agency), North East (One North
East), North West (North West Development Agency), South East (South East
England Development Agency), South West (South West England RDA), West
Midlands (Advantage West Midlands), Yorkshire and the Humber (Yorkshire
Forward) ve London (London Development Agency). Bunlardan Londra dıĢındaki
tüm ajanslar, bakanlık dıĢı kamu kurumudur yani Kraliyet kuruluĢu olmayan özerk
örgütlerdir (Karasu, 2005: 208).
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Shaw ve Lloyd (2000) tarafından “kuruluĢundan bu yana Ġngiltere‟nin bölgesel
planlamasında, yönetiminde ve kalkınmasında önemli bir role sahip olduğu” ifade
edilen ajanslar ilk baĢta Çevre, UlaĢtırma ve Bölgeler Bakanlığı‟na bağlı olan olup
2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Bakanlığı‟na bağlanmıĢtır (Karasu, 2005:
208).
Temel amaçları ekonomik kalkınma, yatırımlarda ve iĢ hayatında etkinliği
arttırmak, istihdamı arttırmak, iĢgücünün kalifiyesini yükseltmek ve sürdürülebilir
kalkınmaya katkıda bulunmak Ģeklinde belirtilen (Ildırar, 2004: 122) Ġngiltere
Kalkınma Ajanslarının faaliyetleri Ģöyle özetlenmektedir (Uçkun ve Yüksel, 2010:
711): Üç yıllık BKA kurumsal planlarının hazırlanması, merkezi idarelerin strateji
belgelerine (PSA) katkı sağlanması, bölgesel ekonomikstratejilerdeki önceliklerin
hayata

geçirilmesi.

Ġngiltere‟de bölgesel

kalkınma ajansların uyguladıkları

programlar ise üç temel kategoriye ayrılmaktadır. Bu programlar, yenilenme
programları, iĢletmelerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik fonlar ve yetenek
geliĢtirme programı (Allen, 2002: 31; Ildırar, 2004: 125) olarak belirlenmiĢtir.
2.2.3. Ġrlanda’da Bölgesel Kalkınma Ajansları
1950‟lerde Ġrlanda‟nın Shannon Bölgesinde genelde havayolu taĢımacılığına
dayanan yerel ekonomisinin uzun mesafeli transatlantik uçuĢların baĢlamasıyla
durgunluğa uğramasının etkilerini silmek ve Shannon Havalimanını yeniden
canlandırmak amacıyla kurulan Shannon Serbest Havalimanı Kalkınma Ajansı‟nın
zaman ilerledikçe genel olarak bölgesel ekonomikkalkınmadan sorumlu bir ajans
olarak geliĢmesi bütün bölgesel özellikteki ajanslara ve kalkınma idarecilerine iyi bir
örnek teĢkil etmiĢtir (E. Çakmak, 2006: 67; Kumral, 1994: 12-13). Dünyada
BKA‟ların ilk örneklerinden olan Shannon Development, bölgesel kalkınma
konusunda örnek olarak alınabilecek uygulamalara imza atmıĢ, böyle bir alanda
öncüler arasında yer alan Ġrlanda ise ekonomik kalkınmadaki baĢarısı sayesinde
“Kelt Kaplanı” unvanıyla anılmaya baĢlanmıĢtır (ġahin ve diğerleri, 2013: 139).
Ġrlanda kalkınma sürecindeki en önemli aktörün Ġrlanda Kalkınma Ajansı
(ĠKA) olduğu söylenebilmekle birlikte, Ġrlanda‟nın bölgesel kalkınma politikaları
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AB‟nin bölgesel politikalarının paralelinde hazırlandığı (Özen ve Özmen, 2010: 244)
görülmektedir
Ġrlanda‟nın kalkınma ajanslarından TeĢebbüs, Ticaret ve Ġstihdam Bakanlığı
sorumludur (Özen ve Özmen, 2010: 244) ve ülkede halen faaliyet gösteren iki BKA
bulunmaktadır (ġahin ve diğerleri, 2013: 150): Údarás na Gaeltachta ve Shannon
Development.
2.2.3. Diğer Ülke Örneklerinde Bölgesel Kalkınma Ajansları
Dönemsel anlamda 1950‟li yıllardan önce nadir örneklerine rastlanılan
kalkınma ajansı yapısı, zamanla yaygınlık kazanmıĢtır. Buna göre ajansların, Avrupa
ülkelerinde dört dönemde kuruluĢ sergilediği görülmektedir.
Tablo 15. Avrupa Ülkelerinde BKA’ların KuruluĢ Dönemleri
Dönem

Ülkeler

1950 öncesi ve 1950‟ler

Avusturya, Belçika, Fransa, Ġrlanda

1960‟lar ve 1970‟ler

Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Hollanda

1980‟ler

Yunanistan, Ġspanya, Finlandiya, Danimarka

1990‟lar

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya,
Polonya, Portekiz, Slovakya, Ġsveç, Ukrayna

Kaynak: Özen ve Özmen, 2010: 257.

Günümüzde Avrupa‟nın değiĢik ülkelerinde, kendi bölgelerinin kalkınması
amacıyla ulusal ve ulus üstü düzeyde faaliyet gösteren farklı nitelik, yapı ve statüde
200‟den fazla kalkınma ajansı bulunmaktadır (Koçak ve Karkın, 2010: 594).
Bölgesel kalkınma ajansları merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda, bölgesel
bazda faaliyet göstermelerine rağmen, büyük bir kısmı merkezi hükümetler
tarafından kurulan (Özen ve Özmen, 2010: 234) kurumları iĢaret etmektedir.
Avrupa‟da yaygın olan ajansların yapısı temel alınarak hazırlanan Bölgesel
Kalkınma Ajanslarının örgütlenmesi iki grupta incelenebilir. Bunlardan birincisi
yönetim organları, ikincisi ise yürütme organlarıdır. Her ülkedeki ajansın yapısı
kendisine özgü olarak farklılıklar taĢımakla birlikte genel olarak bu organları genel
kurul, baĢkan ve baĢkan yardımcıları, yönetim kurulu, denetleme kurulu, genel
müdür olmak üzere 5 unsurda toplamak mümkündür. Yürütme organı ise teknik
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ekipler ve danıĢman gruplarından oluĢmaktadır. Bu birimler genel müdüre bağlı
olarak çalıĢan, bölgenin ihtiyaçlarına göre istihdam edilen uzman kiĢilerden
oluĢmaktadır (Özen ve Özmen, 2010: 236).
Avrupa‟da faaliyet gösteren BKA‟ların en önemli finansman kaynağı kamu
gelirleri ile birlikte AB fonlarıdır (Özen ve Özmen, 2010: 237). Bu haliyle AB‟de
bölgesel kalkınma ajansları; kuruluĢ biçimine, faaliyetlerine, fonksiyonlarına ve mali
kaynaklarına göre değiĢik kategorilerde sınıflandırılmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinde
ajanslar genellikle, anonim Ģirket, kâr amacı olmayan kuruluĢ, limited Ģirket veya
vakıf Ģeklinde yasal bir konuma sahip olmakta, uygulamada inisiyatif daha çok özel
sektör temsilcilerine bırakılmaktadır. AB‟deki ajansların finansman kaynağının temel
olarak, kamu gelirleri ve AB fonlarından oluĢtuğu görülmektedir (Koçak ve Karkın,
2010: 594-594).
AB üyesi ülkelerin en önemlilerinden biri olan Fransa, merkeziyetçi yapı ve
üniter devlet denilince ilk akla gelen ülkedir (Sayın, 2005: 278). Ġkinci Dünya SavaĢı
sonrasında bölgelerarası geliĢme farkının, ulusal tehlike haline geldiği görülmüĢ ve
bu farkın giderilmesi için, Provence, AĢağı Languedoc, Korsika ve Gaskonya gibi
bölgelerde, bölgesel kalkınma politikaları uygulanmıĢtır. Bu politikalardaki uzun
dönemli amaçlar, milli kalkınmanın yanı sıra AB perspektifine uyumluluğu da
gözetmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar, devlet kuruluĢları ve yerel yönetimlerle koordineli
çalıĢan ve doğrudan BaĢbakana karĢı sorumlu olan karma ekonomi Ģirketleri ile
yürütülmüĢtür (Akgül ve Efe, 2010: 421).
BKA uygulamasının ilginç örneklerinin görüldüğü ülkelerden biri olan
Ġtalya‟da (E. Çakmak, 2006: 127) Ġtalya Birliği‟nin sağlandığı 1861‟den sonra, güney
ve kuzey Ġtalya arasındaki geliĢmiĢlik farkını yok etmek için Mezzogiorno (Güney
Sandığı) kurulmuĢtur. Kurum, bölgenin sosyo-ekonomik problemlerinin çözümünü
amaçlamıĢ ve ilk etapta tarıma ve altyapıya, daha sonra sanayiye ve özel sektör
yatırımlarına önem vermiĢtir. Güney Ġtalya'ya özel sektörü çekmek için uygulanan
teĢvik sisteminde uzun vadeli kredilerin, vergi muafiyetlerinin, vergi iadelerinin ve
AB‟den sağlanan fon ve kredilerin rolü önemlidir (Akgül ve Efe, 2010:423).
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Farklı bir ülke örneği olarak Japonya‟da ise ilk kalkınma ajansı, Tohuko
Bölgesi‟nde 1956 yılında kurulmuĢtur. ÇalıĢmalarına, iĢ yerlerine kredi vermekle
baĢlayan ajansın ilk amacı, bölgenin Japonya ortalamasına göre düĢük olan gelirini
yükseltmektir. Diğer bir kalkınma ajansı ise, 1974‟de kurulan Japonya Bölgesel
Kalkınma Kurumu olup amacı, entegre ve planlanmıĢ faaliyetler aracılığı ile nüfusu
büyük metropoliten alanlardan küçük yerleĢim birimleri ve Ģehirlere çekerek nüfusun
refah seviyesini yükseltmek, sanayiyi teĢvik etmek ve kömür madenciliğinin
yapıldığı bölgeleri geliĢtirmektir (Akgül ve Efe, 2010:423).
Elbette ki günümüzde sayısı binlerle ifade edilen kalkınma ajanslarının Ġsveç,
Norveç, Ġskoçya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve daha birçok ülkede
uygulama sahası olduğu bilinmektedir. Bu ajans sisteminin en güncel olduğu
ülkelerden birisi de Türkiye olmuĢtur. Bölgesel kalkınma ajanslarına iliĢkin genel
bilgiler ve öne çıkan örneklerinin incelenmesinin ardından, konu artık Türkiye
özelinde ilerletilecektir.
2.3. Türkiye’de Bölgesel Politikalar ve Kalkınma Ajansları
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devleti‟nin küllerinden doğan bir
devlet olması itibariyle, bir taraftan yaĢanan savaĢların yarasını sarmak, bir taraftan
da Osmanlı Devleti‟nden miras kalan sosyo-ekonomik sorunların çözümünü
gerçekleĢtirmek zorunda kalmıĢtır. Bu çerçevede uzun yıllardır süren ve her türlü
politikaya rağmen halen bir sonuca kavuĢturulamayan bölgelerarası eĢitsizlik
sorunuyla mücadele edilmektedir. Merkeziyetçi yapı sayesinde, “Ankara‟da”
kararlaĢtırılıp, bölgesel düzeyde hayata geçirilmeye çalıĢılan politikaların baĢarısızlık
nedeni göstermesini takiben kalkınma anlayıĢında değiĢiklik yaĢanmaya baĢlamıĢtır.
YaĢanan algısal ve politik değiĢimin temelinde ise muhakkak her ülkeyi
etkileyen küreselleĢme süreci, taraf olunan uluslararası anlaĢmalar, dâhil olunan
küresel ve bölgesel entegrasyonların payı oldukça fazladır. Hatta Türkiye‟yi
kalkınmadan politikaya her alanda değiĢime mahkûm kılan bizzat bu aktörlerin
kendileridir. Dolayısıyla ülkedeki bölgesel kalkınma politikalarının geçirdiği evreleri
bu iliĢkiler kapsamında ve dönemsel olarak incelemek gerekmektedir. Bu durum
hazırlanan kalkınma planlarından, Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi ve
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Ġlerleme Raporlarına kadar birçok belgenin irdelenmesini gerektirmektedir. Nitekim
tez çalıĢması kapsamında Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı‟ndan, Ģu an yürürlükte olan
Onuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planına kadar ulusal nitelikte öne çıkan önemli
çalıĢmalar ve Avrupa Birliği‟ne aday ülke statüsüyle Birlik tarafından hazırlanan
mühim belgeler incelenmiĢtir. Ancak ulusal ve uluslararası nitelikteki bu kaynakların
hepsinin burada aktarılması kapsamı ve amacı değiĢtirebileceğinden sadece bölgesel
politika sınırlamasıyla ele alınacaktır. Ardından ise Türkiye için henüz yeni olan
kalkınma ajansları tartıĢılacaktır.
2.3.1. Türkiye’de Bölgelerarası EĢitsizlik ve Bölgesel Kalkınma Politikaları
Sayısız uygarlığın yükseldiği, kesiĢtiği, etkilendiği ve dünyaya yayıldığı,
dünyanın en Ģahane coğrafyası (Çukurçayır, 2010: 53) olan Türkiye, Ortadoğu, Ege
Denizi, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya, Ġran ve kısmen Avrupa Birliği ile
Orta Asya gibi önemli coğrafyaları bünyesinde bulunduran son derece önemli ve
hareketli bir bölgede bulunmaktadır (Aydın, 2008: 1).
Stratejik öneme sahip olan Türkiye‟de, Osmanlı‟dan günümüze kalkınma,
sanayileĢme, kentleĢme ve esas olarak da modernleĢme amacıyla çok fazla politika
üretilmiĢ ve uygulanmıĢtır (Görmez ve Eroğlu, 2013: 9). Ancak Osmanlı Devleti‟nin
son dönemlerinde bölgesel geliĢmiĢlik farklılıklarının ciddi boyutlara ulaĢmasının
ardından atılan birtakım adımlar sorunu daha da derinleĢtirebilmiĢ (Deniz, 2014: 32),
genç Cumhuriyeti içinden çıkılmaz sorunlar yumağının içine atmıĢtır. KarĢılaĢılan
sorunların ve dünya genelindeki politik konjonktürün yansıması olarak bu politikalar
değiĢiklikler

gösterebilmiĢtir.

Bu

çerçevede

planlı

kalkınma

anlayıĢının

benimsenmesi ile oluĢturulan yeni kurumlar, bu alanda etkili olan aktörün merkezi
yönetim olduğunu göstermiĢtir. Ancak 1980‟li yıllarda yaĢanan serbestleĢme
eğilimleri ve takip eden yıllarda artan AB ile iliĢkileri, ülkedeki kamu yönetimi
sisteminin ve bunun en önemli parçalarından olan kalkınma politikalarının ilkeler ve
aktörler açısından dönüĢmesine yol açmıĢtır. Dolayısıyla Türkiye‟de bölgesel
politikaların geliĢimi esas itibariyle Cumhuriyetten, planlı kalkınma anlayıĢına, planlı
kalkınmadan liberal politikaların benimsenmeye baĢlandığı yıllara ve nihayet
1980‟lere iĢaret eden yıllardan günümüze olmak üzere üç farklı dönemde
incelenmiĢtir.
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Bu açıdan bakıldığında birinci dönem, Cumhuriyetin kuruluĢundan, 1963
yılına kadar olan dönemdir. Ġkinci dönem, planlı kalkınmanın baĢlangıcı ile
Türkiye‟ye adaylık statüsünün verildiği 1999 Helsinki Zirvesi‟ne kadar olan dönemi
kapsamaktadır. Üçüncü dönem ise, Helsinki Zirvesi‟nden bu yana devam eden süreci
kapsamaktadır (Sungur, 2014: 67).
2.3.1.1. Ġzmir Ġktisat Kongresi’nden DPT’nin KuruluĢuna
Belirtilen dönemler esas alındığında kalkınma ve hatta bölge anlayıĢındaki
değiĢime paralel olarak benimsenen politikalar da önemli değiĢiklilere sahne
olmuĢtur. Bu değiĢiklikleri dönemler itibariyle incelemek günümüzde geldiğimiz
noktayı ve yaĢadığımız dönüĢümü anlamak açısından büyük önem taĢımaktadır.
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun özellikle son dönemlerinde uygulanan dıĢa
bağımlı ekonomi politikaları sonucunda Doğu Anadolu ile Batı Anadolu arasındaki
geliĢmiĢlik farkı Batı Anadolu lehine artmıĢtır. Bölgelerarası eĢitsizlik sorunu olarak
adlandırılan bu olgunun çözümünde ise, bütün yük ve görev devlete düĢmüĢtür (Efe
ve Akgül, 2011: 144-146).
“1923-50 yılları arasındaki 27 yıllık dönemde, özellikle demiryollarının
millileştirilmesi ve Doğu Anadolu‟ya doğru yayılması için büyük çaba
harcanmıştır. 1933-39 yılları arasında uygulanan sanayi planları ile de,
Ekonomik

Devlet Teşekküllerine

ait fabrikaların

Batı Anadolu‟dan

başlayarak, tüm yurda yayılmasına özen gösterilmiştir. Ancak bu çabalar
Doğu Anadolu ile Batı Anadolu arasındaki gelişmişlik farkının ortaya
çıkmasını engellemeye yetmemiştir”(Dinler, 2010: 55).

Türkiye‟de ilk kalkınma çalıĢmaları 1 Mart 1922 tarihinde Üçüncü Yıl
Kalkınma Planlama Toplantısı için TBMM‟nin bir araya gelmesi ile gerçekleĢmiĢtir.
17 ġubat 1923 tarihinde ise, Ġzmir Ġktisat Kongresi düzenlenmiĢtir (Efe ve Akgül,
2011: 146). Ulusal ekonomiyi geliĢtirme alanında atılan ilk adım olan Ġzmir Ġktisat
Kongresi, çeĢitli kesimlerden gelen 1135 temsilcinin katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. Bu
kongrenin amacı, “ulusal ekonominin özel giriĢim ve özellikle de Türk
giriĢimcilerinin katkısıyla geliĢtirilmesi için prensiplerin saptanması” (Dinler, 2012:
176) olarak belirlenmiĢtir. Burada Ġzmir Ġktisat Kongresi‟ne ayrı bir yer vermek
gerekmektedir.
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“…Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik
zaferlerle sağlamlaştırılmazlarsa, husule gelen zaferler devamlı olmaz, az
zamanda söner. Bu itibarla en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi sağladığı
ve daha da sağlayabileceği faydalı sonuçları elde edebilmek için
ekonomimizin, ekonomik egemenliğimizin sağlanması, kuvvetlendirilmesi ve
genişletilmesi lazımdır. Efendiler, bu kadar verimli ve kuvvetli olan yeni
hükümetimizin düşmansız kalacağı sanılmamalıdır. Bu güzel temellerin içine
dahi kundak koyarak onu yıkmak isteyecekler çıkacaktır. Bütün bunlara karşı
en güçlü silahımız ekonomide açıklık, sağlamlık ve başarımız olacaktır.
Efendiler, sahip olduğumuz halk devrinin, milli devrin, milli tarihini
yazabilmek için kalemlerimiz sabanlar olacaktır. Bence halk devri, ekonomi
devri kavramı ile ifade olunur…” Atatürk‟ün İzmir İktisat Kongresi açılış
konuşmasından alınmıştır (Aksoy, 1998: 91-92).

Mustafa Kemal ATATÜRK‟ün bu sözleri ile açılan Ġzmir Ġktisat Kongresi 17
ġubat 1923 günü ülkenin tüm illerinden gelen tüccar, sanayici, iĢçi, esnaf ve çiftçi
temsilcilerinin katılımıyla açılmıĢ, Kongre ile kent ve kırdan gelen delegelerin
demokratik biçimde tartıĢabileceği yeni bir ekonomik model inĢa edilmeye
baĢlanmıĢtır. 1923 Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nde kabul edilen ilkeler Misak-ı Ġktisadî
kararları ve meslek ilkelerinin belirlenmesi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (Aksoy, 1998:
37-45).
12 maddeden oluĢan ve ülkenin her köĢesine dağıtılan Misak-i Ġktisadî, tüm
ülkenin tarım, sanayi, ticaret ve iĢçi kesimlerinden oluĢan 1135 delegenin oylarıyla
resmen kabul edilmiĢ ve Türkiye‟nin ilk ekonomi kongresinin tarihi bir sonucu ve
Cumhuriyet tarihinin en önemli belgelerinden biri olarak yaĢama geçmiĢtir. Bu milli
ekonomik anayasasının maddeleri Ģunlardır (Aksoy, 1998: 45-46):
1- Türkiye, milli hudutlar dâhilinde, lekesiz bir istiklal ile, dünyanın sulh ve terakki
(ilerleme) unsurlarından biridir
2- Türkiye halkı, milli hâkimiyetini, kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, hiçbir
Ģeye feda etmez ve milli hâkimiyete müstenit (dayalı) olan Meclis ve hükümetine
daima zahirdir (yardımcıdır)
3- Türkiye halkı, tahribat yapmaz, imar eder. Bütün mesaisi iktisaden memleketi
yükseltmek gayesine matuftur (dönüktür)
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4- Türkiye halkı, sarf ettiği eĢyayı mümkün mertebe kendi yetiĢtirir. Çok çalıĢır.
Vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli istihsali (üretimi) temin için
icabında geceli gündüzlü çalıĢmak Ģiarıdır (âdetidir)
5- Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna vakıftır.
Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar, yeniden orman
yetiĢtirir. Madenlerini kendi milli istihsali için iĢletir ve servetlerini herkesten fazla
tanımaya çalıĢır
6- Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düĢmanımız taassuptan
(bağnazlıktan) uzak, dindarane bir salâbet (peklik) her Ģeyde esasımızdır. Her zaman
faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına,
Ģahıslarına ve mallarına karĢı yapılan düĢman fesat ve propagandalarından nefret
eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir
7- Türkler, irfan ve marifet âĢıkıdır. Türk, her yerde hayatını kazanabilecek Ģekilde
yetiĢir fakat her Ģeyden evvel memleketinin malıdır. Maarife verdiği kutsiyet
dolayısıyla (Mevlid-i ġerif) Kandil gününü, aynı zamanda bir kitap bayramı olarak
tesid eder (kutlar)
8- Birçok harpler ve zaruretlerden dolayı eksilen nüfusumuzun fazlalaĢması ile
beraber sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması en birinci emelimizdir. Türk,
mikroptan, pis havadan, salgından ve pislikten çekinir, bol ve saf hava, bol güneĢ ve
temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, niĢancılık, avcılık, denizcilik gibi bedeni
terbiyenin yapılmasına çalıĢır. Hayvanlarına da aynı dikkati ve himmeti göstermekle
beraber cinslerini düzeltir ve miktarlarını da çoğaltır
9- Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve müessesatına düĢman olmayan
milletlere daima dosttur; ecnebî sermayesine aleyhtar değildir. Ancak kendi
yurdunda, kendi lisanına ve kanununa uymayan müesseselerle münasebette
bulunmaz. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nereden olursa olsun, doğrudan doğruya
alır ve her türlü münasebette fazla mutavassıt (aracı) istemez.
10- Türk, açık alın ile serbestçe çalıĢmayı sever; iĢlerde inhisar (tekel) istemez.
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11- Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan iĢbirliği yaparlar.
Meslek, zümre itibarıyla elele vererek birlikler, memleketini ve birbirlerini tanımak,
anlaĢmak için seyahatle ve birleĢmeler yaparlar.
12- Türk kadını ve kocası, çocukları Misak-ı Ġktisadî‟ye göre yetiĢtirir.
Ülkede yaĢayan her birey, faaliyet gösteren her kurum için temel uyulması
gereken bu ilkelerin benimsenmesinin ardından, 13 Ekim 1923 yılında Ankara‟nın
baĢkent yapılması kararı Genç Türkiye Cumhuriyeti‟nin Anadolu‟nun geliĢmesi
konusunda attığı ilk ciddi adım olmuĢtur (Dinler, 2012: 176). “Ankara‟nın baĢkent
olması ile dönemin en geliĢmiĢ illeri ve ticaret merkezleri olan Ġstanbul, Ġzmir ve
Bursa‟ya olan göç dalgası belli oranlarda da olsa engellenmiĢtir” (Efe ve Akgül,
2011: 150).
Devam eden yıllarda kalkınmanın sağlanabilmesi için 28 Mart 1927‟de
TeĢvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıĢ, 1933-39 yılları arasında beĢer yıllık olmak üzere
iki sanayi planı hazırlanmıĢ, 1934‟te yürürlüğe giren Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı
uygulanmıĢtır (Dinler, 2012: 177). Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı, sadece sanayi
alanı ile kısıtlı olsa da, planlı kalkınma çabasının ilk sistematik hale getirilmiĢ
Ģeklidir (Çokgezen, 2012: 36). Bu plançerçevesinde ulaĢım, demir-çelik ve tekstil
baĢta olmak üzere Ģeker, petrol, alkol, liman gibi alanlarda devlet tarafından
yatırımlar yapılmıĢ ve belli Ģartları sağlaması karĢılığında özel sektörün de bu alanda
faaliyet göstermesi teĢvik edilmiĢtir” (Akçay, 2002: 33; Efe ve Akgül, 2011: 149).
Birinci Sanayi Planı ile özel sektörün korunarak geliĢmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢ,
planın baĢarılı olması neticesinde Ġkinci Sanayi Planı hazırlanmıĢ ancak; II. Dünya
SavaĢının çıkması sebebi ile yürürlüğe girememiĢtir (Köksel ve Yöntem, 2011: 322).
Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planları‟nın odaklandığı temel ilkeler (Aksoy,
1998: 102) yerli hammadde kullanmak, tüketim araçları üretimini öncelikle
sağlamak, yeni fabrikaları bölgesel olarak dağıtmak,tesisleri iĢletecek elemanları
eğiterek yetiĢtirmek Ģeklinde sıralanmıĢtır.
“Atatürk Dönemi olarak geçen bu dönemdeTürkiye Sanayi ve Maadin
Bankası (1925) kurularak kamu giriĢimlerinin finansmanı, Devlet Sanayi Ofisi
(1932)kurularak kamu ekonomik kuruluĢlarının yasallığı ve nihayet Halk Bankası
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(1933) kurularak yerel giriĢimlerin finansmanı sorunu çözüme kavuĢturulmuĢtur.
Ayrıca Devlet Sanayi Ofisi ile Sümerbank, Etibank gibi kuruluĢların hukuki
dayanağı (Ölçen, 1982: 136-137) tesis edilmiĢtir.
Bu açıdan bütünsel bakıldığında TeĢvik-i Sanayi Kanunu, Milli Sanayi TeĢvik
Kanunu, Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası (Devlet Sanayi Ofisi-Türkiye Sanayi
Kredi Bankası-Sümerbank)‟nın kurulması, Birinci Sanayi Planı (1930), Beykoz Deri
ve Kundura Fabrikası, Feshane Mensucat Fabrikası, Hereke Fabrikası, UĢakEskiĢehir-Alpullu ġeker Fabrikaları, Tosya ve MaraĢ Çeltik Fabrikaları, Ġzmit Kağıt
Fabrikası, Ankara Bira Fabrikası, Kayseri-Nazilli-Malatya Bez Fabrikaları, Karabük
Demir Çelik Fabrikası, Kırıkkale Silah Fabrikası..” (Aksoy, 1998: 101) bu dönemin
en önemli kuruluĢlarından olmuĢ, ülke sanayisi büyük atılım yaĢamıĢtır. Ancak bu
dönem Atatürk‟ün vefatından sonra olumsuz yönde değiĢmeye baĢlamıĢtır. Özellikle
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın sonuçlarını ağır ödeyen ülkelerden biri haline gelinmiĢtir.
Türkiye, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında farklı bir geliĢim çizgisine kaymıĢ
(Bayramoğlu, 2005: 49) bu dönemde de çeĢitli planlama çalıĢmalarına sahne
olmuĢtur. 1946 seçimlerinden sonra kurulan Recep Peker Hükümeti bir yandan
Bretton Woods anlaĢması ile getirilen sisteme girebilme için gerekli ön Ģartları
sağlamaya ve bir yandan da ABD‟den ve onun önderliğinde kurulmuĢ olan
milletlerarası kuruluĢlardan dıĢ yardım elde etmeye gayret göstermiĢtir (Tekeli ve
Ġlkin, 1981: 1-5).
Aynı hükümet, 1947 yılı ġubat ayı sonunda, Ġktisat Vekâleti BaĢmüĢaviri
Kemal Süleyman Vaner‟in baĢkalığında yeni bir plan çalıĢması için harekete
geçilmesini istemiĢtir. Bu dönemde, Türkiye ve Yunanistan‟a yardım yapılmasına
karar veren Truman Doktrini gündeme gelmiĢtir. 400 milyon dolarlık bu yardımın
100 milyon dolarlık kısmı askeri yardım olarak Türkiye‟ye verilmiĢtir. Truman‟ın,
“bağımsız ve iktisaden güçlü” bir ülke olarak gördüğü ve yalnızca askeri
harcamalarına destek verdiği Türkiye, ekonomik sahadaki faaliyetler için yeniden
kaynak aramaya itilmiĢtir (Tekeli ve Ġlkin, 1981: 8-9).
1947‟de ise ABD DıĢiĢleri Bakanı General Marshall‟ın tüm Avrupa
ülkelerine çağrısı üzerine Marshall Planı devreye girmiĢtir. Gerek Truman Doktrini
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gerekse de Marshall Planı ile, yani çeĢitli gerekçeler neticesinde uluslararası
kuruluĢlardan yardım alınmasından itibarenekonomik ve siyasi yapının Ģekillenmesi
ulusal gerçekliklerin dıĢında geliĢmeye baĢlamıĢtır.
2.3.1.2. Planlı Kalkınma Dönemi
Türkiye‟de 1960‟lı yılların baĢında itibaren hemen her alanda bir reform
sürecine girmiĢ, bu süreç 1980‟lerden itibaren hız kazanarak, yön değiĢtirmiĢtir. AB,
OECD, IMF, WB gibi uluslararası kuruluĢlar tarafından hazırlanan (Kapucu, 2003:
291) bu reform paketleri baĢta kamu yönetimi olmak üzere birçok alanda etkin unsur
haline gelmiĢtir. Kamu yönetiminin etkilendiği bir alanda, kamu politikası olan
kalkınma politikalarının ve araçlarının değiĢmesi de kaçınılmaz hale gelmiĢtir.
1960-2004 yıllarını ifade eden planlı kalkınma dönemi 1960-1980 yılları
arasını kapsayan birinci aĢama ve 1980-2004 yıllarını kapsayan, yeniden liberalleĢme
ve küreselleĢme unsurlarının etkin olduğu ikinci aĢama olmak üzere iki periyotta ele
alınabilmektedir (Bakırcı, 2007: 99-100). Ġlk periyot, Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın
kurulduğu dönemden 24 Ocak 1980 kararlarına kadar olan kısmı kapsamaktadır. Bu
doğrultuda Türkiye‟de kalkınmanın planlanması ve bu politikaların yürütülebilmesi
adına “27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra 30 Eylül 1960‟ta 91 sayılı
kanunla Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) kurulmuĢtur (Ekiz ve Somel, 2005).
DPT‟nin kurulmasını takip eden, 1963 yılından itibaren, kalkınma planları
uygulamasına geçilmiĢtir (Bayramoğlu, 2005: 55).
“Yürütmenin yasama karĢısında ağırlık kazanması yoluyla yasama devletinden
idare devletine geçişi simgeleyen” (Tan, 1976: 22; Sezen, 1999) bu dönemde
hazırlanan kalkınma planlarının temel ilkeleri, ulusal tasarrufu arttırmak ve
yatırımları

toplum

yararının

gerektirdiği

önceliklere

yöneltmek

Ģeklinde

belirlenmiĢtir (Ekiz ve Somel, 2005). Bu planların hazırlanması ve yürütülmesinden
sorumlu olan DPT‟nin görevleri ise kısaca Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir (Bakırcı, 2007:
102):
1- Memleketin tabii, beĢeri ve ekonomik her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir
Ģekilde tespit ederek, takip edilecek ekonomik ve sosyal politikayı ve
hedefleri tayinde hükümete yardımcı olmak,
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2- Muhtelif Bakanlıkların ekonomik politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde
koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda
müĢavirlik yapmak
3- Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleĢtirecek uzun ve kısa vadeli
planlar hazırlamak,
4- Planın uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde planda
değiĢiklikler yapmak,
5- Özel sektörün faaliyetlerini planın hedef ve amaçlarına uygun bir Ģekilde
teĢvik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek
Bu görevler kapsamında DPT, BeĢ Yıllık Kalkınma Planları, yıllık program,
sektör ve alt-sektör ana (master) planları yapmak, kalkınma planlarını bunlara uygun
olarak hazırlamakla ilgili faaliyetleri yürütmek hususunda sorumlu tutulmuĢtur.
“Türkiye‟de planlamanın tarihi ile kısmen özdeĢleĢen DPT (Ekiz ve Somel, 2005),
2011 yılında Kalkınma Bakanlığı‟nın kurulmasına kadar önemli ulusal planları
hazırlamıĢ, uygulamıĢ ve Türk kamu yönetiminin en önemli örgütlerinden biri
olmuĢtur.
Türkiye ana gelir kaynağı tarıma dayalı bir ülke olduğu için Cumhuriyet
döneminde ve özellikle

Planlama Dönemi

sonrasında kırsal

kalkınmanın

sağlanmasına yönelik bazı model geliĢtirme ve uygulama çalıĢmalarının yürütücüsü
olmuĢtur. Bunlardan, ÖrnekKöy Modeli11 , Toplumsal Kalkınma Modeli12 , Çok
Yönlü Kırsal Alan Planlaması13 , Merkez Köy Modeli14 , Köykent Modeli15 , Tarım

11

Örnek Köy Modeli (1963-1966): Planlı Dönemde, Ġstanbul ve Ankara illerinin bazı köylerinde uygulamaya

konan ilk kırsal kalkınma modelidir. Halkın katılımına yer vermeyen bu model, seçilen köylerin eğitim, kültür,
tarım, hayvancılık, içme suyu ve ulaĢım gibi alanlardaki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların giderilmesine
yönelik hazırlanan beĢ yıllık uygulama programlarından oluĢmuĢtur (Efe ve Akgül, 2011: 245).
12

Toplum Kalkınması Modeli (1963-1972): Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planlarında yer alan bu kırsal

kalkınma modelinin amacı, kırsal alanda yaĢayan halkın kalkınma çalıĢmalarına mümkün olan en üst seviyede
katılımın sağlanmasıdır (Efe ve Akgül, 2011: 245).
13

Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması (1965-1970): Kırsal alanda bulunan yerleĢim birimlerinin kendine yeter

duruma getirilmesi, kırsal alandaki yaĢam düzeyinin yükseltilerek kentin çekiciliğinin azaltılması, göçün
önlenmesi ve yöredeki kaynakların en kalıcı biçimde iĢletilmesi amacıyla KöyiĢleri Bakanlığı personeli
tarafından hazırlanmıĢtır (Efe ve Akgül, 2011: 247).
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Kentleri Model YaklaĢımı16 ve Toplu Çiftlik Model YaklaĢımı17 ön plana
çıkmaktadır”. Ancak ne yazık ki “Türkiye, bugüne kadar genel olarak kalkınma
çalıĢmalarında baĢarısız olmuĢ bir ülkedir. Bunun önemli nedenlerinden biri,
organizasyonel yapılanmaya ve etkin planlamaya olanak veren tamamlayıcı ve/veya
alternatif kalkınma modellerinin oluĢturulamamasıdır” (Efe ve Akgül, 2011: 243253).
GeliĢtirilen yaklaĢımlar istenilen sonuca ulaĢtıramasa da planlı dönemin en
önemli unsuru olan kalkınma planları halen uygulanan ve tüm kurumları bağlayıcı
nitelikte olan politikaları iĢaret etmektedir. Ancak daha önce vurguladığımız üzere
burada benimsenen politikaların da ne kadar “ulusal” nitelikli hedefler belirlediğinin
14

Merkez Köy Modeli (1971-1994): Merkez köy modeli, altyapı yatırımlarının ulaĢtırılmasındaki güçlükler göz

önüne alınarak hazırlanmıĢtır. Model, birçok köye yakın mesafede bulunan bir merkeze hizmetlerin
ulaĢtırılabilmesi ve diğer köylerin de bu merkez aracılığıyla hizmetlerden faydalanabilmeyi öngörmektedir. Bu
yaklaĢıma göre, hizmetlerin götürüldüğü merkez köy civarındaki köy ve küçük yerleĢim merkezleri, bu köydeki
hizmetlerden yararlanarak geliĢimlerini sağlayabileceklerdir (Dinler, 2012: 359-360).“Merkez köyyaklaşımı ile
büyük kentlere göç eden nüfusun, merkez köylerde toplanması, nüfusun kırda tutularak kente göç etmesini
önleyecek ve böylece hem sağlıksız kentleşme önlenecek hem de uzun vadede, bu merkezlerde tarıma dayalı
endüstriyel faaliyetlerin ortaya çıkması için uygun ortam oluşacaktır” (Dinler, 2012: 360).
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Köykent Modeli (1978-1980/2000-2002): “Köykent Modeli, kırsal yerleĢim birimlerinin kentleĢme ve

sanayileĢme odaklı olarak kalkındırılmasına yönelik geliĢtirilmiĢ bir kalkınma modelidir” (Efe ve Akgül, 2011:
249). Kırdan kente göçü önlemek ve bunu sağlamak için de kırsal kesimde hızlı ve dengeli bir ekonomik geliĢme
sağlamak için öne sürülen bu yaklaĢımın, ulusal ölçekte benimsenip uygulanması Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma
Planı (1979-83) ile baĢlamıĢtır (Dinler, 2012: 360). Ekonomik kalkınmayı yavaĢlatabileceği yönünde eleĢtirilen
köykent yaklaĢımı 1978-79 yıllarında Van‟ın Özalp ile Bolu‟nun TaĢkent köyünde uygulanmaya baĢlamıĢtır.
Ancak Ecevit hükümetinin 1979 seçiminden mağlup çıkması ile uygulamalar durdurulmuĢtur (Dinler, 2012: 361).
16

Tarım Kentleri Model YaklaĢımı: Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkanı Alparslan TürkeĢ tarafından

geliĢtirilmiĢ ancak hiçbir zaman uygulamaya geçememiĢ bir kırsal kalkınma modelidir. 8-10 köyün bir yerleĢim
birimi oluĢturacak Ģekilde bir araya getirilerek hizmet ve olanak yönünden köylerin birleĢtirilmesi esasına
dayanmaktadır (Efe ve Akgül, 2011: 251). Tarım Kentleri, "tarımsal üretimin yanısıra tarım-sanayii ile birlikte
köyleri

gelişmiş

ve

modern

hale

getirmeyi

hedeflemektedir”

(MHP

Seçim

Beyannamesi,

1995;http://www.tbmm.gov.tr, 2014)
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Model, Tansu Çiller‟in genel baĢkanlığını yaptığı Doğru Yol Partisi tarafından geliĢtirilmiĢ ve özellikle

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ne yönelik olarak öne sürülmüĢtür (Dinler, 2012: 361). Bölge‟de güvenlik açısından
sorun yaratan mezraların bir araya getirilerek belli merkezlerde toplulaĢtırılması ve devlet olanaklarıyla gerekli
altyapı ve kamu hizmetlerinin ulaĢtırılmasını öngörmüĢtür (Efe ve Akgül, 2011: 251). Hem ekonomik unsurlar
hem güvenlik sorunları bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nden Batı‟ya yönelen göçleri durdurulmasına
yönelik geliĢtirilmesi öngörülen bu proje, hayata geçirilememiĢtir (Dinler, 2012: 362).
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saptanması gerekmektedir. Ġlerleyen bölümlerde planlı kalkınma yaklaĢımının temel
unsuru olan kalkınma planlarının beĢer yıllık periyotlarla öngördüğü temel ilke ve
stratejilere ayrıca yer verileceği için burada konu derinlemesine incelenmemiĢtir.
Türkiye‟de kalkınma anlayıĢını değiĢime uğratan güncel geliĢmelerden biri ise
Avrupa Birliği iliĢkileri olmuĢtur.
2.3.1.3. 1980’lerden Ġtibaren ġekillenen Dönem
Türkiye 1980 yılından itibaren ekonomi politikasında ve sanayileĢme
stratejisinde köklü bir dönüĢüm yaparak, piyasa ekonomisine ağırlık veren, dünya
ekonomisiyle bütünleĢmeyi amaçlayan, ihracata dayalı ticaret stratejisini içeren
istikrar programı uygulamaya baĢlamıĢtır (Erkan ve Erkan, 2010: 285). IMF ve
Dünya Bankası destekli serbestleĢtirme eğilimleri elde bulunan birçok kamu
ekonomik teĢebbüsünün özelleĢtirilmesi sonucunu doğurmuĢtur.
24 Ocak 1980 istikrar paketinin baĢ mimarı, dönemin baĢbakanı Turgut Özal‟ın
(Sezgin, 2010: 72) öncülüğünde baĢlayan bu süreçten bir daha geri adım atılmamıĢ,
1980‟lerden günümüze liberal politikalar siyasetten ekonomia her alanda hâkim
yaklaĢım olmuĢtur. AB üyeliği için yürütülen çalıĢmalarla ile birlikte yeni dönem
kalkınma ve planlama yaklaĢımı, önceki dönemlerden çok daha farklı biçimde
Ģekillenmeye baĢlamıĢtır.
AB ile devam eden iliĢkiler gerek Birliğe uyum sürecinde gerekse Birliğin
fonlarından yararlanmak için AB‟nin uyguladığı bölgesel politikalara yakınlaĢma
süreci Türkiye‟nin bölgesel politikalarını yakından etkilemiĢ ve bölgesel düzeyde
örgütlenme ile ilgili tartıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu bağlamda 10–11 Aralık 1999
Helsinki Zirvesi‟nde Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne aday bir ülke olarak kabul
edilmesinin ardından bölgesel politikaların Birliğin politikaları ile uyum süreci
gündeme gelmiĢtir (Bakır ve Tuncel, 2010:163). Uyum çerçevesinde hazırlanan “Ön
Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), 1980 sonrası ekonomi yönetiminin ve
politikalarının köklü değiĢimiyle, uluslararası kredi anlaĢmaları ve taahhütler yoluyla
Türkiye‟nin altına girdiği yükümlülüklerin bir sonucu olarak geliĢtirilmiĢtir” (Ekiz
ve Somel, 2005).
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Bu karar sonrasında AB Konseyince onaylanan, Türkiye‟nin Kopenhag
kriterlerine uyum için yapması gerekenleri, AB Müktesebatına uyum
yükümlülüklerini, katılım öncesi süreçte sağlanması beklenen mali yardımları
ve üyelik için gerekli kısa ve orta vadeli öncelikleri içeren Katılım Ortaklığı
Belgesi (KOB) 24 Mart 2001 tarihinde Avrupa Toplulukları Resmi
Gazetesinde

yayınlanmıştır.

Türkiye‟nin

Topluluğa

uyum

yönündeki

taahhütlerini içeren “AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal
Program (UP)” ise 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul
edilerek 24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır (ÖUKP, 2003:
1).

Bu dönemde ulusal düzeyde bölgesel geliĢme stratejisinin tespitinde ĠBBS
çerçevesinde 26 Düzey-2 bölgesini kapsayan bir analiz yapılmıĢ; ancak, ÖUKP‟nin 4
nolu geliĢme ekseni (Bölgesel GeliĢme Ekseni) oluĢturulmasında AB‟nin önerileri de
dikkate alınarak en öncelikli 12 ĠBB Düzey-2 bölgesi (Kastamonu, Samsun, Trabzon,
Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, ġanlıurfa, Mardin, Konya ve Kayseri)
üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır (ÖUKP, 2003: 36). Türkiye-AB iliĢkileri kapsamında
benimsenen bu yeni dönem politikalardan en önemlilerinden birini yapılan
sınıflandırma sistemi ve beraberinde oluĢturulan kalkınma ajansları teĢkil etmektedir.
Yeni oluĢturulan bu yapı bölgesel politika anlayıĢını tamamen değiĢtirmektedir.
2.3.2. Dönemler Ġtibariyle Kalkınma Planlarının Ġncelenmesi
Daha önce belirtildiği üzere Türkiye‟de planlı kalkınma anlayıĢının
benimsenmesi üzerine 1960 yılında DPT kurulmuĢ, kuruluĢundan 3 yıl sonra da ilk
Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Bu
kapsamda beĢer yıllık dönemi kapsayacak Ģekilde hazırlanan planların, 2014 yılı
itibariyle onuncusu uygulanmaktadır.
Genel hatlarıyla incelemiĢ olduğumuz bu planların ilkinden sonuncusuna kadar
gerek kapsam gerek teknik gerekse de politik açıdan önemli farklılıklar olduğu ifade
edilebilir. Ancak 1963 yılından beri çeĢitli stratejilerle çözüme ulaĢtırılmaya çalıĢılan
bölgelerarası eĢitsizlik sorunun 2015 yılı itibariyle halen çözülemediği bir gerçeklik
olarak yüze çarpmaktadır. Hatta küreselleĢme ve içinde bulunulan entegrasyonların
göstermiĢ olduğu çözüm yolları mevcut eĢitsizlikleri daha da derinleĢtirebilmektedir.
Bu haliyle uluslararası kuruluĢların öneri hatta direktifleriyle benimsemiĢ olduğumuz
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politikalar, Türkiye‟nin sosyo-kültürel, ekonomik, siyasi, coğrafi ve özel dokusuna
fazla uymamaktadır. Bu sebeple yaĢanan sorunların çözümünün ulusal kaynaklı
olması gerekmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan bu yana ülke üzerinde dıĢ aktörlerin
sahip olduğu etki ve DPT‟nin kuruluĢuyla gerçekleĢtirilen ilk çalıĢmalarda dahi
yabancı kiĢi ve kuruluĢların etkin olduğu göz önüne alındığında “özgün” nitelikte
yaklaĢımlar sergilenmediği görülmektedir.
Bir nevi benchmarking uygulaması gibi, baĢarılı olan sistem ve politikaların
alınıp kendi ülkemize uyarlanma çabasından öte gidemeyen, uygulamada baĢarı elde
edilemeyen politikalar ve bunların getirdiği kurumlar bulunmaktadır. Bu durum ise,
birçok yazarın eleĢtirdiği gibi “kökü dıĢarıda” uygulamalara yol açmakta, baĢta kamu
yönetimi sistemi olmak üzere yerel ve bölgesel düzeyde, ekonomik veya siyasi
anlamda kan kaybına sebep olabilmektedir.
Kaynak israfı baĢta olmak üzere, sürekli değiĢen uygulamalar, emanet duran
yapılar, artan küresel baskılar arasında hem toplum olarak hem mali kaynak olarak
hem de kamu yönetimi sistemi olarak önemli hasarlar söz konusu olabilmektedir.
Buradan “geleneksel olan her Ģey iyidir” yaklaĢımı çıkmamalıdır. Evet, reform
birçok alanda gereklilik arz etmektedir. Ancak bu çağrının ülke içinden yapılması ve
yanıtlanması gerekmektedir.
2.3.2.1. Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
Birinci BYKP, “milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararına,
gerektirdiği önceliklerle yöneltmek ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı
demokratik yollarla gerçekleĢtirmek üzere hazırlanmıĢtır. Dolayısıyla yüksek bir
kalkınma hızına ulaĢarak geliri artırmak baĢlı baĢına bir amaç değildir. Asıl hedef
toplum refahını ve insan mutluluğunu artırmaktır (DPT, 1963: 3). Planın baĢlangıç
kısmında ülkenin mevcut durumu Ģu Ģekilde ifade bulmuĢtur:
“Büyük kütleler çok kötü şartlar içinde ve uygarlık araçlarından yoksun
olarak yaşamaktadır. Okuma yaşında bulunan ve bu yaşı aşmış çocukların
yüzde 60‟ı okuma yazma bilmemektedir. Köylerin yüzde 53‟ü, kasabaların
yüzde 55‟i içme suyundan yoksun veya yeteri kadar içme suyu bulamayacak
durumdadır. Nüfusun yüzde 69‟u elektrikten faydalanamamaktadır. Doğan
her 1000 çocuktan 165‟i bir yıl içinde ölmektedir. Nüfusun yüzde 2,5‟i
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veremlidir. Buna karşılık 4 bin kişiye bir doktor düşmektedir. Şehir
konutlarının yüzde 30‟u oturulamayacak durumdadır. En büyük üç şehirdeki
nüfusun yüzde 30‟u tek odalı evlerde yaşamaktadır. Gecekondularda yaşayan
insan sayısı 1,2 milyondur” (DPT, 1963: 2).

Ülkenin bu ilk kalkınma planında kalkınma meselesinin, dıĢ çevre içinde
değerlendirilmesi ve ekonomi siyasetinin bu yörünge içinde tespit edilmesinin
gerekli (DPT, 1963: 28) olduğu vurgulanmıĢtır. Ayrıca Planda, “ekonomik faaliyet
hacmi bakımından iller arasındaki ayırımların gittikçe büyüdüğü”, kalkınmanın
“bütün vatandaĢların, köylünün, Devlet memurunun, iĢçinin, mühendisin, teknisyen
ve müteĢebbisin çabalarının sonucu olacağı” (DPT, 1963) ifade edilmiĢtir.
Birinci BYKP kapsamında “toplum kalkınması” kavramından bahsedilmiĢ,
sistemin “kitleleri eğitecek, birlikte çalıĢmaya yöneltecek, toplum yapısında istenen
değiĢikliklerin gerçekleĢmesini sağlayacak, toplumsal enerjiyi yaratıcı bir Ģekilde
harekete geçirmeye yol açacak önemli bir kalkınma metodu” olduğu ve 1967 - 1977
döneminde bütün köyleri içine alacak Ģekilde uygulanacağı (DPT, 1963: 101-105)
belirtilmiĢtir. Toplum Kalkınması ideolojisi iki temel prensibe dayanır: maddi
kalkınma ve manevi kalkınma. Manevi kalkınma toplumdaki insanın zihniyet, tutum
ve davranıĢlarında meydana gelen değiĢmelerdir yani insanın kalkınmasıdır. Maddi
kalkınma ise, toplumun zirai, ekonomikve benzeri faaliyet alanlarını, ıslah ve
geliĢimini sağlamak suretiyle, modern seviyeye ulaĢtırmaktır (Solmaz, 2012: 247).
Plan, bölge politikasının hedeflerini genel itibariyle Ģu Ģekilde belirlemiĢtir
(DPT, 1963: 471):
(1) Nüfusu, kaynaklar ve ekonomik çalıĢmalarla orantılı olarak dağıtarak
daha dengeli bir gelir dağılıĢı sağlamak üzere yatırımların yapılmasında ve coğrafi
dağılımında

bölgelerarası

dengeli

bir

kalkınmanın

esaslarını

göz

önünde

bulundurmak;
(2) En yüksek ekonomik ve sosyal üretkenliğin elde edileceği büyüme
noktalarına kaynakların öncelikle ve geniĢ ölçüde ayrılması yoluyla genel verimlilik
derecesini yükseltmek;
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(3) Tıpkı Plân Hedefleri ve Stratejisinde de belirtildiği gibi, bölgelerarası
dengesizlikleri gidermek ve geri kalmıĢ bölgelerin daha hızla kalkınmalarını
sağlamak.
Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda, Potansiyel GeliĢme Bölgeleri, Geri
KalmıĢ Bölgeler ve Büyük ġehir Bölgeleri Ģeklinde ayrıma gidilmiĢ (Karabulut,
2007: 741) bölge planlaması ve kalkınmasına yönelik amaç ve hedefler belirlenmiĢ
ve bölgesel politikaların bölgesel planlama ile geliĢtirilmesinin mümkün olduğu
vurgulanmıĢtır” (Sakal, 2010: 21). Ayrıca sağlık hizmetlerinin toplumsal niteliğinin
yükseltilebilmesine yönelik olarak mahrumiyet bölgelerinde çalıĢan personelin
ücretlerinin iyileĢtirilmesi ve bu bölgelerde yapılacak yatırımlarda vergi indirimi
yapılması kararlaĢtırılmıĢtır (KeleĢ, 2004: 398).
Özetle “birinci planın genel olarak bölgelerarası dengesizlikleri önlemeyi ve
aĢırı ĢehirleĢmenin ve nüfus problemlerinin çözülmesini amaçladığı görülmektedir.
Aynı zamanda bu planda bölgelerde yetiĢmiĢ eleman azlığı ve bölgeyle ilgili detay
bilgilerin toplanmasının zorlukları saptanmıĢtır” (Efe ve Akgül, 2011: 158). Planda
geri kalmıĢ bölgelerin kalkınmasında, özel kesimin rolünü artırmak ve bu bölgelerde
özel kesimin faaliyetini desteklemek gayesi ile geri kalmıĢ bölgelere vergi
kolaylıkları sağlanacağı (DPT, 1963: 476) vurgulanmıĢtır.
2.3.2.2. Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1968 – 1972)
Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı “Türk milletini hür ve medeni bir ortamda,
demokrasi ve karma ekonomi düzeni içinde adalete ve tam çalıĢma esasına bağlı
olarak herkes için insanlık haysiyetine yaraĢır bir yaĢayıĢ seviyesine ulaĢtırmayı gaye
edinmiĢtir” (DPT, 1968: 2).
Ekonomik açıdan dıĢ kaynaklara bağlılık derecesinin azaltılmasını amaç
edinen (DPT, 1968: 66) Ġkinci BYKP, Eylül 1963 tarihinde Ankara‟da imzalanan ve
l Aralık 1964 tarihinden itibaren fiilen ve hukuken yürürlüğe giren Türkiye–Avrupa
Ekonomik Topluluğu Ortaklık AnlaĢması‟nın (DPT, 1968: 123) önemine vurgu
yapmıĢtır. Ayrıca bölgelerarası dengeli geliĢmeyi gerçekleĢtirmek için hizmet
yatırımlarının bu hizmetlerden yeter ölçüde yararlanamayan kitlelere yöneltileceği
belirtilmiĢtir (DPT, 1968: 263).
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Ġkinci BYKP‟nın Hedef ve Stratejileri Ģu Ģekilde saptanmıĢtır (DPT, 1968:
627-628):
1. Hür ve medeni bir ortamda, güvenlik, refah ve mutluluğa eriĢmek çabası içindeki
Türk Milleti, demokrasi içinde yaĢamayı; ekonomik ve sosyal kalkınmayı
demokratik yollarla, karma ekonomi düzeni içinde gerçekleĢtirmeyi; adalete ve tam
çalıĢma esasına bağlı, herkes için insanlık haysiyetine yaraĢır bir yaĢayıĢ seviyesine
ulaĢmayı gaye edinmiĢtir.
2. Bu hedeflere hızla ulaĢmada kalkınma planlaması en tesirli bir vasıtadır. Kalkınma
Planı, demokratik planlamanın-özü demek olan Milletin ana tercihleri ve arzularına
uygun olarak hazırlanacaktır.
3. Kamu ve özel teĢebbüsün yan yana bulunduğu Türk ekonomi sisteminde karma
ekonominin kuralları göz önünde bulundurularak, Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı,
kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol gösterici ve destekleyici, fertlerin
teĢebbüs gücünü ortaya çıkarıcı ve geliĢtirici ölçüde olacaktır.
4. Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye‟de bir yandan adam baĢına geliri hızla
ve devamlı olarak artırmayı hedef alırken, öte yandan çeĢitli gelir grupları ve
bölgeler arasında dengeli geliĢme sağlamak, çok sayıda vatandaĢa iĢ imkânları
açmak, kalkınmanın nimet ve külfetlerinin fırsat eĢitliğine, sosyal adalet ilkesine
göre paylaĢılarak ekonomik ve sosyal düzenimizde istikrar içinde müspet bir geliĢme
elde etmek gayelerine göre hazırlanacaktır.
5. Kalkınmanın, Anayasa‟mızda teminat altına alınmıĢ hak ve hürriyetler korunarak,
halkın geçim seviyesi eriĢilenin altına düĢürülmeden gerçekleĢtirilmesi esastır.
Belirlenen hedefler doğrultusunda “kamu yönetiminin, iĢleri gerekli nitelikte,
hızda ve verimlilikte yürütemediğinden, kalkınmanın etkin bir aracı olamadığı,
kalkınmaya destek olma niteliğinden yoksun olan kamu idaresi giderek büyüdüğü,
kendini yenilemediği, pahalılaĢtığı ve çözümü güçleĢen katı yapılı bir sorun” (DPT,
1973: 978) haline geldiği ifade edilmiĢtir. Bu çerçevede Kalkınmada Öncelikli Yöre
uygulaması, ilgili teĢkilatıyla birlikte devreye sokulmuĢtur.
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Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) uygulaması uzun yıllar uygulanan bir
bölgesel kalkınma politikası olma özelliği taĢımıĢtır. DPT‟nin ifadesiyle: “Yurdun
bazı yöreleri ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan geri kalmıĢ durumdadır. Bu
yöreleri kesin coğrafi sınırlarla belirlemek olanak dıĢıdır. GeliĢmiĢ bir bölgede geri
kalmıĢ yöreler bulunduğu gibi, geliĢmemiĢ bir bölge içinde geliĢmiĢ yöreler de
vardır. Bu yöreleri milli planlama açısından ele alarak, yatırımların düzenlenmesiyle
ilgili önerilerde bulunmak, gerekli araĢtırmaları yapmak, plan ve programlarla
iliĢkisini kurmak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmek üzere Devlet Planlama
Merkez TeĢkilâtı içinde gerekli örgütlenmeye gidilmiĢtir” (DPT, 1973: 947).
“Bölgesel dengesizlikleri azaltmak için geleneksel politika döneminde
uygulamaya konulan önemli araçlardan biri olan 1968 yılında belirlenen ve 1972
yılında DPT bünyesinde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi (KÖYD)
kurulmasına yol açan (Efe ve Akgül, 2011: 170) bu uygulamadaki illerin kapsamı
hemen her yıl değiĢiklik göstermiĢtir.
Kalkınmada öncelikli yörelerin sorunlarını “Türk toplumumun temel
sorunlarından ayrı olarak düĢünülemeyeceği” göz ardı edilmemekle birlikte bu
yörelerin, (i) Doğal kaynak, (ii) BeĢerî kaynak, (iii) ġehirsel kademeleĢme ve (iv)
UlaĢım ve haberleĢme ağı boyutlarını ihtiva eden, ekonomik ve sosyal bütünleĢmeyi
amaçlayan, millî planın sektörel düzeydeki dengelerini saptırmayan bir yaklaĢım
içinde aĢamalı programlara dayalı, birbirini tamamlayan tedbirlerle kalkındırılacağı
(DPT, 1973: 948) ifade edilmiĢtir.
KÖY‟ün belirlenmesinde 8 temel gösterge (ölçüt) altında 53 değiĢken
kullanılmıĢtır. 53 değiĢkeni kapsayan 8 temel gösterge, sanayileĢme ve madencilik,
ticaret ve mali geliĢmeler, tarımda geliĢme ve modernleĢme, toplumsal ve kültürel
geliĢme, sağlık, eğitim, demografi, haberleĢme ve ulaĢım (Sümer ve Özcan, 2011:
105) Ģeklinde belirlenmiĢtir. Yatırım indiriminden yararlanabilecek kalkınmada
öncelikli yörelerin sayısı 1968‟te 22 olarak belirlenmiĢken 1973‟te 40‟a çıkarılmıĢtır.
Ancak bu sayılar da 1980‟li yıllarda değiĢmiĢ; 1993 yılında ise 23‟ü birinci, 13‟ü
ikinci derecede olmak üzere 36 il Kalkınmada Öncelikli Ġl statüsünde yer almıĢtır
(KeleĢ, 2004: 400).
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2001 yılında ise 49 ilin ve iki ilçenin (Bozcaada ve Gökçeada) bu statüde
olduğunu yani 81 ilin dörtte üçünün kalkınmada öncelikli konumda olmaları
kararlaĢtırılmıĢtır. Ülke yüzölçümünün yaklaĢık %55‟ini, nüfusun ise yaklaĢık
%36‟sını oluĢturan Kalkınmada Öncelikli Yöreler içerisinde yer alan iller Ģunlardır:
Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt,
Bingöl, Bitlis, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada), Çankırı, Çorum, Diyarbakır,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, GümüĢhane, Hakkâri, Iğdır, KahramanmaraĢ,
Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, KırĢehir, Kilis, Malatya, Mardin,
MuĢ, NevĢehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, ġanlıurfa,
ġırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak (KeleĢ, 2004: 400-410).
1968‟den itibaren beĢ yıllık kalkınma planlarında da yer alan KÖY uygulaması
2009 yılında yürürlüğe giren Yeni TeĢvik Sistemi ile sona ermiĢtir (Efe ve Akgül,
2011: 170).
2.3.2.3. Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
Planda kalkınma kavramının, Türkiye için yalnızca büyüme anlamına
gelmediği; aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapıyı sanayileĢmiĢ toplum yapısına
dönüĢtürmeyi hedef alan çabaları da ifade ettiği (DPT, 1973: 97) belirtilmiĢtir.
Planda yer aldığı üzere “ekonomik geliĢme ve sanayileĢmeyle uyumsuz ve
aĢırı nüfus yığılması biçiminde ortaya çıkan ĢehirleĢme büyük alt yapı ihtiyaçları
doğurmakta ve sınırlı yatırım kaynaklarından daha büyük payların üretken olmayan
bu alanlara kaydırılmasına yol açmaktadır. Öte yandan arsa fiyatlarının
denetlenememesi, Ģehirlerin düzenli biçimde geliĢtirilmesi için gerekli olan
kamulaĢtırma harcamalarını artırmaktadır. Bir kaynak transferi niteliğindeki
kamulaĢtırma harcamaları, kamunun üretken yatırımlara ayırabileceği fonları
sınırlamaktadır. Ayrıca mahallî idareler il, belediye ve köy halkının ihtiyaçlarını
karĢılamaktan uzaktır (DPT, 1973).
Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planında bölgesel planlama görüĢü terk edilerek
kalkınmada öncelikli yörelerin geliĢtirilmesine yer verilmiĢtir. Hatta bu planda
ʻbölgeʻ sözcüğünün yerine ʻyöreʻözcüğü
s
kullanılmıĢtır (Karabulut, 2007: 741742).
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Üçüncü BeĢ Yıllık Plan “bölgeler arasındaki ayrımların, uzun dönemde ve
ancak az geliĢmiĢ yörelerin kaynaklarının değerlendirilmesi ve yerel yönetimlerin
etkin çalıĢmaları sonucunda giderilebileceğini varsayar”. Bu planı diğer iki plandan
ayıran en önemli özelliği geri kalmıĢ bölgeler sorununu ikinci plana itip ulusal
kalkınmaya

öncelik

vermesidir.

Dolayısıyla

bu

dönem

bölge

planlaması

çalıĢmalarının yavaĢladığı bir dönem olarak görülmüĢtür (KeleĢ, 2004: 401).
2.3.2.4. Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
Planın baĢlangıcında “ülkenin ekonomik ve toplumsal geliĢmesinin önemli
darboğazlar ve sorunlarla karĢı karĢıya olduğu, baĢta enerji, ulaĢım ve haberleĢme
olmak üzere altyapı yetersizlikleri, hızlı kentleĢmenin yarattığı kır - kent, bölgeler içi
ve bölgelerarası dengesizlikler olduğu belirtilmiĢtir.
Sağlıklı, dengeli, hakça bir geliĢme modeli için, ülkede gerçekleĢtirilmesi
amaçlanan unsurlar Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir (DPT, 1979: 4):
• Kamu yönetiminde ve kamu iĢletmelerinde demokrasiyi güçlendirici, verimi
ve etkinliği artırıcı düzenlemeler yapılması,
• Halk giriĢimciliğinin ve kooperatifçiliğin desteklenip yaygınlaĢtırılması ve
etkinleĢtirilmesi.
• Nüfus hareketlerinin sağlıklı bir eğilime kavuĢması.
• ĠĢsizliğin yeni önlemler ve projelerle azaltılması.
• Toplumsal güvenliğin kooperatifleĢmeyle bağlantılı biçimde köylüyü de
kapsayarak yaygınlaĢtırılması.
• Kredi düzeninin üretimi ve toplumsal adaleti destekleyici biçimde yeni bir
iĢlerlik kazanması,
• Ġç pazarlama düzeninin, üretici ve tüketiciyi koruyacak ve üretim artıĢını
hızlandıracak biçimde değiĢtirilmesi,
• Sağlıklı beslenme -sağlıklı tüketim- sağlıklı kentleĢmenin birlikte
gerçekleĢtirilmesi.
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ĠĢbölümü, sanayi ve altyapının ülke geneline dengeli dağıtılması, yerel
kaynakların bölge kalkınmasında kullanılabilmesi gibi hedefleri olan Dördüncü BeĢ
Yıllık Plan, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerine özel bir ağırlık tanımıĢtır (KeleĢ, 2004:
403). Dördüncü BYKP, üçüncü planda benimsenen kalkınmada öncelikli yöre
görüĢünü benimsemeyi sürdürmüĢ Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟nun kalkınması
için bu yaklaĢım çerçevesinde çözüm aramıĢtır (Dinler, 2012).
“Dördüncü Plan döneminde, Türkiye‟nin artık kapalı ekonomi politikalarıyla
kalkınamayacağı anlaĢılmıĢ ve açık ekonomi yapısına geçilmesi gerektiği görüĢü
ağırlık kazanmıĢtır. Bu plan, kapalı ekonomik yapıya dayalı hazırlanan son plan
olmuĢtur” ve Plan ile 16 fonksiyonel bölge oluĢturulmuĢtur (Efe ve Akgül, 2011:
159).
2.3.2.5. BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)
BeĢinci BeĢ Yıllık Planın temel amaçları, “hür, medeni ve güvenli bir
ortamda Türk Milletinin refahının artırılması, verimlilik ve ihracat artıĢını teĢvik
eden, mevcut birikimi değerlendiren ve geliĢtiren, tarımsal geliĢme potansiyelini ve
millî savunma gereklerini gözeten bir yapı içinde sınai üretimin payının
yükseltilmesi, istihdamın artırılması, genç iĢsizliğinin azaltılması, gelir dağılımının
düĢük gelirli gruplar lehine değiĢtirilmesi, kalkınmada öncelikli yörelerde geliĢmenin
hızlandırılması ve ekonomik ve sosyal altyapının geliĢtirilmesi” (DPT, 1985: 1)
olmak üzere belirlenmiĢtir.
Sosyo-ekonomik açıdan bir yapısal dönüĢüm planı olarak kabul edilen
BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, ekonomik sistemin serbest piyasaya
dönüĢtürülmesi ve toplumun daha demokratik bir düzene kavuĢturulabilmesi için
birtakım öneriler sunmuĢtur. Ancak önceki planın sunduğu 16 bölgeyi yok saymıĢtır
(Efe ve Akgül, 2011: 159).
BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989), KÖY uygulamasının
devamı ile birlikte tekrardan bölge planlama anlayıĢına dönüĢ yaĢanmıĢtır.
Bölgelerarası dengesizliklerin azaltılmasının sanayi sektörünün yaygınlaĢtırılması
aracılığıyla gerçekleĢebileceğini öngören bu planda kaynakların etkili kullanımının
sağlanması önerilmiĢtir. Ayrıca planda bölge geliĢme Ģemalarının hazırlanacağından
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bahsedilmiĢtir. Söz konusu Ģemalar ile bölgenin kaynak envanterinin çıkarılması ve
geliĢme stratejilerinin belirlenmesi hedeflenmiĢtir. Son olarak, bu planla mal, hizmet,
insan ve haber akıĢının esas alındığı iĢlevsel bölgeler oluĢturulması istenmiĢtir
(KeleĢ, 2004: 404-405).
Planda kalkınmanın en önemli unsuru beĢeri kaynak olarak belirtilmiĢtir. Bu
kapsamda nüfusun niteliklerinin ve özelliklerinin geliĢtirilmesi temel ilkedir.
Nüfusun sağlık, eğitim, barınma ve beslenme imkânları artırılacak; sosyal güvenlik
ve sosyal yardım hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve özellikle göç veren ve
doğurganlığın yüksek olduğu illerde yaĢayan nüfusun bu hizmetlerden faydalanması
sağlanacaktır. Ayrıca ferdin topluma kazandırılmasında birinci derecede önemli olan
ailenin, maddi ve manevi bakımdan sağlıklı bir kurum olarak korunması eğitilmesi
ve geliĢtirilmesi yönünde tedbirler alınacaktır (DPT, 1985: 125).
2.3.2.6. Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990 – 1994)
Türk milletinin refah seviyesini, açık toplum ve rekabete açık ekonomi ilke ve
esasları doğrultusunda, hür ve güvenli bir ortamda yükseltmek hızlı, dengeli ve
istikrarlı bir kalkınma süreci içinde gelir dağılımını iyileĢtirmek, iĢsizliği, bölgesel ve
yöresel geliĢmiĢlik farklarını azaltmak Planın baĢlıca amaçları arasındadır (DPT,
1990: 1).
Bu plan, bölgelerarası dengesizlik sorununu çözümüne yönelik olarak nüfusu
ve sanayi yoğunluğunu azaltacak Ģekilde yeni bir yerleĢmeler kademelenmesi
öngörmüĢtür. Ayrıca Avrupa Topluluğu‟nun bölgesel politikalarının dikkate alınması
gerektiği de Planda yer almıĢtır (KeleĢ, 2004: 406-407).
Plan kapsamında yabancı sermaye konusunda mevcut liberal politikaların
uygulanmasına, ayrıca yabancı sermaye giriĢlerini artırmak amacıyla da özelleĢtirme
ve serbest bölge uygulamalarına devam edileceği (DPT, 1990: 30) belirtilmiĢtir.
Altıncı BYKP‟da, bölge planına, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde belirli
sorunları olan yörelerin bu sorunlarını çözmek amacıyla bölge ve alt bölge bazında
baĢvurulacağından söz edilmektedir (Dinler: 2012: 184). Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma
Planı, 1990-1994 yılları arasında uygulanmıĢ ve dıĢa açılma politikalarının hayata
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geçirilmesini sağlayacak politikalar önermiĢtir. Ancak bu öneriler günü birlik
uygulamalardan öteye gidememiĢtir (Efe ve Akgül, 2011: 160).
2.3.2.7. Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996 – 2000)
Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; bölgelerarası geliĢmiĢlik
farklarının azaltılması, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yaĢayan nüfusun refah
düzeyinin yükseltilmesi ve göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuĢturulması
hedeflerine ulaĢmak bakımından, bölgesel geliĢme ve fiziki planlama çalıĢmalarına
önem verilmesine ihtiyaç bulunmaktadır (DPT, 1996: 16).
Türkiye‟nin AB ülkeleri ile olan gelir ve verimlilik farklarını süratle
kapatması için, yerli ve yabancı yatırımların hızla artırılması gerekmektedir. Bu
amaçla yaratılacak uygun ekonomik ve sosyal ortam için, insan gücünün niteliği
yükseltilecek, bilim ve teknoloji politikaları ile ekonomikve sosyal yapıda köklü
değiĢiklikler yapılacaktır (DPT, 1996: 19).
Ekonomik değiĢime ve yeniliklere uyum sağlama yeteneği ve istihdam
yaratma gücü yüksek küçük ve orta ölçekli iĢletmeler Gümrük Birliği sürecinde
karĢılaĢılabilecek uyum güçlükleri de dikkate alınarak özel bir programla
desteklenecek ve geliĢtirilecektir. Rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak
küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde teknoloji seviyesinin geliĢtirilmesi, kalitenin
yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, etkin bir ana yan sanayi bütünleĢmesine
gidilmesi ekonomikverimlilik ilkeleri çerçevesinde özendirilecek ve yan sanayinin
geliĢmesine özel önem verilecektir (DPT, 1996: 69).
“Bu planda, metropoller ile ilgili düzenlemelere öncelik verilmesi gerektiği
belirtilmiĢ; bölgesel geliĢmenin ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal yönleri ile bir
bütün teĢkil eden geliĢme olarak algılanması ve ulusal birliğin güçlendirilmesine
vurgu yapılmaktadır” (Sakal, 2010: 24).
Yedinci BYKP (1996-2000) ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan
sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek daha dengeli bir bölgesel kalkınma
hedeflemiĢ olup yeni bölgesel kalkınma projelerini teĢvik etmiĢtir.
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Bu kapsamda DPT tarafından Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) Planı, Doğu
Anadolu Planı (DAP), Doğu Karadeniz Kalkınma Planı (DOKAP) ve YeĢilırmak
Havzası GeliĢim Planı (YHGP) desteklenmiĢ; Doğu Anadolu Kalkınma Programı
(DAKP-MEDA), Samsun-Kastamonu-Erzurum (SKE) Düzey II Bölgeleri, AğrıKonya-Kayseri-Malatya (AKKM) Düzey II Bölgeleri ve Doğu Karadeniz TR90
Düzey II Bölgeleri, Türkiye–AB Mali ĠĢbirliği ile desteklenen bölgesel geliĢme
programları olmuĢtur (Özerdem ve Demirkıran, 2011: 456).
2.3.2.8. Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001 – 2005)
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel dinamiğini oluĢturan nüfusun
niceliğinde ve niteliğinde önemli geliĢmeler sağlanmıĢtır. 1995 yılında 60,5 milyon
olarak tahmin edilen nüfusun, 2000 yılı itibarıyla 65,3 milyon olması beklenmiĢtir.
1995 yılında yüzde 1,57 olduğu tahmin edilen yıllık nüfus artıĢ hızının, 2000 yılında
yüzde 1,50‟ye düĢtüğü, toplam doğurganlık hızının ise 2,69‟dan 2,53‟e gerilediği
belirlenmiĢtir. Aynı dönemde, doğuĢta hayatta kalma ümidinin yaklaĢık 1,1 yıl
artarak 69,1 yıla ulaĢacağı tahmin edilmiĢtir (DPT, 2000: 14).
Artan kentleĢme, göç olgusu, yüksek enflasyon, gelir dağılımının bozulması,
yoksullaĢma ve aile yapısında meydana gelen değiĢimler gibi sebeplerden dolayı
sosyal hizmet ve yardımlara olan ihtiyaç artıĢ göstermiĢtir. Sosyal hizmetlerin
yürütülmesinde, dağınık kurumsal ve finansal yapılanma, kurumlar arasındaki
koordinasyon ve iĢbirliği eksikliği sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ise önemini
korumuĢtur (DPT, 2000: 18).
Bu dönemde Avrupa Birliği, Türkiye‟nin küreselleĢme hareketinde önemli
referans noktalarından birini oluĢturmuĢtur. Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne tam
üyelik adaylığının onaylandığı Helsinki Zirvesi kararları doğrultusunda, üyelik
hedefinin gerçekleĢtirilmesine yönelik gerekli adımların atılacağı belirtilmiĢtir. Plan
döneminde Kopenhag Kriterleri‟nin sağlanmasına ve Topluluk müktesebatının
benimsenmesine yönelik tedbirler alınmasına hız verilecek, bu amaçla hazırlanacak
Ulusal Program, VIII. Planın genel hedef ve öncelikleri ile uyumlu olacaktır (DPT,
2000: 25).
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Sekizinci BYKP‟da (2001-2005), bölge planı uygulamasındaki kararlılık
sürdürülmüĢ ve KÖY‟e iliĢkin teĢvikler, bu yörelerin sorunları gibi konular detaylı
biçimde yer almıĢtır. Sekizinci Kalkınma Planı dönemine gelindiğinde, Türkiye‟nin
bölgesel kalkınma politikaları ve planlama faaliyetleri üzerinde AB etkisi oldukça
baskın hale gelmiĢtir. Çünkü 1999 AB Helsinki Zirvesi‟nde, Türkiye aday ülke
olarak kabul edilmiĢ, üyelik öncesinde gerçekleĢtirmesi gerekli olan reformlara
iliĢkin katılım öncesi stratejilerini belirlemesi ve kalkınma programı hazırlaması
belirtilmiĢtir. Ayrıca Zirve‟de, Türkiye‟nin, bu tarihten itibaren, aday ülkelere
yönelik topluluk programlarından yararlanabileceği açıklanmıĢtır (Erkut ve Gönül,
2010: 392).
Sekizinci Kalkınma Planı bölgesel politikalarında benimsenen temel ilkeler;
sürdürülebilirlik, bölgelerarası bütünleĢme, sosyal ve ekonomik dengelerin
sağlanması, yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi, fırsat eĢitliği, kültürel geliĢme ve
katılımcılığın sağlanması olmuĢtur (Erkut ve Gönül, 2010: 392). Sekizinci BYKP‟da,
bölge planlaması uygulamalarının devam edeceği, bu planlamanın amacı ve ilkeleri
vurgulanmıĢtır. Ayrıca KÖY‟le ilgili teĢvikler, KÖY‟lerin sorunları ve bu yörelerde
izlenecek politikaların ilke ve amaçlarına geniĢ yer verilmiĢtir (Dinler, 2012: 184).
Ayrıca bölge planlama baĢlığı altında GAP‟ın Ģimdiye kadar ki uygulamaları ve
hedefleri ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
Devletin özelleĢtirme yoluyla üretim alanından çekilerek asli iĢlevine ağırlık
vermesi ve rekabetçi piyasa düzenini sağlama iĢlevini dünyadaki dönüĢümü dikkate
alarak yerine getirmesi için gerekli düzenlemeler sürdürüleceği (DPT, 2000: 26)
belirtilmiĢtir.
2.3.2.9. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 - 2013)
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, değiĢimin çok
boyutlu ve hızlı bir Ģekilde yaĢandığı, rekabetin yoğunlaĢtığı ve belirsizliklerin arttığı
bir döneme rastlamıĢtır. KüreselleĢmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar
ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Plan Türkiye‟nin ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri
ortaya koyan temel politika dokümanı (DPT, 2007: 10) olarak adlandırılmıĢtır.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı, “Ġstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil
paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüĢen, AB‟ye
üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji
(2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıĢtır (DPT, 2007: 10).
“Bu Planda, yatırımların ve istihdamın artıĢını hızlandırmak ve bölgesel
geliĢmede özel sektör katkısını arttırmak amacıyla yeni teĢvik tedbirleri
uygulanmaya konulmuĢtur. 2004 yılında yürürlüğe giren 5084 sayılı Yatırımların ve
Ġstihdamın TeĢviki Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilk
aĢamada 36 ilde baĢlatılan teĢvik uygulaması, 2005 yılında yapılan değiĢiklikle 49 ile
yayılmıĢtır. Diğer yandan, daha önceki dönemlerde hazırlanan Güneydoğu Anadolu
Bölgesel Kalkınma Projesi (GAP), Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel GeliĢme
Projesi (ZBK), Doğu Karadeniz Bölgesel GeliĢme Planı (DOKAP) ve Doğu Anadolu
Projesi Ana Planının (DAP) uygulamaları ile YeĢilırmak Havza GeliĢim Projesi
(YHGP) çalıĢmaları devam etmiĢtir” (Dinler: 2012: 199).
Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB‟ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım
Öncesi Ekonomik Program ve Uyum Ġçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların
yanında, baĢta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve
programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluĢturmaktadır.
Bu plan döneminde ekonomikbüyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda
sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleĢmesi yolunda saptanan stratejik amaçlar
geliĢme eksenleri olarak belirlenmiĢtir (DPT, 2007: 11).
Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB‟ye üyelik sürecine katkı sağlayacak temel
strateji dokümanı olarak tasarlanmıĢtır. Bu nedenle Plan dönemi AB mali takvimi
dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsayacak Ģekilde 7 yıllık olarak belirlenmiĢtir
(DPT, 2007: 1).
Plan çerçevesinde hazırlanan Bölgesel GeliĢme Özel Ġhtisas Komisyonu ise
hazırladığı çalıĢmayla Türkiye‟de, bölgesel kalkınmadan sorumlu olan aktörleri,
dinamikleri ve koordinasyon çevreleriyle birlikte bir arada görmeyi sağlamıĢtır.
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Tablo 16. Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikasının Araçları ve Aktörleri
Bölgesel GeliĢme Araçları

OluĢum Dinamiği

Destekleyici
Aktör

Koordinasyon
Düzeyi

Vizyon Çerçevesinde Öneriler

1

KA‟lar

Türkiye‟de ilk önce
STK‟lar ve
kalkınma planları,
daha sonra da AB
etkisi ile kamusal
düzenleme, AB
genelinde YF ve UF
etkisi

DPT, Özel
sektör
birlikleri,
odalar ve
borsalar, yerel
yönetimler

26 düzey 2 Bölgesi
düzeyinde DPT,
ancak bir KA birliği
gündeme gelebilir

Rekabet edebilir kaynaklarla
donatılması, yönetiĢim boyutunun
sürdürülebilir olması, bölgesel
kapasite geliĢtirici etki yaratması

2

Yatırım Destek Ofisi

ĠĢ dünyası ve
takiben yasal
düzenleme giriĢimi

Özel sektör

Yerel

Bölgesel çekiciliği artırması,
bölgesel potansiyeli vurgulaması

Henüz yaygın değil,
sadece AB
programları olan
bölgelerde,
dolayısıyla AB
dinamiği söz konusu

STK, yerel
yönetimler

Yerel, ulusal

AB ile uyumlu, sürdürülebilir bir
nitelik arz etmesi

Bölgesel Kalkınma Planları,
3

Operasyonel Programlar ve GZFT
Analizi

4

Sanayi Parkları/Organize Sanayi
Bölgeleri

Kamu ve özel sektör

Özel sektör
birlikleri

Yerel

ĠĢlevselliğinin korunması

5

Bölgesel Yardım Uygulamaları

Türkiye‟de teĢvik ve
KÖY temelli, kamu
otoritesi tarafından

Kısmen yerel
yönetimler

Bölgesel

Proje bazlı spesifik eylemlere
dönüĢtürülmesi

6

GiriĢim Sermayesi

Özel sektör ve kamu
otoritesi

Finansal
kurumlar

Ulusal ve yerel

Yerel ölçeğin yaygınlaĢtırılması
ve ulaĢılabilirliğinin
kolaylaĢtırılması

Bölgesel ve ulusal

Ulusal önceliklerin ve AB
müktesebatının dikkate alınarak
düzenlenmesi

Odalar ve
STK‟lar

BütünleĢtirilmiĢ Bölgesel Kalkınma
Eylemleri.

AB süreci ile
kamusal

8

Konferans /Sergi/Fuar Merkezleri

Kamu, yerel
yönetim, STK‟lar

Özel sektör

Yerel, ulusal,
uluslararası

YaygınlaĢtırılması ve diğer
araçlarla bütünleĢik kullanılması

9

Rekreasyon Parkları

Kamu ve STK

Yerel
yönetimler

Yerel, ulusal,
uluslararası

YaygınlaĢtırılması diğer araçlarla
bütünleĢik kullanılması

10

Alternatif Turizm

Kamu ve özel sektör

Yerel
yönetimler

Yerel, ulusal,
uluslararası

YaygınlaĢtırılması ve diğer
araçlarla bütünleĢik kullanılması

11

Bölgesel Doğa Parkları

Kamu

Yerel
yönetimler

Yerel, ulusal,
uluslararası

YaygınlaĢtırılması ve diğer
araçlarla bütünleĢik kullanılması

ĠĢ dünyası

Yerel, ulusal,
uluslararası

7

12

Kültür Merkezleri

Yerel yönetimler

ile yerel
yönetimler

YaygınlaĢtırılması ve diğer
araçlarla bütünleĢik kullanılması
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13

BĠS

Özel sektör, AB

STK‟lar

Bölgesel

AB destekli olarak belirli
bölgelerde uygulamasının
yaygınlaĢtırılması, diğer
bölgelerde farkındalık
oluĢturulması

14

ĠĢ/Ġnovasyon/ Teknoloji Merkezleri

Özel sektör ile
STK‟lar

Kamu

Yerel

Spesifik destek türlerinde kamu
desteği ile uygulanması

15

Yenilikçilik Aktarım Merkezi

STK ve Özel Sektör

AB

Yerel-UlusalUlusüstü

UlaĢılabilirlik ve farkındalığının
güçlendirilmesi

Özel sektör

STK

Bölgesel

Analitik çalıĢmaların yapılması,
belirlenen kümelenmelerin
desteklenmesi

ĠĢ/ĠĢletme
16
Kümeleri/Kümelenmeleri
17

Kamu-Özel Ortaklığı

Kamu-özel

STK

Bölgesel

Proje stoklarının oluĢturulması

18

Aracı Kurumlar

Özel-kamu

STK

Bölgesel

Analitik çalıĢmaların yapılması,
belirlenen kümelenmelerin
desteklenmesi

19

Ticari Birlikler

Özel-STK

STK

Bölgesel

Analitik çalıĢmalarla mevcut
durumun incelenmesi, farkındalık

20

Bölge Ġçi Sektörel Sanayi Ağları

Özel

Kamu-STK

Bölgesel

Farkındalık ve spesifik destek

21

Teknoparklar/ Teknokentler

Kamu-Özel

STK

Bölgesel-Ulusüstü

Mali destek ve ihtisaslaĢma
odaklanma

22

ĠĢ/ĠĢletme Kuluçkaları

Özel-Kamu

Finansal
kurumlar

Bölgesel

Hızla yaygınlaĢtırılıp
desteklenmesi, danıĢmanlık
hizmetleri

23

Türev ĠĢletmeler

Özel

Finansal
kurumlar

Bölgesel

Mali destek ve konsantrasyon

Özel

Kamu ve finans
kurumları

Bölgesel

Hızla yaygınlaĢtırılıp
desteklenmesi, danıĢmanlık
hizmetleri

Özel-STK

STK

Yerel-ulusal-AB

Bölgelerde iyi deneyim
uygulamalarının üretilmesi

ĠĢ Tohumlama/ Çekirdek
24
Sermaye Merkezleri
25

ĠĢ/ĠĢletme Melekleri

Kaynak: Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ÖĠKR, 2013: 45-46.

Tablodan görülmektedir ki, ilk hayata geçirildiği dönemden itibaren
ülkemizde bölgesel kalkınma politikaları ve uygulayıcısı konumunda olan aktörler
çeĢitlenmiĢtir.

Geldiğimiz

süreç

itibariyle

oluĢturulan

bu

yeni

aktörlerin

belirlenmesinde yönetiĢim ilkesinin esas alındığı belirtilmelidir. Bu kapsamda yerel,
ulusal veya uluslararası koordinasyonun kurulmasında artık kamu kuruluĢları kadar
STK‟lar ve özel sektör kuruluĢları da etkinlik kazanmaktadır.
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Devletten özele dönüĢüm gerçeğinin daha net algılanabilmesi için tüm
kalkınma planlarının bütünsel incelenmesi yararlı olacaktır.
Tablo 17. Bölgesel Politikaların Dönemler Ġtibariyle Değerlendirilmesi
-Dengeli kentleĢme
-Bölgeler arasında denge
(kamu hizmetleri ve gelir
dağılımında)
- Yatırım etkinliği

2. Plan
(1967-1972)

-Hızlı kentleĢmeden
kaynaklanan nüfus
sorunlarına odaklanma

-Bölge ve il planlaması
-Dolaylı bölgesel planlama

Dengeli bölgeler arası
geliĢme
-Sosyal eĢitlik açısından
bölgeler arasında dengeli
dağılım
- Yatırım etkinliği

-Bölgesel
farklılıklarıngiderilmesi
-Belirli az geliĢmiĢ
bölgelerin kalkınması

-Sektör ve il planlaması

Dengeli bölgeler arası
geliĢme
-Sosyal eĢitlik açısından
bölgeler arasında dengeli
dağılım
- Yatırım etkinliği

-Bölgesel sorunlara
yönelikkaynakların
mobilizasyonu

-Sektörler ve bölgeler
arasındaki bağların
güçlendirilmesi

-Az geliĢmiĢ illerin
kalkınması
-Sektörel ve bölgesel
karĢılıklı bağımlılık
-Mekânsal organizasyon

Az geliĢmiĢ ve sektörel
olarak potansiyele sahip
bölgelerde kaynak
kullanımını
rasyonelleĢtirerek
kalkınmanın
hızlandırılması

-Projelerin bölgesel etkisini de
içeren doğrudan bölgesel
planlama
-16 fonksiyonel bölge önerisi

Sosyal eĢitliği dikkate alan
dengeli bölgesel kalkınma

-Uygulama için sosyal,
idari ve finansal
boyutların bütün olarak
ele alınması
-Uluslararası standartlara
uygun istatistiksel
sistemin uyarlanması
(özellikle AB bağlamında)

-Bölge ve bölge altı
düzeydeplanlama

-Bölgelerde dengeli
kalkınma
-Ġlçelerin köylerden kente
göçün engellenmesi için
desteklenmesi

1. Plan
(1962-1967)

-Bölgesel Planlama
-Büyüme kutupları (örneğin
Doğu Marmara, Çukurova,
Antalya, Zonguldak)

3. Plan
(1972-1977)

Hedefler

4. Plan
(1977-1982)

YaklaĢım ve Politikalar

5. Plan
(1985-1989)

Ġlkeler

6. Plan
(1990-1994)

Dönem

-Bölgelere
ekonomikkalkınmanın
nüfuz etmesi
-Bölgesel Ekonomik
bütünleĢme

Araçlar
-Finansal teĢvikler
-Az geliĢmiĢ bölgelere
yönelik yatırım temelli
önlem alternatifleri
Vergi indirimleri
-Özel sektör
yatırımlarına yönelik
finansal teĢvikler
-Pilot projeler
-Keban
Finansal teĢvikler
-Az geliĢmiĢ bölgeler
için sanayileĢme
programları
-Envanter çalıĢmaları
-Ġl planlaması
-Sektörel planlama
-Paket projeler
-Kalkınmada öncelikli
iller
-Yatırımlar için faiz
indirimleri
-ÇeĢitli finansal
yardımlar
-Paket projeler
-Ġl ve bölge düzeyinde
yatırımlar
-Çukurova Kentsel
Kalkınma Projesi
-GAP (DPT-JICA)
-Potansiyel kaynakların
belirlenmesi için
bölgesel geliĢme
programlarının
hazırlanması
-Bu programlar
doğrultusunda ilgili
yatırımların seçilmesi
-Öncelikli bölge ve
sektörlerdeki altyapının
sanayileĢme projeleri
için geliĢtirilmesi
-Kalkınmada Öncelikli
illerdeki yatırımlar için
finansal yardımlar
-Kalkınmada öncelikli
yörelere yönelik finansal
kaynakların artırılması
-Kalkınmada öncelikli
illere yönelik teĢvikler ve
bu amaca yönelik özel
bir fon oluĢturulması
-Sanayi bölgeleri

7. Plan
(1996-2000)

-Katılımcı planlama
-Sürdürülebilirlik
-Kaynak kullanımının
etkinleĢtirilmesi
-AB bölgesel
politikalarına uyum

9. Plan
(2007-2013)

Sektörel ve mekânsal
çalıĢmaların
bütünleĢtirilmesi
-Ġllerin
sektöreluzmanlaĢması
-ġehir planlaması
-Bölgesel Farklılıkların
giderilmesi

8. Plan
(2001-2005)
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- Bölgesel politikanın
merkezi düzeyde
etkinleĢtirilmesi
- Ġçsel potansiyele dayalı
geliĢme
-Yerel düzeyde kurumsal
kapasitenin artırılması

-Bölge ve bölge altı projeler
-Bölgesel yeteneklerin
mobilizasyonu
-Sürdürülebilir kalkınma

Göç ve demografik
değiĢimin
rasyonalizasyonu
-Metropol bölgelerin
sorunlarının ayrı bir
kategoride ele alınması
-Konut sorunu için
politika geliĢtirme
çalıĢmaları
-Bölgesel farklılıklar

-Kalkınmada öncelikli
yöreler politikasına
devam edilmesi
-Doğu ve Güneydoğu
Anadolu için acil destek
programı, GAP
-Yasal düzenlemeler
-Konut projeleri
- Kalkınmada öncelikli
illerdeki KOBĠ‟lerin
desteklenmesi
-ZBK, YeĢilırmak
Havzası, DOKAP, DAP

-Stratejik bölgesel planlama
-Ġl GeliĢme planları
- bölgesel uzmanlaĢma
-yeni sanayi odaklarının
desteklenmesi

-Yerel giriĢimcilik ve
yerel kaynakların
mobilizasyonu
-Bölgesel farklılıkların
azaltılması

-KOBĠ destekleri
-AB fonları
-BeĢeri sermaye

-Bölgelerin verimliliğinin
yükseltilmesi
-Ulusal kalkınmaya,
rekabet gücüne ve
istihdama katkının
artırılması
- GeliĢmiĢlik farklarının
azaltılması

-Ulusal düzeyde bölgesel
geliĢme stratejisi
- Katılımcı ve
uygulanabilir bölge
planları
- Mekânsal odaklı devlet
yardımları
- GiriĢim sermayesi,
mikro kredi
- FarklılaĢtırılmıĢ KOBĠ
destekleri
- Kümelenme, yenilik
altyapısının geliĢtirilmesi
teknoparklar, yenilik
aktarım merkezleri,
iĢletme kuluçkaları

-Kamu yatırım
uygulamalarında ve hizmet
arzında mekânsal
önceliklendirme ve
odaklanma
- Cazibe merkezleri
- Öncü sektörlerin
belirlenerek desteklenmesi

Kaynak: Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ÖĠKR, 2013: 14-15; Kara, 2008: 154-155.

2.3.2.10. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı‟nın, “ülkemizin 2023
hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaĢtırma yolunda
önemli bir kilometre taĢı olacağı” belirtilmiĢtir. Plan, küresel ekonomide geleceğe
dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve
dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır
(DPT, 2013: 1).
Onuncu

Kalkınma

Planı;

“yüksek,

istikrarlı

ve

kapsayıcı

ekonomikbüyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası
rekabet gücü, insani geliĢmiĢlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir
kullanımı gibi unsurları kapsayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Planda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakıĢ açısıyla ele
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alınmıĢ, insan odaklı kalkınma anlayıĢı çerçevesinde katılımcı bir yaklaĢım
benimsenmiĢtir” (DPT, 2013: 1).
Plan kapsamında öngörülen amaçlara ulaĢılabilmesi açısından öncelikli
alanlarda, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüĢüm sürecine katkıda
bulunabilecek, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk gerektiren 25 adet
program tasarlanmıĢtır. Bu çerçevede programlar, Onuncu Kalkınma Planının izleme
değerlendirme sürecinin kolaylaĢtırılması, program havuzunun yönetilebilir ve
sonuçlarının ölçülebilir olması açısından öncelikli konularda sınırlı sayıda
oluĢturulmuĢtur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaĢımla oluĢturulan programlar
kapsamında, merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları
tasarlanmıĢ; uygulama ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiĢ; program
hedeflerine yer verilmiĢtir (DPT, 2013: 3).
Onuncu Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığı‟nın koordinasyonunda,
katılımcı bir yaklaĢımla kamu kurum ve kuruluĢlarının yanı sıra toplumun tüm
kesimlerinden çok sayıda temsilcinin katkılarıyla hazırlanmıĢtır. 2014-2018
dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı ile Türkiye‟nin uluslararası
değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler
arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, “2018 yılında GSYH‟nın 1,3 trilyon
dolara, kiĢi baĢına gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi; ihracatın 277 milyar dolara
çıkarılması; iĢsizlik oranının yüzde 7,2‟ye düĢürülmesi hedeflenmektedir”. Bu
hedefler doğrultusunda ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve
sürdürülebilir bir yapıya kavuĢturulması, rekabet gücünün ve toplumun refah
seviyesinin artırılması (DPT, 2013: 28) planlanmaktadır.
Bu temel amaçlara ulaĢırken kalkınma sürecinin siyasi ve toplumsal düzeyde
sahiplenilerek bütüncül bir yaklaĢımla sürdürülmesinde, insan odaklılık, katılımcılık,
kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkelerinin esas alınacağı, kamu
yatırımlarının, bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarını azaltmayı ve bölgesel geliĢme
potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirileceği belirtilmiĢtir. Bu
kapsamda kentsel geliĢme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde üretken özel
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sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, DAP,
KOP ve DOKAP bölgelerinde de eylem planlarıyla önceliklendirilmiĢ projelere
ağırlık verileceği (DPT, 2013: 93) ifade edilmiĢtir.
Ayrıca Plan amaçlarının gerçekleĢebilmesi için kalkınma ajansları aracılığıyla
bölgesel

potansiyelleri

değerlendirmek

üzere

yerli

ve

yabancı

sermaye

yatırımlarından yararlanmaya önem verilecek, ülke genelinde Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansının faaliyetlerini bölgesel bazda tamamlayıcı bir yaklaĢım
uygulanacak ve yatırım destek ofislerinin bilgilendirme ve yönlendirme desteği
sunma kabiliyetleri artırılacaktır (DPT, 2013: 96).
2.3.3. Bölgesel Alanda Uygulanan Kalkınma Projeleri
BeĢer yıllık dönemlerle hazırlanan kalkınma planlarında da gördüğümüz
Ģekliyle ülkemizde bölgelerarası eĢitsizlik sorununun çözülebilmesi için çeĢitli
araçlar uygulanmaktadır. Bu araçların en baĢında, farklı bölgeleri hedef alan bölgesel
kalkınma planları gelmektedir. Ayrıca bu planların yanında kalkınmada öncelikli
yöreler (KÖY), organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri (KSS), devlet
destekleri ve entegre kırsal kalkınma projeleri gibi çeĢitli politika araçları da
uygulanmaktadır (ġimĢek, 2013: 11).
Yukarıdaki bölümde amaç ve hedefleri kapsamında bölgesel kalkınma
politikalarının dönemsel geliĢmelerine yer verilmiĢti. Bu açıdan öngörülen
politikaların uygulama araçları gündeme gelmekte ve bölgesel uygulamalar söz
konusu olmaktadır. Ancak bakıldığında bu projelerin büyük kısmının mali ve teknik
açıdan diğer ülke ya da uluslararası kuruluĢlar öncülüğünde gerçekleĢtirilmeye
çalıĢıldığı görülmektedir.
Ulusal ve uluslararası iĢbirlikleri kapsamında hazırlanan bu bölgesel kalkınma
planlarının genel amaçları ise Ģunlardır (DPT, 2007: 7):
-

Kalkınma planlarının hedef ve stratejileri çerçevesinde bölgelerarası
geliĢmiĢlik farklarının azaltılması,

-

Geri kalmıĢ yörelerde yaĢayan nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesi,
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-

Metropollere büyük yük getiren göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe
kavuĢturulması,

-

Plansız kentleĢme nedeniyle oluĢan sorunların çözülmesi.
Bu amaçlar etrafında hazırlanan bölgesel planların dönemsel geliĢimi ise Tablo

18‟de özetlenmiĢtir.
Tablo 18. Kalkınma Planlarının Bölgesel Boyutu
Plan

Dönem

Bölgesel Kalkınmanın Temel Felsefesi ve Araçları

1. BYKP

1963-1967

Bölgesel planlama, dengeli bölgesel geliĢme, pilot projeler, mali
teĢvikler

2. BYKP

1968-1972

Bölgesel planlama, dengeli ĢehirleĢme, kamu yatırımları, mali
teĢvikler

3. BYKP

1973-1977

Ġl planlama, Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), Mali teĢvikleri

4. BYKP

1979-1983

Bölgesel planlama, bölgesel projeler, KÖY, GAP ile ilgili ilk
planlamalar

5. BYKP

1985-1989

Bölgesel planlama, bölgesel projeler, KÖY, Sektör ve il bazında farklı
teĢvikler, GAP Master Planı

6. BYKP

1990-1994

Bölgesel geliĢme, KÖY, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

7. BYKP

1996-2000

Sürdürülebilir kalkınma, bölgesel projeler, KÖY, GAP, DOKAP,
DAP, ZBK

8. BYKP

2001-2005

Yeni Bölgeselcilik YaklaĢımı, Yeni Sanayi Odakları, OSB, Küçük
Sanayi Siteleri (KSS), BELDES, KÖYDES

9. BYKP

2007-2013

Yerel dinamikler, yerel düzeyde kurumsal kapasite inĢası, kalkınma
ajansları, cazibe merkezleri, kümelenmeler, üniversite-sanayi iĢbirliği

Kaynak: Sungur, 2014: 77.

Görüldüğü üzere, her uygulanan plan döneminde ülkede mevcut olan

bölgelerarası eĢitsizlik sorunun çözümlenebilmesi için birtakım projeler hayata
geçirilmektedir. Ancak genel açıdan bakıldığında büyük umutlarla hazırlanan,
yüksek maliyetle uygulamaya geçirilen bölgesel nitelikli programların çoğunun ya
uygulamada sorunlarla karĢılaĢtığı ya da hiç uygulanmadan rafa kaldırıldığı
görülebilmektedir.
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Ülkemizde bölgelerarası eĢitsizlik sorununun giderilmesinde izlenen yol
Doğu‟dan Batı‟ya, Kuzey‟den Güney‟e doğru uzun bir yol haritası üzerinde
gerçekleĢtirilmektedir. Dönemler itibariyle öncü nitelikte olan birtakım projelere yer
vermek uygun olacaktır
Köyceğiz-Dalaman Projesi:
1957 yılında, Güneybatı Anadolu illerinde etkili olan deprem felaketi, aynı
dönemde OECD tarafından Ġtalya ve Yunanistan‟da yürüttüğü bölgesel kalkınma
çalıĢmalarına paralel bir projenin Türkiye‟de geliĢtirilmesini gündeme getirmiĢ, bu
örnek proje için de Köyceğiz seçilmiĢtir (Bayramoğlu, 2005: 56).
Doğu Marmara Planlama Projesi:
Ülkemizde hazırlanan ilk plan olma özelliğine sahip bu plan, geliĢmenin
yavaĢlatılması ile ülke kalkınmasının yavaĢlayabileceği öngörüsü ile hazırlanmıĢtır.
Bu doğrultuda Ġstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne,
Kırklareli ve Çanakkale‟yi için alan bölgenin geliĢtirilmesi ve özendirilmesi
amaçlanmıĢtır (KeleĢ, 2004: 385). Planlı kalkınmadan önce baĢlatılan bu proje,
Ġstanbul‟un büyümesinin özendirilmesi gerektiği düĢüncesi ile hazırlanmıĢtır
(Bayramoğlu, 2005: 57).
Zonguldak Projesi:
Zonguldak Projesi kömür, demir ve çelik üretiminin büyük bölümünü
karĢılayan Zonguldak ilinde nüfusu ve kalkınma hızını arttırmaya yönelik
hazırlanmıĢtır. Söz konusu proje, bölgedeki altyapıyı geliĢtirmek, gelir dengesizliğini
azaltmak, kentleĢmeyi gerçekleĢtirmek, tarım dıĢı iĢ olanaklarını özendirmek ve
kamu-özel kesim yatırımları arasında denge sağlamak gibi amaçları gerçekleĢtirmeyi
hedeflemiĢtir (KeleĢ, 2004: 387). Proje, nüfus artıĢı ile kalkınma hızı arasında bir
iliĢki kurmayı, bölgedeki altyapıyı geliĢtirmeyi, gelir dengesizliğini azaltmayı,
kentleĢmeyi ve tarım dıĢı istihdam olanaklarının yaratılmasını özendirmeyi ve kamu
sektörü ile özel sektör arasında denge sağlamayı amaçlamıĢ, ancak yürürlüğe
konulmamıĢtır (Bayramoğlu, 2005: 57).
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Çukurova Bölge Projesi:
Kurumlar ve sektörler arası iĢbirliği aracılığıyla bölgesel gelirin artmasını
sağlayacak yatırım alanlarının belirlenmesi ve bölge içinde gelir dağılımının dengeli
bir biçimde gerçekleĢtirilmesini amaçlayan bu proje Adana, Mersin ve Hatay illerini
kapsamıĢtır. Bu proje, Çukurova Bölgesi‟ndeki tarımsal potansiyelin tam
kullanılmadığı noktasından hareketle hazırlanmıĢtır (Bayramoğlu, 2005: 58).Bu
projeyi takiben 1980‟li yıllarda Dünya Bankası‟nın finanse ettiği krediyle, Çukurova
Kentsel GeliĢme Projesi yürürlüğe konulmuĢtur (KeleĢ, 2004: 388).
Keban Projesi:
Keban Barajı‟nın yapımı ile ortaya çıkan sorunlar ve olanaklar neticesinde
birtakım amaçların gerçekleĢtirilmesi için hazırlanan Keban Projesinin amacı, Doğu
Anadolu Bölgesi‟nin ekonomik geliĢmesini hızlandırmak ve bölgelerarası eĢitsizlik
sorununun çözümüne yardımcı olmak Ģeklinde belirlenmiĢtir. Ancak ilgi ve
uygulama eksikliğinden dolayı proje, köyleri baraj altında kalan köylülerin yeniden
yerleĢtirilmesi ve altyapı projelerinin onaylanmasından öte sonuç verememiĢ (KeleĢ,
2004: 389-390) yerleĢme ve ulaĢtırmaya iliĢkin fiziksel sorunlar Ģekline dönüĢmüĢtür
(Bayramoğlu, 2005: 58).
Antalya Projesi:
1961-1965 yılları arasında Antalya, Isparta ve Burdur illerini içine alan
bölgede, eĢitsizlikleri gidermek adına yatırım öncesi araĢtırmaların yapılması ve bu
süreçte ilgili personellerin yetiĢtirilmesi amacıyla hazırlanan Antalya Projesi, pilot
proje hizmeti görmüĢtür. DPT yönetimindeki bu proje BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı
Kalkınma Fonu ile Dünya Tarım ve Gıda Örgütü tarafından mali olarak
desteklenmiĢtir (Bayramoğlu, 2005: 59).
Ancak bu projelerden günümüzde de etkinliğini sürdüren ve daha geniĢ alanları
kapsayan, daha geliĢmiĢ teknik donanımla hazırlanan projeler 2000‟li yıllara doğru
hayata geçirilmeye baĢlanmıĢtır.
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2.3.3.1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Türkiye‟nin sahip olduğu su kaynaklarından yararlanılması fikri Atatürk
döneminde ortaya konmuĢ ve ilk adımlar atılmıĢtır. 1936 yılında Atatürk‟ün emriyle
Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi (EĠEĠ) kurulmuĢtur. EĠEĠ, ülkenin sahip olduğu su
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi için Keban Projesi ile ilgili keĢif etütlerine
baĢlamıĢ ve Fırat Nehri‟nde incelemeler yapmak üzere Palu, Pertek, Keban Boğazı,
Kömürhan, Karakaya ile Kemaliye‟de birer rasat istasyonu kurmuĢtur (Açıkgöz vd,
2010: 86).
Cumhuriyet‟in ilk yıllarında DSĠ tarafından Fırat Havzası'nın değerlendirilmesi
amacıyla baĢlatılan GAP, zamanla Dicle Havzasını da içine alacak Ģekilde
geniĢletilmiĢtir. Fırat ve Dicle‟nin uzandığı ve etkilediği ġanlıurfa, Mardin,
Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Siirt, ġırnak ve Batman illeri proje
kapsamında yer alan iller olmuĢtur(Elmas, 2001: 118). GAP, baĢlangıçta bölgenin su
ve toprak kaynaklarının geliĢtirilmesine dayanan bir program olarak ele alınmıĢ;
Fırat ve Dicle Havzasında sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 13 proje
paketinin toplamı olarak planlanmıĢtır (Açıkgöz vd, 2010: 84). Dolayısıyla bu proje,
“Fırat ve Dicle su kaynaklarının esas olarak sulama ve enerji üretimi amacıyla
geliĢtirilmesine dayalı olarak bölgede altyapı, sanayi ve hizmet sektörleri ile insan
kaynaklarının geliĢtirilmesini içeren entegre bir projedir” (DPT, 2007: 8).
Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat
standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki geliĢmiĢlik farkını
ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak,
sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak
olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayıĢı ile ele alınan
bir bölgesel kalkınma projesidir (Açıköz ve Tüzün, 2011: 243). Bu haliyle GAP,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin “sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu
yörede yaĢayan insanların gelir düzeyini ve yaĢam kalitesini yükseltmeyi,
bölgelerarası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik geliĢme ve sosyal
istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan oldukça önemli ve kapsamlı bir
çalıĢmadır” (Açıkgöz vd, 2010: 84).
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Bu projelerle 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve sulama Ģebekelerinin
yapımı öngörülmüĢtür. Ancak 1989 yılında Master Plan‟ın hazırlanması ile tarım
sanayi, ulaĢtırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan
entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüĢmüĢtür (Açıkgöz vd, 2010: 84).
Entegre niteliğiyle Proje, sadece barajlar, hidro-elektrik santralleri, sulama yapıları
gibi fiziksel yatırımlarla sınırlı kalmayıp, bunların yanında ve birbiriyle eĢgüdüm
içinde tarımsal geliĢme, sanayi, kentsel ve kırsal altyapı, haberleĢme, eğitim, sağlık,
kültür, turizm ve diğer sosyal hizmetler gibi sosyo-ekonomik sektörlerin
geliĢtirilmesine yönelik yatırım ve etkinlikleri de içermektedir. GAP Eylem Planı
kapsamında dört stratejik geliĢme ekseni bulunmaktadır (Açıköz ve Tüzün, 2011:
248-250):
1. Ekonomik Kalkınmanın GerçekleĢtirilmesi
2. Sosyal GeliĢmenin Sağlanması
3. Altyapının GeliĢtirilmesi
4. Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi
Temel stratejisi gelecek kuĢaklar için kendilerini geliĢtirebilecekleri bir ortam
yaratılması amacıyla adalet, katılımcılık, çevre koruma, istihdam, mekânsal planlama
ve altyapının geliĢtirilmesidir. Temel stratejide, projenin sürdürülebilir insani
gelişme felsefesine dayandığı belirtilmekte, insan merkezli bir sürdürülebilir
gelişmeye odaklanıldığı vurgulanmaktadır (KeleĢ ve Mengi, 2013: 203). Projenin
uygulanabilmesi 1989 yılında kurulan GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi‟nin görevlerinin
baĢında Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin Siirt, ġanlıurfa, ġırnak, Batman
ve Kilis illerini içine alan GAP bölgesi için gerekli araĢtırma ve uygulama projelerini
yapmak ve yaptırmak gelmektedir (KeleĢ ve Mengi, 2013: 204). Ayrıca Ġdare, GAP
yatırımlarının yönlendirilmesi, izlenmesi ve kuruluĢlar arası koordinasyonun
sağlanması ile görevlendirilmiĢtir (Açıkgöz ve diğerleri, 2010: 85).
GAP Ġlleri, Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırılması Düzey-2‟ye göre
aĢağıdaki gibi sınıflandırılmıĢ ve bu sınıflandırma bazında 3 adet Kalkınma Ajansı
kurulmuĢtur (Açıköz ve Tüzün, 2011: 245).
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TRC1: Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman, Gaziantep, Kilis
TRC2: Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır, ġanlıurfa
TRC3: Dicle Kalkınma Ajansı Batman, Mardin, Siirt, ġırnak
Büyük umutlarla hayata geçirilen Projede, Bölge‟de ve Türkiye‟de plan
kapsamındaki varsayımlara uymayan önemli geliĢmelerin meydana geldiği ve
özellikle kamu kesiminin finansal sorunları nedeniyle plan hedeflerinden önemli
ölçüde sapma olduğu gözlenmiĢtir (Açıkgöz ve diğerleri, 2010: 85). Bu kapsamda
GAP Master Planı‟na göre, bölgenin 2005‟e kadar %6,8 büyümesi hedeflenmiĢ
ancak bu orana ulaĢılamamıĢtır (GAP Ġdaresi, 1992: 81; Elmas, 2001: 118).
Bitirildiği zaman toplam 32 Milyar Dolarlık bir yatırımın gerçekleĢmesi anlamına
gelen GAP için hedeflenen süre aĢılmıĢ ancak, yatırımların gerçekleĢmesi umulandan
daha düĢük olmuĢtur (GAP, 1999: 45; Elmas, 2001: 119).
2.3.3.2. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı
“Türkiye‟nin göreceli olarak en geri kalmıĢ bölgesi olan Doğu Anadolu‟nun
tüm illeri, Kalkınmada Öncelikli Yöre statüsüne alınarak teĢvik edilmiĢtir. Ancak
1970‟lerden 2000‟lere kadar geçen süre içinde bu bölgenin geliĢmesinde önemli bir
aĢama kaydedilememiĢtir. “1981 yılında fiilen yatırımların baĢladığı Güneydoğu
Anadolu Projesi ile bu bölge hızlı bir geliĢme trendine girerken, bu geliĢmenin Doğu
Anadolu üzerinde olumsuz ve olumlu yönde olmak üzere yansımaları ortaya çıkmaya
baĢlamıĢtır” (Dinler, 2012: 209).
“2000‟lere girilirken, Türkiye‟nin en geri kalmıĢ bölgesi olan Doğu
Anadolu‟nun potansiyellerini harekete geçirerek, diğer bölgelerle arasındaki
geliĢmiĢlik farklarını azaltabilmek amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi Ana Planının
hazırlanması kararı alınmıĢtır. 1998 yılında baĢlatılan ana plan çalıĢmaları 2000
yılında tamamlanmıĢtır” (Dinler, 2012:209). DAP Projesi, Ağrı, Ardahan, Bingöl,
Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, MuĢ, Tunceli, Van,
GümüĢhane ve Bayburt olmak üzere 16 ili kapsayan, tarım ve hayvancılık baĢta
olmak üzere tüm sosyo-ekonomik kesimleri içine alan ve özel sektör yatırımları için
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elveriĢli ortam tesis etmek üzere mevcut potansiyelin kullanılması amacıyla
hazırlanan (KeleĢ, 2004: 395) bir projedir.
DAP‟ın öncelikli müdahale alanları insan kaynaklarının geliĢtirilmesi,
örgütlenmenin yaygınlaĢtırılması, altyapı temini, mera ıslahı ve yönetimi, çevre
kalitesinin iyileĢtirilmesi, yoksulukla mücadele ve finansman Ģeklinde belirlenmiĢtir
(DPT, 2007: 8). Dolayısıyla 2000-2020 yıllarını kapsayan bu proje ile; bölgenin
diğer bölgelere göre geride olan sosyo-ekonomik geliĢmesini hızlandıracak politika
ve uygulamalar ortaya konularak, bölgenin geliĢmiĢlik göstergelerini Türkiye
ortalamalarına yaklaĢtırmak amaçlanmaktadır. DAP Projesi, Devlet Planlama
TeĢkilatının koordinasyonunda, bölgedeki Atatürk, Ġnönü, Yüzüncü Yıl, Fırat ve
Kafkas Üniversiteleri tarafından hazırlanmıĢtır (Sarıca, 2004: 207-208). Ancak
DAP‟ın uygulama alanı olan bölge, eğimli bir topografyaya sahiptir ve coğrafi alan
olarak ülke yüzölçümünün %20,4‟ünü kapsamaktadır (Gündoğdu, 2004: 233-240;
Efe ve Akgül, 2011: 180).
Özel sektörün, bölge insanı ile bölge içi ve dıĢındaki sivil toplum
kuruluĢlarının; bölgedeki teknik, ekonomik ve sosyal yapıların ve hizmetlerin
sağlanmasına, iĢletilmesine ve geliĢtirilmesine çeĢitli modellerle katılımlarının
sağlanması DAP Ana Planı‟nın benimsediği stratejilerden biri olarak karĢımıza
çıkmaktadır (Sarıca, 2004: 211). Projenin uygulanabilmesini sağlamak adına 2011
yılında, 642 sayılı KHK ile, Doğu Anadolu Projesi‟ni yönetmek üzere Kalkınma
Bakanlığı‟na bağlı bir bölge kalkınma yönetimi kurulmuĢtur (KeleĢ ve Mengi, 2013:
208).
2.3.3.3. Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı (DOKAP)
“Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden sonra
ülkenin geri kalmıĢ bölgelerinden birisidir. Sosyal ve ekonomik geliĢmiĢlik
sıralamasında yedi coğrafi bölge içinde beĢinci sırada yer almaktadır”. Bu doğrultuda
10 program ve bu programların içindeki 52 projeden oluĢan DOKAP hayata
geçirilmiĢtir. DOKAP kapsamındaki programların üçü mekânsal yapı ile ilgilidir.
Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmek için üç program; idari yapıyı iyileĢtirmek,
sosyal ve çevresel geliĢme için üç ayrı program hazırlanmıĢtır (Akkahve, 2004: 914). Bu projenin temel bileĢenleri; ana ulaĢım altyapısının geliĢtirilmesi, çok amaçlı
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su kaynaklarının geliĢtirilmesi, toprak mülkiyeti ve kullanımının iyileĢtirilmesi ve
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi (DPT, 2007: 9) Ģeklinde belirlenmiĢtir.
DOKAP, Türkiye‟nin kuzeydoğusundaki yedi ili (Artvin, Bayburt, Giresun,
GümüĢhane, Ordu, Rize ve Trabzon) kapsayan, bu illerin potansiyellerini harekete
geçirerek, ülkenin diğer bölgeleri ile aralarında var olan farkları azaltmaya yönelik
bir bölge planıdır” (Dinler, 2012: 206-207) ve 39.000 km2‟lik bir alanı
kaplamaktadır. Turizm, sanayi, ticaret ve ileri teknoloji gerektiren sanayi
alanlarındaki giriĢimciliğin geliĢtirilmesi gibi hedefler belirleyen bu projede
Toplumsal Yapı, Doğal Yapı, Sanayi AraĢtırması, Kentsel Etki AraĢtırması ve
Coğrafi Bilgi Sistemi çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir (KeleĢ, 2004: 395).
Dolayısıyla Doğu Karadeniz Projesi‟nde (DOKAP), sürdürülebilir geliĢme
ilkesine vurgu yapıldığı, Projenin Ġnsan Odaklı Sürdürülebilir GeliĢme Projesi olarak
tanımlandığı görülmektedir. Projede, sürdürülebilir geliĢmenin üç temel bileĢeni olan
ekonomik geliĢme, toplumsal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlikten söz
edilmektedir (KeleĢ ve Mengi, 2013: 208).
2000-2020 yıllarını kapsayan bu Plan, DPT‟nin teknik desteği ve
koordinasyonunda Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte
hazırlanmıĢtır (Efe ve Akgül, 2011: 183). Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından Japon Hükümeti nezdinde yapılan teĢebbüsler çerçevesinde,
Japon Hükümeti, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟nın (DPT) koordinasyon ve
desteğinde olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesi için çok sektörlü bir bölgesel
geliĢme planını hibe olarak hazırlaması için, Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı‟nı
(JICA) görevlendirmiĢtir” (Akkahve, 2004: 9).
“DOKAP Ana Planı‟nda bölgesel kalkınma amaçları sosyal, ekonomik ve
çevresel konularda gözlenen olumsuzlukları giderecek Ģekilde ifade edilmiĢtir.
Bunlar (Akkahve, 2004: 11):
• Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirerek ortalama gelir düzeyini
yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileĢtirmek,

154

• Bölgenin sosyal geliĢmesini ve dayanıĢmayı sağlayarak bölge içi
entegrasyonu sağlamak,
• Bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır”.
2.3.3.4.YeĢilırmak Havza GeliĢim Projesi (YHGP):
“YeĢilırmak ve kollarının yer aldığı havza, sık sık yaĢanan taĢkınlar nedeniyle
erozyona maruz kaldığı gibi, aynı zamanda çevre kirliliği ile de karĢı karĢıya
kalmaktadır. Bu havzada, doğal kaynakların korunması amacıyla, ekolojik dengeyi
bozmayacak arazi düzenlenmesini gerçekleĢtirmek için bir proje hazırlanması kararı
alınmıĢtır” (Dinler, 2012: 211). Bu kapsamda hazırlanan “YeĢilırmak Havza GeliĢim
Projesi (YHGP), DPT‟nin koordinatörlüğünde YeĢilırmak Havzası içinde bulunan
Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illeri için hazırlanan ve 2003-2023 yılları
arasında gerçekleĢtirilmesi planlanan bir bölgesel kalkınma projesidir. YHGP,
37.600 km² uygulama alanı ile Türkiye yüzölçümünün %5‟ini kapsayan 4 il, 47 ilçe,
132 belde ve 2.658 köy için planlanmıĢtır” (Efe ve Akgül, 2011: 186).
“Orta Karadeniz Bölgesinde yaklaĢık 40.000 km² drenaj alanı ve 450 km
uzunluğa sahip bulunan YeĢilırmak Havzası, Türkiye yüzölçümünün yaklaĢık %5‟i
büyüklüğünde olup, YeĢilırmak‟ın geçtiği alanlardan oluĢmaktadır. Havza; kuzeyde
Karadeniz ile Doğu Karadeniz havzaları, doğuda Çoruh Havzası, güneyde Fırat ve
Kızılırmak Havzaları, batıda ise Kızılırmak Havzası ile çevrilidir. YeĢilırmak
Havzası‟na, Amasya ve Tokat illerinin tamamı ile Samsun, Çorum, Yozgat illerinin
büyük bölümleri; Giresun, Ordu, GümüĢhane, Erzincan ve Sivas illerinin de küçük
bölümleri dâhildir” (Poroy, 2004).
Kızılırmak ve YeĢilırmak deltalarındaki ovaların tarımsal potansiyelini
rasyonel biçimde kullanmak ve ulaĢım altyapısını arttırmak gibi hedefleri olan bu
proje ile YeĢilırmak Havzasında ekolojik dengenin ve doğal kaynakların korunması,
erozyonun önlenmesi, meraların iyileĢtirilmesi, kentleĢme ve sanayileĢmenin sağlıklı
biçimde gerçekleĢtirilmesi temel amaçlar olarak belirtilmiĢtir (KeleĢ, 2004: 396).
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Projenin vizyonu, “Türkiye‟nin Karadeniz‟e açılan kapısı olmuĢ, yaĢam
kalitesini yükseltmiĢ, çevreye duyarlı, rekabetçi, hızla geliĢen bölge” olarak
belirlenmiĢtir (DPT, 2007: 9). YHGP ile, havzada ekolojik dengeyi bozmadan en
uygun ve en ekonomik arazi kullanım planlaması yapılarak, doğal kaynakların
güncel olarak izlenmesi ve yönetilmesi ile, proje kapsamındaki Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat illerinin tüm sektörlerde geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır” (Sarıca,
2004: 198). Bu kapsamda Projenin temel amaçları; akı rejiminin düzenlenmesi,
erozyonun önlenmesi ve mer‟a ıslahı, su kirliliğinin giderilmesi, suyun ekonomik
kullanımı, ĢehirleĢme ve sanayileĢmede plansızlığın giderilmesi, havzada sosyal,
kültürel ve ekonomik kalkınmaya yönelik her tür çalıĢmanın yapılması Ģeklinde
belirlenmiĢtir (Poroy, 2004).
YHGP kapsamında, 1997 yılında kamu-özel kurum kuruluĢları iĢbirliği ile
YeĢilırmak Havzası Ġl Özel Ġdareleri Hizmet Birliği kurulmuĢtur, 2004 yılında tüzük
değiĢikliği ile YeĢilırmak Havzası Kalkınma Birliğine dönüĢen proje, AB tarafından
büyük ilgi görmüĢtür. Proje ile AB Bölgesel Kalkınma Hibe Programı kapsamında
yerel inisiyatifler, KOBĠ ve küçük ölçekli yatırımlar özelinde çalıĢmalar baĢlatılmıĢ
ve SWOT analizi yapılmıĢtır (Müftüoğlu, 2006: 134).
“Projenin en önemli özelliklerinden biri bölgesel niteliği ve proje yönetiminin
bir yerel yönetim birliği olmasıdır. Bu nedenle Sivil Toplum KuruluĢlarını bir çatı
altında toplayabilmesi açısından AB tarafından son derece cazip bulunmuĢ ve
özellikle yönetim açısından diğer NUTS-II bölgelerine model olarak alınması uygun
görülmüĢtür” (Poroy, 2004).
Bunlara ilaveten Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel GeliĢme Projesi (ZBK)
de hazırlanmıĢtır. Bu proje, planın hazırlandığı dönem itibariyle rekabet gücünü
yitiren kömür ve demir-çelik sektörlerinin yoğunluğu nedeniyle bölgede yapılacak
yatırım alanlarının tanımlanması amacıyla baĢlatılmıĢtır (DPT, 2007: 10).
Projenin amaçları,
-

Yeni iĢ imkânları sağlanarak, dıĢa göçün azaltılması,

-

Ġmalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam alanlarının yaratılması,
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-

Tarım ve ormancılık faaliyetlerinin dengeye kavuĢturulması,

-

Refah, gelir ve iĢgücü niteliklerinde artıĢ sağlanması(DPT, 2007: 10) olarak
belirlenmiĢtir.
Bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi adına hazırlanan plan ve projeler, burada

sayılanlarla sınırlı olmayıp, ihtiyaçlar doğrultusunda güncel çalıĢmalar yapıldığı
görülmektedir. Bunlardan biri olan Konya Ovası Projesi, konumuz açısından özel bir
konuma sahiptir.
2.3.3.5. Konya Ovası Projesi (KOP)
KOP bölgesi, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsamaktadır.
KOP Bölge Kalkınma Ġdaresi, diğer bölge kalkınma yönetimleri gibi 642 sayılı KHK
ile kurulmuĢtur. Proje çerçevesinde, tarımı geliĢtirme, sulama ve arazi toplulaĢtırma
çalıĢmaları yapılmakta; bölgenin yalnızca tarımsal üretime dayanmaması, diğer
sektörlerin de geliĢtirilmesi için projeler hazırlanmaktadır (KeleĢ ve Mengi, 2013:
210).
KOP Bölgesi, 65.000 km2alanı ile Türkiye'nin yaklaĢık %8,5'ini, 3 milyon
nüfusu ile de Türkiye nüfusunun yaklaĢık %4'ünü oluĢturmaktadır. KOP Ġdaresi'nin
görev alanı olan KOP Bölgesi'ndeki 4 Ġlde; 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy
bulunmaktadır. KOP Eylem Planı (www.kop.gov.tr, 2015);
• Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
• Ekonomik yapının güçlendirilmesi
• Altyapının geliĢtirilmesi ve kentleĢme
• BeĢeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi
• Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi eksenleri üzerine yapılandırılmıĢtır.
Bölge illerinden Konya 40.814 km² yüzölçümü ile Türkiye‟nin en büyük
ilidir. 6360 Sayılı “On Dört ilde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun” gereğince Konya BüyükĢehir Belediyesi sınırlarına giren
beldeler ve 584 köy, mahalleye dönüĢtürülmüĢ; Konya‟da yerel yönetim statüsündeki
31 ilçe büyükĢehir sınırlarına dâhil edilmiĢtir. Aksaray ilinde 7 ilçe, 175 köy,
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Karaman ilinde 6 ilçe, 158 köy ve Niğde ilinde 6 ilçe, 130 köy olmaküzere bölgede
toplam 50 ilçe ve 463 köy bulunmaktadır (www.kop.gov.tr, 2015).
KOP Eylem Planı‟nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüĢümü
gerçekleĢtirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değiĢimi ve sürdürülebilirliği
sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaĢım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık,
kültür ve diğer sosyal hizmetlere eriĢilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgelerarası
geliĢmiĢlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaĢımla bölgenin rekabet gücünü
geliĢtirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaĢların
refah düzeyini yükseltmek temel öncelikler olarak belirlenmiĢtir (www.kop.gov.tr,
2015).
Görüldüğü üzere Türkiye‟de 1960‟lı yıllardan bu yana, uygulanan bölgesel
kalkınma politikalarının baĢlıca araçları daha önce de belirtildiği üzere Kalkınma
Planları, Entegre Bölgesel Kalkınma Planları, Kırsal Kalkınma Projeleri, Yatırım
TeĢvikleri, Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB),
Küçük Sanayi Siteleri (KSS) olarak sıralanabilmektedir. Ancak AB adaylık süreciyle
birlikte bu araçlara, kalkınma ajansları da eklenmiĢtir (Sungur, 2014: 68).
Bu kapsam çerçevesinde Türkiye‟de bölgesel kalkınmaya doğrudan yön
veren kuruluĢlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Ildırar, 2004: 159-163): Parlamento ve
hükümet, DPT (Kalkınma Bakanlığı), Güneydoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma
Ġdaresi BaĢkanlığı, GAP-GiriĢimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri, Hazine
ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi
Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve
Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü, Milli
Prodüktivite Merkezi, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Türkiye Ticaret, Sanayi,
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve
Sanatkâr Dernekleri ve Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Teknoloji GeliĢtirme
Vakfı, Ġller Bankası Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim Birlikleri, (Bayındırlık ve
Ġskân Bakanlığı) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı.
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Tablo 19. Türkiye'de Kalkınmadan Sorumlu KuruluĢlar
KuruluĢun Adı

Faaliyet Alanları

Devlet Planlama TeĢkilatı

Kalkınma planlarında sanayi iĢletmeleri ile ilgili tedbirlerin belirlenmesi;
TeĢvik sistemi ve kaynak tahsis politikaları ile de iliĢkili olarak Kalkınmada
Öncelikli Yörelerin (KÖY) belirlenmesi; Bölgesel veya sektörelbazda
geliĢme programlarının hazırlanması; bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili
koordinasyonun sağlanması

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KSS Genel Müdürlüğü

Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri kurulması, küçük sanayi
ve el sanatları ile ilgili geliĢtirme ve koordinasyon, teĢkilatlanma hizmetleri.

KOSGEB

KOBĠ‟lerin bilimsel teknolojik inovasyonlara ayak uydurarak rekabet
güçlerinin artırılması için danıĢmanlık hizmetleri, eğitim, malzeme
analizleri, laboratuar, kalite kontrolü ve teknik yardım sunumu.

Türkiye Halk Bankası

Yatırım ve ĠĢletme kredileri verilmesi, teknik danıĢmanlık ve ortak
giriĢimlerin desteklenmesi

TESK

Mesleki teĢkilatlanma,
bilgilendirme.

Milli Prodüktivite Merkezi

Verimliliği artırıcı yöntem ve uygulama olanaklarının araĢtırılması, bununla
ilgili teknik yardım ve eğitim sunumu.

Hazine MüsteĢarlığı
DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı

Yatırım ve ihracat teĢvik belgesi, ithalat ve ihracat belgesi verilmesi,
yabancı sermaye izinleri.

Ġhracatı GeliĢtirme
Etüt Merkezi

Ġhracatın teĢviki ve geliĢtirilmesi için dıĢ pazar araĢtırmaları, ihracat
prosedürleri, sergi ve fuarlar hakkında bilgi sunumu.

Türk Standartlar Enstitüsü

Kalite standart ve normlarının hazırlanması, kalite belgelendirme test ve
analiz laboratuarları.

TOBB

MüĢterek ihtiyaçlar, mesleki faaliyetlerin kolaylaĢtırılması, mesleki bilgi ve
haberlerin ulaĢtırılması, kapasite raporlarının hazırlanması.

Üniversiteler

Üniversite-sanayi iĢbirliği kapsamında yürütülen teknoloji parkı gibi
projeler, araĢtırma projeleri, eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri.

Türkiye Kalkınma Bankası

Yatırım ve iĢletme kredisi temini, ortak giriĢimlerin teĢviki

BAĞ-KUR

Sosyal güvenlik ve sigorta hizmetleri, malullük-yaĢlılık ve ölüm sigortası
yardımları, sağlık hizmetleri.

Türkiye Ġstatistik Kurumu

Ġstatistikî bilgi temini, yayın.

Ġhracatçı Birlikleri

Ġhracatla ilgili yayınların izlenmesi, kotalar, pazarlama sorunları, gümrük
tarifeleri.

Esnaf ve Kefalet
Kooperatifleri

Mesleki kredi temini için üyelerine kefil olma, borç para verme, ihtiyat
fonları oluĢturma.

Küçük Sanayi Kooperatifleri

Üyeleri için iĢyeri yaptırma amacıyla arsa ve kredi temini, inĢaat iĢlerinin
yaptırılması

Türkiye ĠĢ Kurumu

Eleman temini ve eğitim hizmeti.

Eximbank

Ġhracat kredisi verilmesi ve ihracatın teĢviki için bilgilendirme.

Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası

Finansman sağlanması

GAP Ġdaresi

GAP Bölgesi‟nde kalkınmanın, planlanması, yönlendirilmesi, izlenmesi ve
kuruluĢlar arası koordinasyonun sağlanması

Kaynak. DPT, 2008: 51.

sanayi

sicillerinin

tutulması,

sınai

eğitim,
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Günümüz itibariyle muhakkak ki yeni oluĢturulan kurumlar ve politikalar
etrafında kalkınma politikalarının yeniden Ģekillendiği bilinmektedir. Bu kapsamda
küreselleĢmenin artan baskısı doğrultusunda değiĢen bölge ve kalkınma yaklaĢımı ile
birlikte bölge kalkınma idareleri oluĢturulmuĢ, bu durumu yoğunlaĢan AB iliĢkileri
ile bölgesel kalkınma ajanslarının oluĢturulması takip etmiĢtir. Dolayısıyla yaĢamıĢ
olduğu dönüĢümler düĢünüldüğünde Türkiye‟de bölgesel kalkınma politikası
kapsamında yapılan ana faaliyetler Ģunlardır (Ildırar, 2004):
a- Homojen Bölge Sınıflandırması (1963-1970): “Ġmar ve Ġskân Bakanlığı ile
DPT tarafından, bölgesel kalkınma çalıĢmalarına hazırlık niteliğinde olmak üzere,
1963-1970 yıllarına ait verilere dayanılarak, 53 adet sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik
göstergesi saptanmıĢ ve Türkiye‟deki tüm iller geliĢmiĢlik düzeyine göre sekiz ana
bölgeye ayrılmıĢtır. Bu ana bölgelerin dördü, kendi içlerinde 15 alt bölgeye ayrılmıĢ
olup, alt bölgeler göz önüne alındığında 19 bölge elde edilmiĢtir
b- Polarize Bölge Sınıflandırması (1982): “Polarize bölgelerin ve bölge
merkezlerinin saptanması amacıyla, DPT tarafından, Merkezi Yerler Teorisine göre,
YerleĢim Merkezlerinin Kademelenmesi çalıĢması yapılmıĢtır. Söz konusu
çalıĢmada, polarize bölgelerin saptanması için anket yöntemine baĢvurulmuĢ ve
alınan sonuçlar değerlendirilmiĢtir.
c- Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (2002): Avrupa Birliği‟ne uyum
çerçevesinde AB Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Ulusal Program‟da
benimsenen ilkeler etrafında DPT ve DĠE tarafından yürütülen çalıĢmanın sonucu
olarak karĢımıza çıkmıĢtır.
Kullanılan araçlar, yöntemler ve uygulayıcı kurumların dönüĢümü neticesinde
ise son 10 yıldır en çok tartıĢılan ve üzerine misyon yüklenen kurumlar ise kalkınma
ajansları olmuĢtur. GeliĢtirilen tüm politika ve araçlar çerçevesinde Türkiye‟deki
illerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyleri Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürlüğü tarafından 2011 verilerine göre hazırlanan ve 2013 yılında
yayınlanan SEGE-2011‟de Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:
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Tablo 20. Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ġl Kodu
TR100
TR510
TR310
TR421
TR611
TR411
TR412
TR323
TR211
TR322
TR424
TR212
TR425
TR222
TR213
TR621
TR721
TR422
TR321
TR521
TR612
TR221
TR331
TR622
TR334
TR613
TR413
TR812
TR811
TRC11
TR901
TR522
TR831
TR904
TR423
TR714
TR834
TR333
TRB12
TR715
TR711
TRB11
TR332
TR905
TRA12
TR631
TR821
TR813
TR722
TR833
TR823
TR903
TR633
TR822

Ġl
Ġstanbul
Ankara
Ġzmir
Kocaeli
Antalya
Bursa
EskiĢehir
Muğla
Tekirdağ
Denizli
Bolu
Edirne
Yalova
Çanakkale
Kırklareli
Adana
Kayseri
Sakarya
Aydın
Konya
Isparta
Balıkesir
Manisa
Mersin
UĢak
Burdur
Bilecik
Karabük
Zonguldak
Gaziantep
Trabzon
Karaman
Samsun
Rize
Düzce
NevĢehir
Amasya
Kütahya
Elazığ
KırĢehir
Kırıkkale
Malatya
Afyon
Artvin
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Bartın
Sivas
Çorum
Sinop
Giresun
Osmaniye
Çankırı

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

TR712
TR713
TR832
TRB14
TRA11
TR632
TR902
TR906
TRC13
TRA13
TR723
TRC12
TRC22
TRA22
TRA23
TRC32
TRA24
TRB13
TRC21
TRC31
TRB21

Aksaray
Niğde
Tokat
Tunceli
Erzurum
KahramanmaraĢ
Ordu
GümüĢhane
Kilis
Bayburt
Yozgat
Adıyaman
Diyarbakır
Kars
Iğdır
Batman
Ardahan
Bingöl
ġanlıurfa
Mardin
Van

76
77
78
79
80
81
76
77
78
79
80
81

TRB23
TRC34
TRC33
TRA21
TRB24
TRB22
TRB23
TRC34
TRC33
TRA21
TRB24
TRB22

Bitlis
Siirt
ġırnak
Ağrı
Hakkâri
MuĢ
Bitlis
Siirt
ġırnak
Ağrı
Hakkâri
MuĢ

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013: 50.
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Bu sıralama 81 il bazında, demografik göstergeler, istihdam, eğitim, sağlık,
rekabetçi ve yenilikçi kapasite, eriĢilebilirlik, yaĢam kalitesi göstergeleri ile mali
göstergeler olmak üzere sekiz baĢlık altında 61 göstergeden yararlanılarak
hazırlanmıĢtır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 22-23). Ancak sıralama göstermektedir ki,
yıllardır uygulanan politikalar ve geliĢtirilen kurumlara rağmen

ülkedeki

bölgelerarası eĢitsizlik sorunu halen çözüme kavuĢturulamamıĢtır. Ġstanbul, Ankara,
Ġzmir, Kocaeli gibi iller kalkınma seviyeleri, sosyo-ekonomik göstergeleri en üst
düzeydeki iller olurken; ġırnak, Ağrı, Hakkâri, MuĢ gibi iller kalkınmıĢlık
göstergeleri açısından son sırada yer alan illerimiz olmuĢtur. Ayrıca sıralama
eĢitsizlik olgusunun yalnızca bölgelerarası olmakla sınırlı kalmadığını, artık aynı
bölge içerisinde yer alan illerden bir veya birkaçı yüksek ya da orta seviyedeki iller
arasında yer alırken, diğer illerin düĢük seviyede çıkması gündeme gelmektedir. Bu
durum, geliĢmiĢ-azgeliĢmiĢ bölge kavramının, il düzeyine indiğini göstermektedir.
Özellikle kalkınma anlayıĢında yaĢanan değiĢimlere paralel biçimde rekabet
temelli politikaların hayata geçirilmesi tek büyük kent kuramını belirgin bir olgu
haline getirirken, aynı bölgede yer alan illerde eĢitsizlik sorununu gittikçe
derinleĢtirmektedir. Ülkemizde 2006 yılından bu yana aktif hale getirilen ve
2008‟den beri yoğun biçimde faaliyet sürecinegeçen kalkınma ajanslarının varlığı da
bu sorunu çözmekte yetersiz kalmıĢ, hatta zaman zaman sorunun kazandığı yeni
boyutta rol oynayan bir yapı olmuĢtur. Bu çerçevede söz konusu kuruluĢların kuruluĢ
amaçları ve kendilerine yüklenen misyonların incelenmesi kaçınılmaz olmaktadır.
2.3.4. Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri: Kalkınma Ajansları
Türkiye‟de AB‟ye üyelik kapsamında bölgeleme çalıĢmaları yön değiĢtirmiĢ
ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılan NUTS sistemine geçiĢ gündeme gelmiĢtir. Bu
doğrultuda “Türkiye, AB üyelik sürecinin koĢullarından biri olan Avrupa Birliği
Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı‟nı 19 Mart 2001
tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul etmiĢtir. 24 Mart 2001 tarihli Resmi
Gazete‟de yayımlanan bu karar ile Türkiye, NUTS sisteminde yer almayı kabul
etmiĢtir” (Çamur ve GümüĢ, 2005: 148). Ancak içinde yer alınan bu sistem
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beraberinde birçok eleĢtiriyi getirmiĢ, ekonomik ve siyasi tartıĢmalar gölgesinde
uygulamaya geçirilmiĢtir.
2.3.4.1. Türkiye’de Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması
Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliĢtirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik
analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa
Birliği Bölgesel Ġstatistik Sistemine uygun karĢılaĢtırılabilir istatistiki veri tabanı
oluĢturulması amacıyla ülke çapında Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının
tanımlanmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı‟nın
12/8/2002 tarihli ve 1400 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu‟nca 28/8/2002
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır (Çamur ve GümüĢ, 2005).
Ġstatistikî

Bölge

Birimleri

Sınıflandırmasında

iller

Düzey-3

olarak

tanımlanmıĢ; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komĢu iller ise
bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak Düzey-1 ve
Düzey-2 olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarĢik Ġstatistikî Bölge Birimleri
Sınıflandırılması yapılmıĢtır.
Bu kararı takiben ülkenin AB istatistikî sınıflandırmasına (NUTS-ĠBBS)
paralel olarak üç düzey halinde istatistikî bölgelere ayrılmasından sonra, 2003 yılı
katılım öncesi mali yardım programı kapsamında sunduğu bölgesel geliĢme
yardımlarından yararlanabilmesi için, bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması
öngörülmüĢtür” (Ataay, 2005: 15).
Türkiye‟de bölge algısını tamamen değiĢtiren bu sistemin öngördüğü ayrım
kapsamında oluĢan durum ise yeni oluĢturulan bölgelerin coğrafi, ekonomik ve
toplumsal açıdan farklılık gösterebilen bazı illerin de aynı bölgeye yerleĢtirilmesi
sonucunu doğurmuĢtur. Bu durum ise farklı nitelikteki bölgelerin aynı sistem ve
politikalar etrafında Ģekillenendirilmesi sonucunu doğurmuĢtur. ĠBBS kapsamında
yapılan bu ayrımın homojenliği, yerel ihtiyaçlara karĢılık verme durumu gibi
hususlar ileride bahsedileceği üzere Devlet Denetleme Kurulu Raporuna da konu
teĢkil etmiĢtir.
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Harita 2. Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası

Kaynak: Türkiye Bölgeler Haritası, 2015.

Benimsenen bu yeni sistem ile ulusal çapta kabul gören coğrafi temelli bölge
anlayıĢı değiĢtirilmiĢ, bu değiĢiklik tüm alana sirayet etmiĢtir. Tüm kurum ve
kuruluĢlar benimsenen politikalarda ya da oluĢturulan göstergelerde artık yeni bölge
temelli sistemler geliĢtirmeye baĢlamıĢtır.
Harita 3. Yeni AnlayıĢa Göre Türkiye Bölgeler Haritası

Kaynak: SayıĢtay, 2013: 5

Uygulamaya geçirilen ĠBBS sistemi neticesinde Düzey 3 Bölgesinde 81 il,
Düzey 2 Bölgesinde 26 ve Düzey 1 Bölgesinde de 12 bölgeli bir yapı
oluĢturulmuĢtur. Bu çerçevede Düzey 1 kapsamındaki 12 bölgeye 1‟den 9‟a kadar ve
A‟dan C‟ye kadar birincil kodlar verilmiĢtir. Ardından bu kodlara uygun olarak alt
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kodlar oluĢturulmuĢ, 26 bölge bu kapsamda isimlendirilmiĢtir. Bunu takiben ise her
bir il bağlı olduğu bölge kapsamında kodlanmıĢtır.
Yürürlüğe konulan bu sistem sadece istatistikî olarak bölgeleri 7‟den 26‟ya
çıkarmayla yetinmemiĢ, Türk kamu yönetimi için yeni olan ama yeri belli olmayan
bölgesel kalkınma ajanslarını gündeme getirmiĢtir. Düzey 2 bölgesinde kurulan
ajansların sancılı bir oluĢum sürecinden geçtiğini belirtmek gerekir. Ayrıca Düzey 1
kapsamında yer alan 12 bölge için ajans türevi ya da daha farklı bir sistem geliĢtirilip
geliĢtirilmeyeceği de ayrı bir muammayı oluĢturmaktadır. Böylesi bir durum ise,
birtakım kaygıların artmasına yol açmaktadır. Çünkü ĠBBS sisteminin en çok
eleĢtirildiği noktalardan biri ülkedeki siyasi birliğin bozulmasına yol açabilecek bir
sonuç doğurabilme endiĢesinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 21. ĠBBS Çerçevesinde Gruplandırılan Bölgeler ve Ġller
DÜZEY - 1

TRA

TRB

TRC

KUZEYDOĞU
ANADOLU

ORTADOĞU
ANADOLU

GÜNEYDOĞU
ANADOLU

TR1

ĠSTANBUL

TR2

BATI
MARMARA

TR3

EGE

TRA1

DÜZEY - 2
Erzurum, Erzincan, Bayburt

TRA2

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

TRB1

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

TRB2

Van, MuĢ, Bitlis, Hakkâri

TRC1

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

TRC2

ġanlıurfa, Diyarbakır

TRC3

Mardin, Batman, ġırnak, Siirt

TR10
TR21

Ġstanbul
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

TR22

Balıkesir, Çanakkale

TR31
TR32

Ġzmir
Aydın, Denizli, Muğla

TRA11
TRA12
TRA13
TRA21
TRA22
TRA23
TRA24
TRB11
TRB12
TRB13
TRB14
TRB21
TRB22
TRB23
TRB24
TRC11
TRC12
TRC13
TRC21
TRC22
TRC31
TRC32
TRC33
TRC34
TR100
TR211
TR212
TR213
TR221
TR222
TR310
TR321
TR322
TR323

DÜZEY - 3
Erzurum
Erzincan
Bayburt
Ağrı
Kars
Iğdır
Ardahan
Malatya
Elazığ
Bingöl
Tunceli
Van
MuĢ
Bitlis
Hakkari
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
ġanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
ġırnak
Siirt
Ġstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Balıkesir
Çanakkale
Ġzmir
Aydın
Denizli
Muğla
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TR33

Manisa, Afyon, Kütahya, UĢak

TR41

Bursa, EskiĢehir, Bilecik

DOĞU
MARMARA

TR42

TR4

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova

TR5

BATI
ANADOLU

TR51
TR52

Ankara
Konya, Karaman

TR61

Antalya, Isparta, Burdur

TR62

Adana, Mersin

TR63

Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye

TR71

Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
NevĢehir, KırĢehir

TR72

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR6

TR7

AKDENĠZ

ORTA
ANADOLU

Zonguldak, Karabük, Bartın
TR81

TR8

TR9

BATI
KARADENĠZ

DOĞU
KARADENĠZ

TR82

Kastamonu, Çankırı, Sinop

TR83

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

TR90

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, GümüĢhane

TR331
TR332
TR333
TR334
TR411
TR412
TR413
TR421
TR422
TR423
TR424
TR425

TR510
TR521
TR522
TR611
TR612
TR613
TR621
TR622
TR631
TR632
TR633
TR711
TR712
TR713
TR714
TR715
TR721
TR722
TR723
TR811
TR812
TR813
TR821
TR822
TR823
TR831
TR832
TR833
TR834
TR901
TR902
TR903
TR904
TR905
TR906

Manisa
Afyonkarahisar
Kütahya
UĢak
Bursa
EskiĢehir
Bilecik
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova

Ankara
Konya
Karaman
Antalya
Isparta
Burdur
Adana
Mersin
Hatay
KahramanmaraĢ
Osmaniye
Kırıkkale
Aksaray
Niğde
NevĢehir
KirĢehir
Kayseri
Sivas
Yozgat
Zonguldak
Karabük
Bartın
Kastamonu
Çankırı
Sinop
Samsun
Tokat
Çorum
Amasya
Trabzon
Ordu
Giresun
Rize
Artvin
GümüĢhane

Kaynak: çeĢitli kaynaklardan düzenlenmiĢtir.

Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde AB‟ye ekonomik ve sosyal uyumun
çerçevesini oluĢturan Ön Ulusal Kalkınma Planı yapılması öngörülmüĢ ve 2004-2006
yıllarını kapsayan bu plan DPT MüsteĢarlığı tarafından hazırlanmıĢ, Yüksek
Planlama Kurulunca da onaylanmıĢtır. Ön Ulusal Kalkınma Planı‟nda, AB‟nin
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finansal desteğinin en geniĢ olduğu bölgesel geliĢme alanında, bölgesel geliĢme
politikalarını uygulayacak yeni bir teĢkilatlanmaya gerek olduğu belirtilmiĢtir. Bunun
için de bölgesel plan ve projelerin yönetiminde bazı görevlerin, kalkınma ajansı
denilen, yeni oluĢturulacak bölgesel örgütlere bırakılmasını öngörmüĢtür (Dinler,
2010: 60-61). Bu geliĢmeler sonucunda 08/02/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıĢtır
Elbette üniter devlet yapısı içerisinde böyle bir bölge sisteminin
oluĢturulması, Ġngiltere örneğinde de olduğu gibi ciddi eleĢtiriler almıĢtır. Bu
eleĢtiriler merkeziyetçi ve milliyetçi çevrelerce (Massicard, 2009: 25) daha yoğun
yapılmıĢtır.
Kutu 1: Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (ĠBBS)
Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (ĠBBS)
Bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak bölgelerin sosyo-ekonomik
analizlerinin yapılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karĢılaĢtırılabilir veriler üretilmesi amacıyla AB
bölgesel sınıflandırması olan NUTS kriterlerine göre tanımlanmıĢtır. NUTS sınıflaması AB‟ye üye
ülkelerde kullanılmaktadır. Aday ülkelerde ise geliĢtirilen sınıflama ismi kullanılmaktadır. (örn:
ĠBBS)
Üç düzeyden oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada idari yapıya uygun olarak 81 il, 3. düzeyde bölge birimleri
olarak tanımlanmıĢtır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin belirli bir
nüfus büyüklüğü de dikkate alınarak gruplanması ile 26, 2. düzeyde bölge birimleri tanımlanmıĢtır.
Yine aynı kritere göre 2. düzey bölge birimlerinin gruplanması sonucu 12 birim 1. düzeyde bölge
birimleri tanımlanmıĢtır.
Bu sınıflama, 28/08/2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya
baĢlanmıĢtır. Ġstatistikî Bölge ve Ġdari BölünüĢ sınıflamasında yer alan kodları ve tanımları aĢağıda
verilmiĢtir.
ĠBBS KODU : 5 basamaklı bir kod`dan oluĢmaktadır.
Ġlk 2 basamak Türkiye`yi simgeleyen `TR` harflerinden oluĢmaktadır. 3. basamak (1`den 9`a kadar
rakam örn: TR1, TR2, A`dan C`ye kadar harf örn: TRA, TRB ve TRC) 1. düzeyde 12 bölge
birimlerini simgelemektedir (ĠBBS 1).
4. basamak (her 1. düzeyde bölge birimi değiĢtiğinde 0 veya 1`den baĢlayarak artan rakamlar (örn:
TR10, TR21, TR21 ) 2. düzeyde 26 bölge birimini simgelemektedir (ĠBBS 2).
5. basamak illeri simgelemektedir. Örn: TR331 Manisa, TR332 Afyonkarahisar, TR333 Kütahya
(ĠBBS 3)



Yerel Ġdari Birimler düzey 1 (YĠB 1): Ġlçeler (AB Yerel Ġdari Birim sınıflamasındaki LAU
1 kriterlerine göre tanımlanmıĢtır.)
Yerel Ġdari Birimler düzey 2 (YĠB 2): Belediyeler ve belediyesi olmayan
köyleri Simgelemektedir. (AB Yerel Ġdari Birim sınıflamasındaki LAU 2 kriterlerine göre
tanımlanmıĢtır.)
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31.12 2010 tarihinde Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına göre:
Düzeyler

Ġstatistik Bölge Birim Sınıflama Sayısı

ĠBBS 1
ĠBBS 2

12
26

ĠBBS 3
YĠB 1 (LAU1)

81
957

YĠB 2(LAU2)

37 176

Kaynak: tuikapp.tuik.gov.tr, 2015.

Türkiye‟de ĠBBS Sistematiğinin Güçlü/Zayıf Yanlarını Tutar (2014) kısaca Ģu
Ģekilde sıralamıĢtır:
Güçlü Yanlar: ĠBBS sistemi, AB‟ye üyelik sürecinde uyum programları
çerçevesinde sonradan yasalarla getirilen bir sistemdir. Bölgelerin sosyal, kültürel,
ekonomik, demografik analizlerinin yapılması, bölgesel istatistiklerin toplanması ve
geliĢtirilmesi, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi, AB bölgesel istatistik
sistemine uygun karĢılaĢtırılabilir bir istatistikî veri tabanının olması, düzeylerde yer
alan kiĢi baĢına düĢen GSMH oranlarının iller bazında yakınlığı, illerin yüz
ölçümlerinin yakınlığı, Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajanslarının kurulması ile AB
fonlarında finansal destek sağlanarak nispeten geri kalmıĢlığın önüne geçilmesi
(Tutar, 2014: 153).
Zayıf Yanlar: ĠBBS çalıĢmasının tekrar gözden geçirilmesi uzmanlar tarafından
güçlü/zayıf

analizi

yapılması

gerekmektedir.

Ayrıca

ĠBBS

hazırlanırken

coğrafyacıların ĠBBS‟ye katılımının sağlanmaması, ĠBBS ile ilgili akademik yayın
sayısının yetersizliği, ĠBBS ile istatistikî veri tabanının araĢtırmacılara açılmaması,
ĠBBS bölgelerini oluĢturan iller, düzeyler bazında incelendiğinde homojen bir yapıda
bulunmaması, Türkiye‟de yönetsel anlamda bir bölge bilincinin olmaması ve
Cumhuriyetin ilanından bu yana Türkiye‟nin doğusu ile batısı arasındaki geliĢmiĢlik
farklarını azaltıcı etkin bir politikanın olmaması (Tutar, 2014: 153).
Her iki durum değerlendirildiğinde, söz konusu sistemin zayıf yanlarının
doğurabileceği olumsuzluklar daha ağır bir sonucun yaĢanmasına neden olabilecek
gibi görünmektedir.
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Olumlu ve olumsuz yanları dâhilinde uygulanmaya baĢlayan bu sınıflandırma
beraberinde kalkınma ajanslarını getirmiĢtir. Bu yeni birimler “kökü dıĢarıda”
olmakla, Türkiye‟nin baĢkentini Ankara‟dan Brüksel‟e bağlamakla”, “üniter devlet
yapısını federalizme dönüĢtürmekle”, “ülkedeki siyasi birliği bozup, bölünmeye yol
açmakla”, hatta Türkiye‟yi “Brüksel lahanası gibi minik minik 26 ayrı bölgeye18”
ayırmakla, bölgeleri tamamen yabancı sermayeye bırakmakla eleĢtirilmiĢ ve kaygıyla
karĢılanmıĢtır. Kaldı ki ülkemizin sahip olduğu siyasi yapı bu eleĢtirilerin,
baĢlangıçtan günümüze karĢılaĢılan durumlar nedeniyle de kaygıların haksız
olmadığını göstermektedir. Daha önceki bölümlerde de vurguladığımız gibi ilk baĢta,
bu politika ülkeye ait özgün bir sistem değildir, kurulan ajans yapısının kamu
yönetimi sistemi içerisindeki konumu belirsizdir, kurumların finans kaynaklarının
sunulduğu ve sanıldığı Ģekilde AB fonları ile değil kamu kaynaklarından ve ciddi
miktarlarda karĢılanması önemli kaynak israflarına yol açabilmektedir.
Ayrıca yapılar yeni “rant kapısı” olarak görülebilmektedirler. Bu haliyle
KeleĢ (2010)‟da vurgulandığı üzere “ne olmadıklarını söylemenin, ne olduklarını
belirtmekten daha kolay göründüğü, türü kendine özgü olan bu kuruluĢlar tüzel
niteliği pek de belirgin olmayan, merkezi yönetimin taĢra örgütü olmadıkları gibi, bir
federal devletin federe birimlerini oluĢturan bölge birimleri de olmayan” (KeleĢ,
2010: 29) yapılardır.
BaĢka bir açıdan kamu yönetimi terminolojimizde “ajans” kavramı yer
almamaktadır. Yeni oluĢturulan bu kurum ya da kuruluĢ, ne merkezi yönetimin taĢra
birimi, ne de yerel yönetim birimidir. Ancak, bütün bu birimlerin bazı özelliklerini de
taĢımakla birlikte “ne kuĢ ne deve” örneği hiçbir kategoriye girmemektedir (Alıca,
2006: 29-30). YaĢanan kaygılar etrafında elbette ki bu tasarının kanunlaĢması
sürüncemeli gerçekleĢmiĢtir. Dönemin CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer, ilgili
kanunu veto etmiĢ ve gerekçesinde, temel olarak “yapılacak düzenlemelerin Ülke ve
ulus birliğini, tekil devlet yapısını, merkezi yönetim-yerel yönetim dengesini
zedelememesine, anayasal ilkelere, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine
uygun olmasına özen gösterilmesi yaĢamsal önem taĢımaktadır” (www.tccb.gov.tr;
18

IĢık Kansu, “Türkiye, Brüksel lahanası olur mu?”, Ankara Kulisi, 04.02.2006 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi.
Ayrıca bu alanda belirtilen eleĢtiriler RuĢen KeleĢ ve Birgül Ayman Güler öncülüğünde birçok siyaset bilimci
tarafından vurgulanan ifadelerin bir kısmıdır.
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Koçak ve Karkın, 2010: 604) Ģeklinde vurgu yapmıĢtır. Tasarı, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından dava edilmiĢtir. Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) de, yürütmenin durdurulması ve kanunun bazı maddelerinin iptali için
Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurmuĢtur (Erkut ve Gönül, 2010: 398).
2.3.4.2. Kalkınma Ajanslarının KuruluĢ Süreci
Kaygı, eleĢtiri ve hukuki bekleyiĢin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından
Kanunun iptaline yer olmadığı kararı verilen bu yapılar 2006 yılı itibariyle çıkarılan
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun ile hayata geçirilmiĢtir. Ancak yoğun eleĢtirilerden dolayı ilk halinde “bölge”
vurgusu olan sistemler artık sadece “kalkınma ajansı” olarak geçmektedir.
“2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde, katılım öncesi mali yardım
programından yararlanabilmek için Bölgesel Kalkınma Ajanslarının
kurulması öngörülmüş ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajansları‟nın Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) tarafından 25.1.2006 tarihinde kabul edilerek ve
8.2.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda,
kendine özgü teknik ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen,
çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz,
5449 sayılı Kanun‟la düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine
tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile
kurulan, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici,
koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir”
(Özerdem ve Demirkıran, 2011: 457).

Genel bakıĢ itibariyle ifade edilecek olursa AB‟ye üye ülkelerin tamamında
faaliyet gösteren BKA‟ların, AB‟ye uyum sürecinde Türkiye‟de de kurulması
gündeme gelmiĢ, bu çerçevede iki önemli adım atılmıĢtır. Birincisi 2002 yılında
gerçekleĢtirilen „Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması‟ (ĠBBS) ile Türkiye‟nin
yeni bir bölge sistemi ile tanıĢması, ikincisi de 2006 yılında TBMM‟de kabul edilen
„Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun‟ ile
ajansların kurulması sürecinin baĢlatılmasıdır (Paköz ve Yüzer, 2010: 725). Bu
kapsamda ise ülkenin tamamında kalkınma ajansları kurulmuĢtur.
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Kalkınma ajansları, “merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda, sınırları
çizilmiĢ bir bölgenin sosyo-ekonomik koĢullarını geliĢtirip canlandırma amacıyla
kurulmuĢ ve kısmen kamunun finanse ettiği kurumlardır” (Akçay, 2010: 199).
Kanun metninde ve SayıĢtay Raporlarında yer aldığı Ģekliyle ise, “kalkınma
ajansları, ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü
teknik ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp
uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dıĢında, kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluĢlarını bir araya getiren, tüzel kiĢiliği haiz, 5449 sayılı Kanun‟la
düzenlenmemiĢ iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, teknik kapasitesi yüksek,
uygulamacı olmayan, fakat destekleyici faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
Kalkınma Ajanslarının yasal geliĢim süreci Ģöyle gerçekleĢmiĢtir (Akpınar vd.,2011:
156):
-

6 Temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Bazı
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar
Kurulu Kararı” ile Adana ve Mersin illerini kapsayan, ayrıca Çukurova ve
Ġzmir ilini kapsayan bölgelerde kalkınma ajansı kurulmuĢtur.

-

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve
2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 kalkınma ajansı daha
kurulmuĢtur. 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete‟de
yayınlanan kuruluĢ kararnamesi ile 16 adet daha Kalkınma Ajansı kurularak,
26 Düzey 2 Ġstatistikî Bölgesi temelinde, yani Türkiye‟nin tamamında
kalkınma ajanslarının kuruluĢ süreci tamamlanmıĢtır.
Kalkınma

Ajanslarının

genel

koordinasyonundan

sorumlu

olan

DPT

MüsteĢarlığı (2011 yılından itibaren Kalkınma Bakanlığı), ikincil mevzuat
kapsamında;
-

25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete‟de Kalkınma Ajansları
ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-

25 Temmuz 2006 26239 sayılı Resmi Gazete‟de Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği
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28 Eylül 2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazete‟de Kalkınma Ajansları

-

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete‟de Kalkınma Ajansları

-

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazete‟de Kalkınma Ajansları

-

Denetim Yönetmeliği çıkartılmıĢtır.
Bunlara ilaveten yapısal iĢleyiĢe iliĢkin teknik detayların yer aldığı birtakım
düzenlemeler de hayata geçirilmiĢtir. Bu düzenlemeler Ģunlardır (SayıĢtay, 2015: 7):
-

Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet, Yapım ĠĢi Satın alma Ġhale Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik

-

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği

-

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Ekleri

-

Kalkınma Ajansları Satın Alma Rehberi

-

Kalkınma Ajansları Proje Uygulama Rehberi
Tablo 22. Türkiye’de Kalkınma Ajansları

Düzey-2

Kapsadığı Ġller

Kısaltma
KUDAKA

Kalkınma Ajansının Adı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı

TRA1

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TRA2

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

SERKA

Serhat Kalkınma Ajansı

TRB1

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

FIRAT

Fırat Kalkınma Ajansı

TRB2

Van, MuĢ, Bitlis, Hakkâri

DAKA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

TRC1

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

TRC2

ġanlıurfa, Diyarbakır

TRC3

Mardin, Batman, ġırnak, Siirt

DĠKA

Dicle Kalkınma Ajansı

TR10

Ġstanbul

ĠSTKA

Ġstanbul Kalkınma Ajansı

TR21

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

TRAKYA

Trakya Kalkınma Ajansı

TR22

Balıkesir, Çanakkale

TR31

Ġzmir

ĠZKA

Ġzmir Kalkınma Ajansı

TR32

Aydın, Denizli, Muğla

GEKA

Güney Ege Kalkınma Ajansı

TR33

Manisa, Afyon, Kütahya, UĢak

ZAFER

Zafer Kalkınma Ajansı

TR41

Bursa, EskiĢehir, Bilecik

BEBKA

Bursa, EskiĢehir, Bilecik
Kalkınma Ajansı

ĠKA
KARACADAĞ

GMKA

Ġpekyolu Kalkınma Ajansı
Karacadağ Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı
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TR42

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova

MARKA

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

TR51

Ankara

ANKARA

Ankara Kalkınma Ajansı

TR52

Konya, Karaman

MEVKA

Mevlana Kalkınma Ajansı

TR61

Antalya, Isparta, Burdur

TR62

Adana, Mersin

TR63

Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye

TR71

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, NevĢehir,
KırĢehir

AHĠKA

Ahiler Kalkınma Ajansı

TR72

Kayseri, Sivas, Yozgat

ORAN

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

TR81

Zonguldak, Karabük, Bartın

BAKKA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR82

Kastamonu, Çankırı, Sinop

KUZKA

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

TR83

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

OKA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR90

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, GümüĢhane

DOKA

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

BAKA
ÇUKUROVA
DOĞAKA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çukurova Kalkınma Ajansı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Kaynak: tuikapp.tuik.gov.tr, 2014 ile Abacı ve Aydın, 2014‟ten yararlanılarak hazırlanmıĢtır.

Harita 4. Türkiye'de Kalkınma Ajansları

Kaynak: SayıĢtay, 2013: 5.

Düzey 2 kapsamında oluĢturulan 26 bölgeye, bölgedeki en etkin ilin adı
verilmiĢtir. Bu bölgelerin merkez illeri Ġstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Ġzmir, Aydın,
Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri,
Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep,
ġanlıurfa ve Mardin illeridir (Paköz ve Yüzer, 2010: 728).
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Kalkınma ajanslarının kuruluĢ yılları itibariyle sıralanıĢı ise Ģu Ģekilde
belirtilmektedir (SayıĢtay, 2015: 6):
2006 yılı: Ġzmir Kalkınma Ajansı (ĠZKA), Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
2008 yılı: Ġstanbul Kalkınma Ajansı(ĠSTKA), Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA),
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı(KUDAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Ġpekyolu Kalkınma
Ajansı (ĠKA), Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ), Dicle Kalkınma Ajansı
(DĠKA).
2009 yılı: Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Güney Marmara Kalkınma
Ajansı (GMKA), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Zafer Kalkınma Ajansı
(ZAFER), Bursa-EskiĢehir-Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA), Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı (MARKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA),
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHĠKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORANKA), Batı
Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA),
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Fırat
Kalkınma Ajansı (FKA).
2.3.4.3. Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Genel Yapısı
Türkiye‟de bölgesel kalkınma politikalarının uygulanabilmesi için ajanslaĢma
çalıĢmaları EGEV ve Mersin Kalkınma Ajansı uygulamalarıyla ilk örneklerini
sergilemiĢtir. Ancak günümüzdeki sistem, 2000‟li yılların baĢından itibaren tesis
edilmiĢtir.
“Türkiye‟de

kalkınma

yaygınlaştırılması

olarak

ajansları

kamu

adlandırılan

girişimidir
yaklaşımı

ve

kullanan

yetkilerin
ülkeler

arasındadır. Her ne kadar kalkınma ajansları aşağıdan yukarıya (bottom-up)
yaklaşımını temsil eden kuruluşlar olsa da yetkilerin yaygınlaştırılması,
merkezi hükümetin politikalarının yerel düzeyde uygulama sorunluluğunun
merkezi hiyerarşi, içinde kalan yerel yetkililere verilmesidir” (Doğruel,
2012: 10).
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Bugünkü haliyle kalkınma ajansları, ülkemizde “yerel potansiyel ve kaynakları
harekete geçirmek, bölgesel ve bölge içieĢitsizlikleri gidermek, rekabet gücü,
yenilikçilik ve giriĢimcilik kapasitesinin artırılarak katılımcı bir anlayıĢla
sürdürülebilir

bir

kalkınmanın

sağlanması

amacıyla

gelenekselörgütlenme

modellerine benzemeyen bir yapıda dizayn edilmiĢ yeni bir örgütlenme modelidir”
(SayıĢtay, 2015). Hayata geçirilen 25/1/2006 ve 5449 sayılıKalkınma Ajanslarının
KuruluĢu, Koordinasyonu veGörevleri Hakkında Kanun çerçevesindeise Ajansların
görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) Yerel yönetimlerin plânlama çalıĢmalarına teknik destek sağlamak.
b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere
destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini
izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı‟na (Devlet Planlama
TeĢkilatı MüsteĢarlığına) bildirmek.
c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel
kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki
projelere destek sağlamak.
d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları tarafından
yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri
izlemek.
e) Bölgesel geliĢme hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak; kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek.
f) ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak
kullanmak veya kullandırmak.
g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal
geliĢmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araĢtırmalar yapmak,
yaptırmak, baĢka kiĢi, kurum ve kuruluĢların yaptığı araĢtırmaları desteklemek.
h) Bölgenin iĢ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği halinde
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

175

i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve yetki
alanına giren izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idarî iĢ ve iĢlemlerini, ilgili mevzuatta
belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve
iĢgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği sağlayarak küçük ve orta
ölçekli iĢletmelerle yeni giriĢimcileri desteklemek.
k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara iliĢkin
faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje
geliĢtirilmesine katkı sağlamak.
l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel
olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluĢturmak
Bölge genelinde oldukça geniĢ görev ve yetkilerle donatılan kalkınma
ajanslarının temel faaliyetlerinin, genel itibariyle kurum ve kuruluĢlara mali ve
teknik destek vermek, yatırımcıyı bölgeye çekebilmek için gerekli tanıtım ve
kılavuzluk faaliyetlerini yürütmek, KOBĠ‟lerin güçlendirilmesi çalıĢmalarını
yürütmek vb. Ģeklinde gerçekleĢtiği görülmektedir.
Kamu yönetimi sistemi içerisindeki konumu ve tüzel kiĢiliğine iliĢkin hükmü
net olmayan kalkınma ajanslarının teĢkilât yapısı19;
a) Kalkınma kurulu,
b) Yönetim kurulu,
c) Genel sekreterlik,
d) Yatırım destek ofisleri Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.

19

Ayrıntılı bilgi için bkz.5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/02/20060208-1.htm, 2014.
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ġekil 1. Kalkınma Ajanslarının Örgütlenmesi

Kaynak: www.izka.org.tr, 2014.

Kalkınma Kurulu, bölgesel geliĢme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu
kurum vekuruluĢları, özel kesim, sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler ve yerel
yönetimler arasındaiĢbirliğini geliĢtirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluĢturulan
Bakanlar Kurulu KararıylabelirlenmiĢ 100 üyeden oluĢan, baĢkanını kendi
içerisinden seçen bir kuruldur ve ajansın danıĢma organıdır (SayıĢtay, 2015).
Yönetim Kurulu, ajansın karar organıdır.5449 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, birdenfazla ilden oluĢan bölgelerde; il
valileri, büyükĢehir belediye baĢkanları veya büyükĢehirolmayan illerde il merkez
belediye baĢkanları, il genel meclisi baĢkanları, her ilden birer kiĢi olmak kaydıyla
ticaret ve sanayi odası baĢkanlarından; tek ilden oluĢan bölgelerde ise vali,
büyükĢehir belediye baĢkanı, il genel meclisi baĢkanı, sanayi odası baĢkanı, ticaret
odasıbaĢkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum
kuruluĢlarından seçilecek üç temsilciden oluĢmaktadır (5449 Sayılı Kanun m. 10;
SayıĢtay, 2015).
Genel Sekreterlik, ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım
destekofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna
karĢı sorumludur. Genel sekreterlik; genel sekreter yönetiminde isimleri ajanslar
arasında farklılıkgöstermekle birlikte planlama programlama ve koordinasyon birimi,
program yönetimbirimi, izleme ve değerlendirme birimi, destek hizmetleri birimi ile
yatırım destekofislerinden oluĢmaktadır (5449 Sayılı Kanun m. 12; SayıĢtay, 2015).
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Yatırım Destek Ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri
koordinatörolmak üzere, en çok beĢ uzmandan oluĢacak Ģekilde teĢkil edilir. ÇalıĢan
uzman personelsayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde
bu sayı, yönetimkurulu kararı ve Kalkınma Bakanlığının onayı ile artırılabilir (5449
Sayılı Kanun m. 15; SayıĢtay, 2015).
Kurul yapıları ve özellikleri değerlendirildiğinde çok aktörlü bir yapı öngören
ajans sisteminde kalkınma kurulunda ve yönetim kurulunda çeĢitli kesimlerin yer
alabildiği görülmektedir. Bu durum kalkınma ajanslarınıTürk kamu yönetiminde
yönetiĢimin kurumsal uygulamalarından biri olarakortaya çıkarmıĢtır (Güler, 2010:
328). Ancak ajans yönetim kurulunun baĢkanı validir. Bu durum zaman zaman
merkezin etkinliği açısından eleĢtiri görebilmektedir. KarĢı görüĢ açısından
baktığımızda da artık günümüzde neredeyse bir siyasi kiĢilik haline gelen valilerin,
proje desteklerinin belirlenmesinde etkili olabilmeleri gündeme gelmektedir.
TeĢkilat yapısı olarak bakıldığında, mevzuatta yer aldığı üzere her ajansta, en
çok 100 üyeli bir kalkınma kurulu, üye sayıları bölgeden bölgeye değiĢen bir
yönetim kurulu ve bir genel sekreterin görev yaptığı görülmektedir Her ajansın
kurulduğu bölgedeki illerde birer yatırım destek ofisi adlı Ģubeleri kurulmaktadır
(Güler, 2010: 332). Ayrıca ajans içerisinde etkin olan genel sekreterlere geniĢ takdir
yetkisi verilebilmekte, bu yetki yararlanıcılara verilecek destek miktarlarda bile etkili
olabilmektedir.
Ajansların bünyesinde uzmanlar, destek personeli, iç denetçi, hukuk müĢaviri
gibi çeĢitli statüde personel istihdamı da yapılmaktadır. Buna göre “ajans hizmetleri,
iĢ mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman personel ve destek personeli
eliyle yürütülür. Ayrıca, ajanslarda iç denetim yapmak üzere bir iç denetçi istihdam
edilir. Ancak sekreterlik, halkla iliĢkiler, arĢiv, idarî, malî ve personelle ilgili iĢlemler
gibi iĢleri yürütecek olan destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının
yüzde yirmisini geçemez” (5449 Sayılı Kanun m. 18).
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Tablo 23. Kalkınma Ajansları Personelinin Unvanlarına Göre Dağılımı
(2013-2014)

AHĠKA
ANKARA
BAKA
BAKKA
BEBKA
ÇKA

2013
7
6
6
5
5
7

2014
7
9
6
5
5
7

2013
0
1
1
0
0
0

2014
0
1
1
0
0
0

2013
39
36
39
28
38
34

2014
33
45
47
25
34
30

DAKA
DĠKA
DOĞAKA
DOKA
FKA
GEKA
GMKA
ĠKA
ĠSTKA
ĠZKA
KARACADAĞ
KUDAKA
KUZKA
MARKA
MEVKA
OKA
ORAN
SERKA
TRAKYA
ZEKA
TOPLAM

30
37
28
45
31
33
28
28
42
33
33
26
25
34
34
31
33
27
28
29
811

4
6
6
10
5
5
7
6
9
6
5
6
6
9
7
4
6
7
6
6
162

4
6
6
10
5
6
7
7
7
5
5
9
6
8
7
4
5
7
7
5
165

0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
10

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
9

34
43
34
56
37
38
36
34
51
39
38
32
32
44
42
36
40
34
34
35
983

34
36
37
36
21
35
32
38
47
32
36
42
28
42
38
26
37
29
42
31
913

30
30
31
25
15
29
25
31
40
27
31
33
21
33
30
21
31
22
35
26
739

Destek

Ġç Denetçi

Uzman
(YDO dâhil)
2013
2014
32
26
29
35
32
40
23
20
33
29
27
23

AJANS

Toplam(*)

(*)Genel sekreterler toplama dâhil olmayıp; genel sekreterlik görevini vekâleten götüren uzmanlar toplama dâhil edilmiĢtir

Kaynak: SayıĢtay, 2015: 10-11.

2014 yılı itibariyle, bir önceki yıla göre personel sayısında azalma yaĢanması
bu kuruluĢlarda özlük düzenlemelerinin ve mevzuatın revize edilmesi gerektiğini
göstermektedir. Ajansların mali kaynakları ve bütçe gelirleri ise Ģunlardır (5449
Sayılı Kanun m. 19):
a) Bir önceki yıl gerçekleĢen genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından, vergi
iadeleriile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düĢüldükten sonra
kalan tutar üzerinden, binde beĢ oranında her yıl ayrılacak transfer
ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca herbir ajans için nüfus, geliĢmiĢlik
düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay,
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b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar,
c) Faaliyet gelirleri,
d) Bir önceki yıl gerçekleĢen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel
idareleri için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve
özel bütçeli kuruluĢlardanalınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere %1,
belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç
tutulmak üzere %1 oranında, cari yıl bütçesindenaktarılacak pay,
e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleĢmiĢ bütçe
gelirlerinin %1‟i oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarca yapılan bağıĢ ve yardımlar,
g) Bir önceki yıldan devreden gelirler.
Uygulamada karĢılaĢılan durumlar göz önüne alındığında ana kaynağın
merkezi bütçeden ve yerel yönetimlerden aktarılan paylar olduğu görülen kalkınma
ajansları AB fonlarından çok fazla yararlanmamaktadırlar. Bunun hazırlanan
projelerin niteliğinden, önceliğine kadar çeĢitli nedenleri sayılabilmektedir. Ancak
ajansların kuruluĢ gerekçelerinden biri “AB mali yardımlarından faydalanmak”
Ģeklinde sunulmuĢ olunca ve ana yüklenicinin devlet olduğu görülünce kamu mali
sistemi açısından kaynak akatarılacak önemli bir alan daha doğduğu görülmektedir.
Tablo 24. Kalkınma Ajansları 2008–2014 Dönemi GerçekleĢen Gelirlerinin
Dağılımı (Milyon TL)
Ajans Gelirleri
Genel Bütçe Vergi Geliri (%0,5)
Belediyeler Bütçe Geliri (%0,5)
Ġl Özel Ġdareleri Bütçe Geliri (%1)
Sanayi ve Tic. Odaları (%1)
TOPLAM

2008
39,6
4,6
44,2

2009
171,0
18,4
9,1
1,6
200,1

2010
442,6
85,5
20,1
5,1
553,3

2011
100,0
169,7
28,5
4,8
303,0

2012
417,8
150,1
28,2
6,7
602,8

2013
142,1
148,5
35,1
5,6
331,3

2014
450,0
134,7
19,5
8,7
612,9

Kaynak: SayıĢtay, 2015: 12.

Ajansların giderleri ise 5449 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde sayıldığı üzere
Ģunlardır: plan, program ve proje giderleri, proje ve faaliyet destekleme giderleri,
araĢtırma ve geliĢtirme giderleri, tanıtım ve eğitim giderleri, taĢınır ve taĢınmaz mal
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ile hizmet alım giderleri, yönetim ve personel giderleri, görevlerle ilgili diğer
giderler.
Tablo 25. Kalkınma Ajansları 2008 – 2014 Dönemi Giderlerin Dağılımı
(Milyon TL)
Fonksiyonel Bazda Dağılım
Genel Hizmetler
Proje ve Faaliyet Destekleme
TOPLAM

2008
4,3
0
4,3

2009
11,6
2,2
13,8

2010
92,8
48,5
141,3

2011
142,3
173,4
315,7

2012
164,6
383,9
548,5

2013
171,5
330,4
501,9

2014
192,5
475,4
667,9

Kaynak: SayıĢtay, 2015: 15.

Gelir kaynakları ve gider kalemleri göz önüne alındığında devlete önemli mali
sorumluluk yükleyen ajansların genel itibariyle gelir-gider denkliğinin gelirler
aleyhine bozulduğu görülmektedir. Bu ise bütçelerin açık vermesi, kamu tarafından
finanse edilmesi gereken alanların artması anlamını taĢımaktadır. Ajansların gelirleri
açısından ele alındığında, kuruluĢ aĢamalarında AB mali yardımları kapsamında
finanse edileceklerine yönelik birtakım söylemlerin gündeme geldiğini hatırlatmak
gerekir. Elbette ki bu durum bir taraftan AB‟nin finansörlüğünde özgün politikalar
izlenemeyeceği, dıĢa bağımlılığın artacağı eleĢtirilerine de yol açmıĢtır. Ancak en
azından devletin üzerindeki mali yükün ağır olmayacağı düĢüncesini uyandırmıĢtır.
Günümüze kadar ki sistem incelendiğinde ise, bu yapıların ana yükünü, kamunun
üstlendiği görülmektedir. SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından, Kalkınma Bakanlığı‟ndan
alınan bilgiye göre AB Mali Yardımları kapsamında kullanılan kaynaklara iliĢkin
durum Ģu Ģekildedir:
IPA kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Program Otoritesi
olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının (BROP) proje
havuzunda dokuz kalkınma ajansının toplam 11 projesi bulunmaktadır.
Bütçeleri toplamı yaklaşık 127 milyon Euro olan bu projelerin Operasyon
Tanımlama

Dokümanları

AB

Delegasyonu

tarafından

onaylanmıştır

(Sayıştay, 2015: 13).
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının
faydalanıcısı olduğu 43,5 milyon Euro bütçeli “Samsun Lojistik Merkezi” ile
yaklaşık

7

milyon

Eurobütçeli

“TR83‟ün

Rekabet

Edebilirliğinin

Geliştirilmesi” projeleri, Fırat Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu
yaklaşık 5 milyon Euro bütçeli “Bingöl İŞGEM” projesi, faydalanıcısı Doğu
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Anadolu Kalkınma Ajansı olduğu 6,5 milyon Euro bütçeli “Gümüşhane
İŞGEM” projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu 7,2
milyon Eurobütçeli “Sivas İŞGEM” projesi ve Karacadağ Kalkınma
Ajansının faydalanıcısı olduğu “Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor”
projesine IPA I döneminden kaynak tahsis etmiş olup ihale süreçlerine ilişkin
çalışmalar devam etmektedir. Ajansların faydalanıcısı olduğu kalan 5 proje
için mevcut iş yükünün fazlalığı ve ihale süreçlerinin uzunluğundan
kaynaklanan gecikmeler göz önünde bulundurularak projelerin 2017 yılı
sonunda tamamlanamaması durumu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, söz
konusu projelerin IPA II dönemine transfer edilerek 2014-2020 bütçesinden
finanse edilmeleri öngörülmektedir (Sayıştay, 2015: 13).

Verilen bilgiler çerçevesinde söz konusu kullanımların, ajans bütçeleri ve
verdikleri destekler içerisinde küçük bir alanı kapsadığı görülmektedir. Bu durum ise,
ajans bütçelerinin kamu tarafından finanse edildiğini bir kez daha ortaya
çıkarmaktadır. Gider kalemleri açısından bakıldığında farklı sınıflandırmaların
yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ancak iki temel ayrımdan bahsetmek geçerli
sayılmaktadır: genel hizmetler, proje ve faaliyet destekleme giderleri.
KuruluĢlarından itibaren bakıldığında faaliyet aĢamalarının tam olarak iĢlerlik
kazandığı 2011 yılına kadar genel hizmetler için ayrılan payların diğer kalemden
daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak 2011 yılından itibaren proje ve faaliyet
desteklemeleri için ayrılan paylar ve yapılan harcamalarında önemli ölçüde artıĢ
gösterdiği izlenmiĢtir.
Kalkınma ajanslarının vermiĢ oldukları destekler, mali ve teknik destek olmak
üzere iki ana baĢlık altında incelenmektedir. Bu destekler ise, alt gruplara
ayrılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, söz konusu desteklerin belirlenen oranları
birbirinden farklılık göstermektedir. Bu kapsamda, özellikle teknik destekler için
belirlenen süre ve oranların mali desteklerden çok daha kısıtlı olduğu görülmektedir.
Elbette ki türleri, içerikleri, kapsamları ve hitap ettiği kesimler de farklılık
göstermektedir. Fakat kalkınma odaklı bir yaklaĢım izlenmesi için teknik desteklerin
arttırılması daha faydalı olabilecektir.
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ġekil 2. Kalkınma Ajanslarının Verdiği Destek Türleri
KALKINMA AJANSLARININ VERDĠĞĠ DESTEKLER
MALĠ
DESTEKLER
Doğrudan
Finansman
Desteği

Faiz Desteği

TEKNĠK
DESTEKLER
Faizsiz
Kredi
Desteği

Proje Teklif Çağrısı

Doğrudan Faaliyet Desteği
Güdümlü Proje Desteği
Kaynak: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, m. 11-12.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Destekleme Yönetmeliği‟nde

belirlendiği Ģekliyle,“kalkınma ajansları tarafından, kamu kurum ve kuruluĢlarına,
sivil toplum kuruluĢlarına ve diğer gerçek veya tüzel kiĢilere mali ve teknik destek”
sağlanabilmektedir. Ajans tarafından desteklenemeyecek proje ve faaliyetler, siyasi
veya etnik içerikli proje ve faaliyetler ile hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve
toplumun genel ahlak anlayıĢına aykırı proje ve faaliyetler olarak belirtilmiĢtir (m.8).
Yönetmelik çerçevesinde destek türlerinin içeriklerine ve yöntemine kısaca bakmak
gerekirse;
Doğrudan Finansman Desteği, ajansın belirlediği usul ve kurallar
çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere yaptığı karĢılıksız yardımlardır. Bu destekler,
ajansın esas itibarıyla projeteklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden
oluĢur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı
konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini
doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği
Ģeklinde de doğrudan destek sağlayabilir (SERKA, 2014).
Doğrudan Faaliyet Desteği, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından
önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin
önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin proje teklif çağrısı yöntemi
uygulanmaksızın doğrudan desteklenmesidir. Bu desteğe; yerel yönetimler,
üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
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kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları, birlikler ve kooperatifler baĢvurabilir (SERKA,
2014).
Güdümlü Proje Desteği, bölgedeki giriĢimcilik ve yenilikçilik kapasitesini
geliĢtirecek nitelikteki iĢ geliĢtirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliĢtirme
merkezleri ve iĢletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu,
laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya iĢletme desteklerini içeren,
stratejik önem taĢıyan, projelere ajansın öncülük edip ve koordinasyonunu
üstlenmesi ile proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik
destek sağlamasıdır. Bu destek türüne yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri,
üniversiteler,meslek okulları, araĢtırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluĢları,
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluĢları, organizesanayi bölgeleri, endüstri
bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile sivil toplum kuruluĢları baĢvurabilir (SERKA,
2014).
Faiz Desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kiĢilerin ilgili aracı kuruluĢ ile
Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı
kuruluĢlardan alacakları krediler karĢılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans
tarafından karĢılanmasını öngören karĢılıksız yardımdır. Bu destekten KOBĠ‟ler,
çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilir (SERKA, 2014).
Faizsiz Kredi Desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel
kiĢilerin ilgili aracı kuruluĢ ile ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen
nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluĢlar eliyle kredi verilmesidir. Burada mali
destek faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenir. Bu destekten KOBĠ‟ler, çiftçi
ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilir (SERKA, 2014).
Verilen tanımlar doğrultusunda desteklerin konu ve sürelerinin aynı zamanda
oranlarının değiĢtiği gerçeğinden hareketle, söz konusu desteklerin temel noktlarını
tablo üzerinden görmek faydalı olacaktır.
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Tablo 26. Ajans Destekleri
Örnek Destek
Programı/Proje Konuları
Destek Türü

Doğrudan
Finansman
Desteği

Doğrudan
Faaliyet
Desteği

Teknik
Destek

Destek Konusu

- Belirli alanlardaki
proje vefaaliyetler

- Acil ve stratejik
nitelikli faaliyetler,
kritik öneme sahip
araĢtırma ve planlama
çalıĢmaları, büyük
hacimli yatırım
kararlarına kısa vadede
etki edilmesine ve
yönlendirilmesine
yönelikfaaliyetler
- Bölge kurum ve
kuruluĢlarının
kapasitelerini
geliĢtirmeye yönelik
eğitim verme, proje
hazırlamalarına
katkı sunma, geçici
uzman görevlendirme
ve lobi faaliyetleri

- Tarıma dayalı sanayi
mali destek
programı (MDP)
- KOBĠ mali destek
programı
- Rekabet gücünün
artırılması MDP
- Küçük ölçekli altyapı
MDP
- Mardin iĢ geliĢtirme
merkezi proje
fizibilitesi
- Sarısu sınır ticaret
merkezi fizibilite
projesi
- Ankara‟nın uluslar
arası transit noktasına
dönüĢümü projesi
- Termal tesis yatırım
analizi ve
fizibiliteraporu
- Patent ve markalaĢma
- ĠĢ planı ve yöntemleri
- Ġnsan kaynakları
yönetimi
- Kurumsal performans
yönetimi
- Yenilik

Proje
Uygulama
Süresi

12-18 ay

3 ay

2 ay

Yararlanıcılar

-Özel
iĢletmeler,
kamu kurum
vekuruluĢları,
üniversiteler
vb.

- Yerel
yönetimler,
üniversiteler,
kamu kurum
ve kuruluĢları
vb.

- Yerel
yönetimler,
üniversiteler,
kamu kurum
ve kuruluĢları
vb.

Yöntem

- Proje
teklif
çağrısı

-Duyuru,
ilan

-Duyuru,
ilan

Kaynak: ġimĢek, 2013: 22.

Ajanslar tarafından verilen destekler her ne kadar mali ve teknik destekler
olmak üzere iki temel baĢlık altında incelense de teknik destek payları ve uygulama
süreleri, mali desteklerden oldukça düĢük oranlarla belirlenmiĢtir. Hitap ettiği kesim
ve içerik açısından kalkınmaya iliĢkin temel unsur olan bu destek türünün sınırlı
Ģekilde gerçekleĢmesi, ancak karĢısında mali destek oranlarının ve kapsamlarının
yüksek olması ajansların, kalkınma amaçlı değil büyüme amaçlı oluĢturulmuĢ yapılar
olduklarını düĢündürmektedir.
Uygulama süreleri ve karĢılanan destek taleplerinin değiĢen oranlarda
belirlenmesi neticesinde, mali desteklere iliĢkin temel uygulama esaslarının
belirtilmesi gerecektir.
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Tablo 27. Mali Desteklere ĠliĢkin Temel Esaslar
Destek Türü

Doğrudan
Finansman
Desteği

Destek Konusu

Proje BaĢına Destek
Oranı

Küçük Ölçekli Altyapı
Projesi

En az %25, en fazla
%50. Bu oran %75'e
kadar
artırılabilir.
En fazla %50. Bu oran
artırılamaz

KOBĠ Projesi

Diğer

Doğrudan
Faaliyet
Desteği

Güdümlü Proje
Desteği
Faiz Desteği
Faizsiz Kredi
Desteği

Acil tedbirler, acil
nitelikli stratejik
eylemler, bunlarla
ilgili fizibilite, plan,
araĢtırma çalıĢmaları,
acil nitelikli yatırım
promosyon çalıĢmaları
GiriĢimcilik ve
Yenilikçilik kapasitesini
geliĢtirecek büyük
bütçeli tesis, altyapı,
iĢletme destekleri
KOBĠ ve kâr amaçlı
kuruluĢ projeleri
KOBĠ ve kâr amaçlı
kuruluĢ projeleri

Proje BaĢına
Azami Destek
Miktarı
Yıllık ödenek
tavanının en fazla
%25'i
BaĢvuru
Rehberlerinde
belirtilir.

Uygulama
Süresi

En fazla
2 yıl

En fazla
1 yıl

Proje uygun
maliyetlerinin en
fazla %75'i. Ancak
bu oran %90'a
kadar artırılabilir.

BaĢvuru
Rehberlerinde
belirtilir.

־

Kamu ihale
mevzuatı
"Doğrudan Temin"
usulü limitinin en
fazla iki katı

En fazla %90. Bu
oran artırılamaz

ÇalıĢma
programında
belirlenir.

En fazla
2 yıl

En fazla %50. Bu
oran artırılamaz.
En fazla %50. Bu
oran artırılamaz.

Faiz desteği
ödeneğinin %5'i
Faiz desteği
ödeneğinin %5'i

En fazla
1 yıl
En fazla
1 yıl

En fazla
1 yıl

En fazla
3 ay

Kaynak: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği.

Her sene belirli çağrı baĢlığı ve dönemlerde belirlenen kiĢi ya da kuruluĢlara
verilen bu desteklerde baĢvuru değerlendirme süreci en önemli ve sıkıntılı süreci
içermektedir. Projelerde farklı oranlarda destek verilebiliyor olması, buna iliĢkin
temel ölçütün net olmaması, bağımsız değerlendiricilerin aslında zaman zaman
“bağımsız olmadığı”, ajansın destek baĢvurularını değerlendiriken, proje dıĢında
sosyal ve siyasal unsurlardan etkilendiği gibi birçok eleĢtiri bu alanda ajanslara
yöneltilen en büyük eleĢtirilendendir. Bu eleĢtirilere analiz kısmında ve sonuç
bölümünde zaman zaman yer verilecektir.
Kalkınma ajanslarına iliĢkin çıkartılan yönetmelikler ve burada düzenlenen
teknik detaylar oldukça fazladır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Kalkınma Ajanslarının ÇalıĢma Usul ve
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Esasları Hakkında Yönetmelik, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği ve bunlar
ekseninde çıkartılan Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu mevcuttur.
Bu geniĢ mevzuatın tümüne burada yer vermek mümkün olmamaktadır. Ancak
alan araĢtırması kısmında hazırlanan sorular, bu düzenlemelerde dikkat çeken
unsurlar üzerinden oluĢturulmuĢtur.
2.3.4.4. Kalkınma Ajanslarına Yönelik EleĢtiri ve Beklentiler
AB üyelik süreci çerçevesinde gündeme gelen kalkınma ajansları, teĢkilat
yapıları, vermiĢ oldukları destekler ve beraberinde getirdiği yapılar dâhilinde bir
taraftan önemli eleĢtirilere maruz kalırken, bir taraftan da bölge kalkınması alanında,
önemli görevler ile donatılmıĢlardır. Bu kurumlar, Cumhuriyet‟in ilanından beri
uygulanagelen bölgesel politikaların etkin biçimde çözüm yolları tesis edememiĢ
olmasından dolayı birtakım beklentilerin odak noktası haline gelmiĢlerdir.
Mevzuatta yerel ve bölgesel ekonomilerin canlandırılabilmesi için yeni
yatırımcı ve giriĢimcilere rehber olması, bu konuda kâr amacı güden ve gütmeyen
kuruluĢlara mali veya teknik destek verilmesi gibi görevleri öne çıkan kalkınma
ajanslarından gerçekleĢtirmesi beklenen temel fonksiyonlar Karabulut (2007)
tarafından Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:
1- Yerel aktörler ve dinamikler arasında iĢbirliği oluĢturarak yerel kaynakları
harekete geçirmesive bu kaynakların etkin kullanılmasına yardımcı olması,
2- Bölgedeki kuruluĢ ve yerel aktörler arasında koordinatör, organizatör ve
katalizör olması,
3- Yerel düzeyde planlama, proje üretme ve uygulama kapasitesini arttırması,
4- Yerel ve bölgesel güçler arasında geliĢen rekabet ve kalkınma bilincini
doğru alanlara yönlendirmesi,
5- Yerel giriĢimcilere ve KOBĠ‟lere sağladıkları destekler aracılığıyla, ülkenin
yerel, ulusal, küresel piyasalara entegre olabilme Ģansını arttırması,
6- GeliĢme zorluğu çeken bölgelerde giriĢimcilik ruhunu harekete geçirmesi,
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7- Bölgesel plan ve programlarının daha gerçekçi hazırlanmasının sağlanması,
8- AB katılım öncesi hibeleriyle desteklenen bölgesel programların yerelde bu
birimler tarafından koordine edilmesi.
KuruluĢ gerekçeleri olarak da gösterilen bu bekletilerin karĢılanmasının yapısal
ve fonksiyonel anlamda pek gerçekleĢmediği görülen ajanslarıneleĢtirildiği noktalar
ise büyük önem taĢımaktadır. Kalkınma ajansları vermiĢ olduğu desteklerin
dağıtımından, mali kaynaklarına, idari yapı üzerinde yol açtıkları değiĢimden
personel sistemi üzerindeki eksikliklere kadar birçok alanda eleĢtirilerin merkezinde
yer almaktadır. Bu kapsamda alan araĢtırmasını gerçekleĢtirirken bizzat kazanmıĢ
olduğum tecrübeler bir tarafa, çok yönlü çıktı elde edebilmek için görüĢtüğümüz,
özel sektör ve kamu kesiminden bazı kiĢilerin de görüĢleri bu yönde gerçekleĢmiĢtir.
Yöneltilen eleĢtirileri daha önce belirtildiği Ģekilde baĢlıklandırmak mümkün
olsa da genel itibariyle ajansların endiĢeyle karĢılandığı ve eleĢtirildiği noktalarıĢu
Ģekilde sınırlandırmak mümkündür (Akgül vd., 2010: 667-670; Karabulut, 2007:
758-760):
1. Kalkınma ajanslarıyla birlikte izlenen bölgesel politikalar, bölgesel
eĢitsizliklerin giderilmesi önceliğine değil, bölgesel rekabet önceliği üzerine
kurulu bulunmaktadır,
2. Özellikle KOBĠ‟lerin üretimdeki ağırlığının artması, kalkınma sürecinde
ulusal ekonomi ve ulusal kalkınma anlayıĢını zayıflatıp yerine yerelleĢme ve
yerel kalkınmayı güçlendirebilecektir,
3. Yerel yönetimlere fazla yetki ve güç devrinin üniter devlet yapısının
zayıflamasına ve parçalanmasına, ikinci aĢamada ise küçük, zayıf ve bağımlı
devletlerin oluĢuma sebep olabileceği görüĢü kamuoyunda önemli ölçüde
taraftar bulmuĢtur. Bu kaygılar halen dile getirilebilmektedir,
4. Anayasal tanımlara uygun olmayan kimliği belirsiz bir yapı oluĢturulmuĢtur.
5. Bürokrasinin daha da arttığı gözlenmiĢ, iller ve bölgeler arasında yeni
çekiĢmeler ve idari kademeler gündeme gelebilmektedir,
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6. ĠBBS sonucu ortaya çıkan bölgeler, homojen bölgelerden oluĢmadığından
ajansların baĢarısı da sınırlı kalabilmektedir,
7. Kamu kaynakları ve AB fonlarının hangi temel ilkelere, önceliklere ve
sektörel teĢvik politikalarına göre kullanılacağının yasada belirtilmemiĢ olması
bir diğer endiĢe kaynağınıoluĢturmaktadır,
8. Aynı ilin ilçeleri arasında geliĢmiĢlik farkları devam ederken, farklı illeri
kapsayan ajansların bu farkları gidermesi daha güç olmaktadır,
9. Bu kuruluĢlara yüklenen bazı görevler, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri
GeliĢtirme Birliği (KOSGEB) ile Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) gibi bazı
kurumların yetki alanına girmektedir. Bu durumun, kurumlararası yetki
çatıĢması ve karmaĢasına yol açabilme ihtimali bulunmaktadır
Yapılan alan araĢtırması ve elde edilen bulgular çerçevesinde sonuç bölümünde
detaylı bir Ģekilde ele alınacak olan eleĢtirilerin, eleĢtiriler karĢısında çözüm
önerilerinin artırılması elbette, muhtemeldir. Ancak Türk kamu yönetimi açısından
büyük bir öneme sahip olan Devlet Denetleme Kurulu ve SayıĢtay BaĢkanlığı
tarafından hazırlanan raporlara ayrıca yer vermek daha doğru olacaktır.
2.3.4.5. DDK ve SayıĢtay Raporlarında Kalkınma Ajansları
KuruluĢlarından

itibaren

sahip

oldukları

bütçeleri

ve

fonksiyonları

bakımından incelenmesi gereken bir yapıyı ortaya koyan ajanslara iliĢkin denetim,
gerçekleĢtirilmesi önem taĢıyan bir unsuru iĢaret etmektedir. Ġç ve dıĢ denetim olmak
üzere iki farklı denetime tabi olan ajanslara iliĢkin kamu kuruluĢu sayılmaları,
merkezi bütçeden ve yerel yönetimlerden finanse edilmeleri bakımından Devlet
Denetleme Kurulu ve SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından hazırlanan denetim raporlarına
konu olmaları gündeme gelmiĢtir. Bu kapsamda SayıĢtay tarafından ilk kez2012
yılında Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu hazırlanmıĢ, takip eden yıllarda
hem her ajans için hem de tüm ajanslar genelinde denetim raporları hazırlanmıĢtır.
Yapılan denetimler neticesinde birtakım tespitlerin yapılması ve yeni sorun
alanlarının tanımlanması gündeme gelmekte, kuruluĢların etkinlik ve verimiliklerinin
arttırılabilmesi için çözüm önerilerisunulmaktadır.
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2012 yılında gerçekleĢtirilen ancak TBMM‟ye sunulması ve yayımlanması
15.04.2014 tarihinde gerçekleĢen SayıĢtay BaĢkanlığı Kalkınma Ajansları 2012 Yılı
Genel Denetim Raporunda yer alan tespitlerden öne çıkanları Ģu Ģekildedir (SayıĢtay,
2014a: 7-10):
1. Kalkınma Ajanslarında muhasebe ve bütçe iĢlemlerinin takibinde farklı bütçe
muhasebe programları kullanılmaktadır. 2011 yılı Haziran ayında Kalkınma
Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
kullanımının zorunlu hale getirilmesine rağmen sistemsel sorunlar nedeniyle
giriĢler sağlıklı yapılamadığından ajanslar, kendi muhasebe programlarını
piyasadan edinmiĢ; bu durum da muhasebe ve biliĢim sistemlerinin etkin
kullanımına engel teĢkil etmiĢtir.
2. Desteklenen projeler kapsamında yararlanıcılardan kendi mevzuatı uyarınca
yüklenicilerden alınan ve iĢ tamamlandığında ilgililerine iade edilmesi
gereken banka teminat mektuplarının bir kısmının muhasebe kayıtlarına hiç
intikal ettirilmediği ve süresi biten teminat mektuplarının teminat mektupları
portföyünde yer almaya devam ettiği, tüm bunların da mali tabloları etkilediği
tespit edilmiĢtir.
3. Kalkınma ajanslarının muhasebe iĢlemleriyle ilgili olarak hazırlanan tüm
belgelerin tek nüsha halinde düzenlendiği tespit edilmiĢtir.
4. 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan kalkınma ajanslarının kendi iç
kontrolmekanizmalarının temelini oluĢturan yasal düzenlemelerin tamamını
yaptıkları ve risk odaklıdenetim plan ve programı ile bir iç denetim rehberi
oluĢturmalarına rağmen iç kontrolün, fiilen etkin çalıĢmadığı görülmüĢtür.
5. Kalkınma ajanslarında temsil ve ağırlama vb. giderlerle ilgili tanımlamaları,
net olarak tanımlayan herhangi bir mevzuat bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Bu
durum uygulamada sorunlara neden olabilmektedir.
6. Kalkınma ajanslarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
mali konularda yeni düzenlemeler getiren 666 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uygulamasındayeni iĢe baĢlayan ya da yeniden atanan personelin
statüleri,

mali

hakları

ve

emsal

kadrolarkonusunda

duraksamalar

yaĢanmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 30.11.2007 tarih ve E:2006/61, K:
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2007/91 sayılı Kararında açıkça belirtildiği üzere kamu tüzel kiĢisi
olmasınakarĢın kalkınma ajanslarında görev yapan genel sekreter ve
personelin 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre istihdam edilmelerinin kalkınma
ajanslarının iĢleyiĢinde ciddi sıkıntılara yolaçtığı tespit edilmiĢtir.
29.09.2014 tarihinde TBMM‟ye arz edilen Kalkınma Ajansları 2013 Yılı Genel
Denetim Raporu‟nda tespit edilen hususlar Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir (SayıĢtay, 2014b:
18-21):
1. Yönetim Kurulu üyelerinin “ajans personeli” tanımı içerisinde sayılmadıkları,
bu nedenle kendilerine harcırah verilmesi konusunda tereddütler yaĢandığı
anlaĢılmıĢtır.
2. Ajansların

çalıĢma

programında

belirtilen

iĢlerin

tamamını

gerçekleĢtirebilmesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından bütçeye aktarılması
öngörülen ödeneklerin zamanında ve tam olarak aktarılmadığı ve bu nedenle
ajansların çalıĢma programında belirtilen iĢlerin aksadığı tespit edilmiĢtir.
3. Ajans gelirleri içerisinde sayılan yerel yönetim katkı paylarının, bu
yönetimlere ait bütçe gelir kesin hesap cetvelleri temin edilmeden tahmini bir
gelir saptaması yapılarak ilgili hesaba kaydedildiği ve bu durumun mali
tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkilediği tespit edilmiĢtir.
4. Kalkınma ajanslarının taĢınırlarla ilgili giriĢ çıkıĢ kayıtları, tutulacak defter ve
belgeler ile sorumluluk ve görevlilerin belirlenmesine yönelik herhangi bir
çerçeve düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiĢtir.
5. Kalkınma ajanslarının kendi iç kontrol mekanizmalarının temelini oluĢturan
risk odaklı denetim plan ve programı ile iç denetim rehberi gibi yasal
düzenlemeler oluĢturulmasına rağmen, iç denetçi istihdam Ģartlarının ağır
olmasından dolayı kalkınma ajanslarının birçoğunda iç denetçi istihdam
edilemediği ve bu nedenle de iç kontrol sisteminin fiilen etkin
çalıĢtırılamadığı tespit edilmiĢtir. Bu durum ise, ajansın hesap ve iĢlemlerinin
her türlü riske açık olmasına yol açmaktadır.
Burada iç denetçi sorununun, bir önceki yıldaki gibi çözülememiĢ olması
kontrol mekanizmasına iliĢkin önemli endiĢelerin yaĢanmasına yol açmaktadır.
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10.09.2015 tarihinde TBMM‟ye sunulan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel
Denetim Raporu‟nda dikkat çeken ve tespite konu olan hususlar ise bir önceki
yıldakiler ile paralelelik göstermektedir. Buna göre söz konusu alanlar (SayıĢtay,
2015: 16-20); yönetim kurulu üyelerinin harcırah sorunu, yerel yönetim katkı
paylarının kaydedildiği hesapların fiili durumu yansıtmaması, taĢınır mal yönetimi
ile ilgili bir çerçeve düzenlemenin bulunmaması, kalkınma ajansları mevzuatında iç
denetçi istihdamına yönelik belirlenen koĢulların uygulamada iç denetçi alımını
zorlaĢtırması ve ajans gelirlerinin tahsilinde yaĢanan güçlükler baĢlıkları altında
incelenmiĢtir. Burada yeni karĢılaĢılan bir sorun olarak gelirlerin tahsili konusu
dikkat çekmektedir. Buna göre ajansın gelir kalemleri arasında yer alan belediye,
sanayi ve ticaret odalarından aktarılması gereken payların tahsilâtında güçlükler
yaĢandığı ve bu nedenle gecikmelerolduğu, bazı belediyeler ile sanayi ve ticaret
odalarından hiçtahsilât yapılamadığı veya eksik tahsilât yapıldığı tespit edilmiĢtir.
Sorunlara yönelik olarak genellikle mevzuat düzenlemesi ve Bakanlık takibini
öngören SayıĢtay‟ın, kalkınma ajanslarına iliĢkin gerçekleĢtirmiĢ oldukları bu
denetim, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve
Görevlerine ĠliĢkin Kanun çerçevesinde değil; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu
çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan
Türkiye‟nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi konulu araĢtırma
ve inceleme raporuna bakıldığında ise, raporun “hizmete özel” hazırlandığı ve bu
kapsamda kısıtlamalar olduğu, raporun sadece sonuç bölümüne eriĢim imkânı
bulunduğu görülmektedir. 30/01/2014 tarih ve 2014/3 sayılı bu raporda ajanslara
iliĢkin sorunlar genel nitelikli tedbir ve öneriler ile, kurumsal yapıya, bölge
planlarına, destek sağlama ve izleme fonksiyonuna, yatırım destek ofislerine, insan
kaynaklarına, denetime ve mevzuata iliĢkin, ayrıca kamuoyunu bilgilendirme
konusunda ve Kalkınma Bakanlığı‟nın genel koordinasyon sorumluluğuna iliĢkin
tespit ve öneriler olmak üzere temel baĢlıklar altında incelenmiĢtir (www.tccb.gov.tr,
2015). Bu çerçevede yapılan tespitler, ajanslar için sorun alanlarının geniĢliğini
ortaya çıkarmaktadır.
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Genel itibariyle yer alan hususlar, “kalkınma ajanslarının farklı bölgesel
ihtiyaçlara uygun Ģekilde tasarlanmak yerine tek tip kurumsal yapılar olarak
tasarlandığı”, “Düzey 2 bölgelerinin sınırlarının illerin iĢlevsel, coğrafi, ekonomik ve
sosyal açıdan iliĢkilerini temsil etme konusunda yetersiz kaldığı”, “bölge planlarının
uygulamaya yansımadığı”, “kamu ağırlıklı bir yönetim yapısının yerel öncelikleri
yansıtmada yetersiz kaldığı”, “proje kredisi dağıtmanın iĢlevsel olarak ön plana
çıktığı” (Sertesen, 2015: 2-3) Ģeklinde sıralanabilmektedir.
GerçekleĢtirilen araĢtırma ve inceleme çalıĢmaları kapsamında ulaĢılan
Raporun sonuç bölümünde belirtilen bu tespitler Ģunlardır (DDK, 2014: 797):
• Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi pek çok açıdan farklı karaktere sahip
bölgeler için tek tip ajans modeli uygulamasının,
• Kalkınma ajanslarının coğrafi sınırını ifade eden Düzey 2 bölgelerinin
fonksiyonellik bakımından uygunluğu sorununun,
• Mali destek fonksiyonunun ajansların hâkim karakteri haline gelmesi
Ģeklinde fonksiyonlardaki odak kaymasının,
• Bölge planlamasının ve bölge planlaması için gerekli olan veri imkân ve
kapasitesinin arzulanan seviyenin altında kalmasının,
• Organlarının amaçlanan iĢlevleri yerine getirememesi, personel rejiminde
5449 sayılı Kanun‟da öngörülen temel felsefeden uzaklaĢılması, pek çok
iĢlemde Kalkınma Bakanlığının önemli derecede belirleyici olması nedeniyle,
kalkınma ajanslarının kuruluĢundaki temel amaç ve felsefeden uzaklaĢarak
klasik kamu kurumuna dönüĢme yakın tehdidi ile karĢı karĢıya bulunmasının
bölgesel geliĢme açısından kalkınma ajansları için temel sorun alanları olduğu
değerlendirilmektedir.
Hazırlanan rapor kapsamında yapılan tespitler, bu alanda öne çıkan eleĢtirilerin
haklılık payı olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca tez çalıĢmasının, yaptığı önemli
tespitlerden biri olan “ajansların kalkınma değil, daha çok büyüme amaçlı faaliyet
gösterdikleri” ve “yalnızca mali destek tahsisi yapan bir kuruluĢ haline geldiği”, aynı
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zamanda “bölgelerarası eĢitsizlik sorununun giderilmesi bir tarafa, derinleĢmesinde
rol oynayabildikleri” gibi hususları da doğrulayıcı nitelikte olmuĢtur.
Kurul tarafından yapılan tespitler ve değerlendirmeler çerçevesinde sunulan
öneriler ise Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir (DDK, 2014: 797-798):
• Her bölgenin kendine özgü sorunları, potansiyeli, geliĢme öncelikleri
bulunduğu, farklı sosyo-ekonomik özellikler sergilediği hususları dikkate
alınarak ve 5449 sayılı Kanun‟un Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiler
kullanılarak

kalkınma

büyüklüklerinin

ve

ajanslarının
diğer

yapısal

teĢkilat

yapılarının,

özelliklerinin

birimlerinin,

bölgeler

itibariyle

farklılaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılması,
• Kalkınma ajanslarının faaliyet bölgelerinin coğrafi sınırını oluĢturan Düzey 2
bölgelerinin, oluĢturulmasından itibaren geçen 12 yıllık süreç zarfında nüfus,
ekonomik yapı, ulaĢım altyapısı gibi pek çok alandaki değiĢmeler dikkate
alınarak, bölgesel geliĢme politikalarının uygulanması ve bölge planlaması
açısından fonksiyonel bölge niteliğine sahip olacak Ģekilde gözden geçirilmesi,
• KuruluĢunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki
iĢbirliğini geliĢtirmek ve bölgedeki tarafların karar alma ve uygulama
süreçlerine katılımını sağlamak misyonu temel alınmasına karĢın, uygulamada
mali destek sağlama fonksiyonunun kalkınma ajanslarının hâkim karakteri
haline gelmesi Ģeklindeki odak kaymasının ciddi bir Ģekilde analize tabi
tutularak,

ajansların

temel

amaçlarına

ağırlık

vermesini

sağlayacak

mekanizmaların hayata geçirilmesi,
• Bölgesel geliĢme politikalarının ve stratejilerinin oluĢturulması, uygulamaya
konulması ve izlenmesi açısından temel teĢkil eden bölge planlaması
konusundaki mevzuat açığı ve belirsizliklerin, yeterli, nitelikli, güncel veri
temin edilmesinde yaĢanan sıkıntıların ve planlama konusundaki tecrübe
eksikliği ve yeterli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik somut
adımlar atılması, gerekmektedir.
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• Kalkınma ajanslarının baĢta kalkınma kurulları olmak üzere organlarının
iĢlevselliği sorunu, ajansların en güçlü yanı olan personel kalitesinin
sürdürebilirliğinin ciddi tehdit altında olması ve yukarıda zikredilen
fonksiyonlardaki odak kayması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde;
kalkınma ajansları uygulamasının kuruluĢ kanununda öngörülen amaç ve
felsefesi ile olan uyumunun gittikçe azalması sonucunda nev‟i Ģahsına
münhasır yapılar olarak kurgulanan ajansların mali destekler ve bölge
planlaması konusunda merkezin taĢradaki aracı kurumu Ģeklinde algılanan,
klasik kamu kurumuna dönüĢme yakın tehdidine yönelik gerekli önlemlerin
alınması konularının kalkınma ajanslarının etkin ve verimli çalıĢması açısından
öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken alanlar olduğu düĢünülmektedir.
Yapılan bu önemli tespit ve tavsiyeler çerçevesinde kalkınma ajansı yapısının
eksiklikleri ve endiĢeleri acilen gidermesi gerekmektedir. Ancak eleĢtiriler bir tarafa
ajanslara yönelik önemli beklentiler de bulunmaktadır. Bu açıdan bölge kalkınması
üzerinde önemli etkileri olduğu da sıklıkla dile getirilmektedir. Aksayan noktaların,
kaygıların giderilmesi ile yeniden yapılanmanın ajansların geliĢimine katkı sunacağı
açıktır.
Bu beklentilerden hareketle bölgesel kalkınma ajanslarının kendilerine verilen
görev ve yetkilerle yerel ve bölgesel kalkınmada çok etkili yeni kurumsal aktörler
olma potansiyelini taĢıdıkları açıktır. Ancak, bu potansiyelin kullanılabilmesi için
güçlü liderlik, katılımcılık, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi önemli unsurların yerelliğin
özgünlüğü ile bir araya getirilerek kullanılması gerekmektedir (Ülker ve ġahin, 2010:
350). Kalkınma ajanslarının kuruluĢu ve iĢleyiĢi, bu yapıların eleĢtirileri ve yol açtığı
beklentilerin kısaca ele alındığı bu bölümün devamında alanda yapılan araĢtırmalara
yer verilecektir. Söz konusu araĢtırma farklı bölgelerde faaliyet gösteren TR42 ve
TR52 Bölgeleri üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun sebebi biri tarım biri sanayi
bölgesi olan bu bölgelerde ajansların faaliyetleri, verdikleri destekler, tarafsız olup
olmadıkları ama en temelde bölge kalkınmasını ne ölçüde etkilediklerinin tespit
edilebilmesidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TR42 VE TR52 BÖLGELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Kalkınma ajanslarının bölge kalkınmasına katkısını, iĢleyiĢte yaĢanan
aksaklıkları tespit edebilmek ve bu konuda birtakım düzenlemelerin yapılmasını
sağlayarak ülke kalkınmasına katkı amaçlı alan araĢtırması yapılmıĢtır. AraĢtırma
TR45 ve TR52 Bölgeleri ile bu bölgelerde faaliyet gösteren MARKA ve MEVKA
personeli üzerinde anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.
3.1. AraĢtırma Bölgelerinin Seçimi
AraĢtırma kapsamında TR42 ve TR52 Bölgelerinin seçilmesi tarım ve sanayi
olmak üzere birbirinden farklı ama ülke kalkınmasında önemli olan iki bölgedeki
ajansların bölgedeki sanayi iĢletmelerine, dolayısıyla bölge kalkınmasına katkı
sağlanması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma çerçevesinde sadece OSB iĢletmelerinin
görüĢlerini öğrenmekle sınırlı kalınmamıĢ; ajansların bölgedeki kuruluĢlar ve ajansın
genel iĢleyiĢi hakkındaki fikirlerini öğrenmek için de sorular geliĢtirilmiĢtir.
3.1.1. TR42 Bölgesi ve MARKA
Doğu Marmara Bölgesi, ĠBBS kapsamında oluĢturulan Düzey 1 Bölgelerinden
biri olup, TR4 Kodu ile isimlendirilmiĢtir. TR4 ana bölgesinde TR41 ve TR42 alt
bölgeleri yer almaktadır. TR41 Bölgesi Bursa, EskiĢehir, Bilecik illerinden
oluĢurken; TR42 Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinden
oluĢmaktadır. Bu kapsamda yer alan illerin genel özellikleri hakkında kısa bilgilere
yer vermek bölgeye iliĢkin bilgi sahibi olunması açısından uygun olacaktır.
Kocaeli, kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batı ve kuzeybatıda Ġstanbul,
doğuda Sakarya illeriyleçevrilidir. 3.623 km2 yüzölçümüne sahip Kocaeli‟de 1,7
milyon nüfusu ile nüfus yoğunluğu 476/km2'dir. Ġlin 12 ilçesi, bir büyükĢehir olmak
üzere 12 belediyesi, 472 mahallesi bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu bakımından
Ġstanbul‟dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizin en önemli sanayi merkezi
olan il, Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir ve 250‟si yabancı sermayeli
olmak

üzere

yaklaĢık

2300

sanayi

yatırımına

ev

sahipliği

yapmaktadır

(www.kocaeli.gov.tr, 2015). Kocaeli ili ĢehirleĢme oranı, toplam istihdam oranı
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bakımından Türkiye ortalamalarının üstündedir. Kocaeli ilinin iĢsizlik oranı 2013 yılı
için %10,1, iĢgücüne katılma oranı %54,8 ve istihdam oranı %49,2‟dir (TÜĠK,
2013a).
Sakarya‟nın nüfusu 2014 yılı sonu itibari ile 932.706‟dır. Ġl nüfusunun
yaklaĢık yarısı erkek, yarısı da kadın nüfustan oluĢmaktadır. Yıllık nüfus artıĢ hızı
binde 16,6‟dır. Ġlin yüzölçümü 4.817 km2 olup, km2‟ye il genelinde 193 kiĢi
düĢmektedir. Ġlnüfus olarak iller arasında 22., yüzölçümü olarak 66. sıradadır. 1954
yılına kadar Kocaeli‟ye bağlı bir ilçe durumunda olan Adapazarı, 22 Haziran 1954
tarihinde Ġl olarak Sakarya adını almıĢtır. 06.03.2000 tarihinde de BüyükĢehir
Belediyesi statüsüne kavuĢturulmuĢtur. 2014 yılı itibariyle sanayi iĢletmelerinin
toplamında KOBĠ statüsünde 1125 iĢletme bulunmaktadır (www.sakarya.gov.tr,
2015). Sakarya‟da bulunan toplam sanayi iĢletmelerinin 39‟u yabancı sermayelidir
(sanayi.tobb.org.tr, 2015). Sakarya ili ĢehirleĢme oranı, yıllık nüfus artıĢ hızı,
Türkiye ortalamasının üstündedir. Sakarya ilinin iĢsizlik oranı 2013 yılı için %9,4,
iĢgücüne katılma oranı %54,8 ve istihdam oranı %49,7‟dir (TÜĠK, 2013b).
Bolu ili, kuzeyinden Karadeniz ve Zonguldak, doğusundan Karabük ve
Çankırı, güneyinden Ankara ve EskiĢehir, batısından Bilecik, Sakarya ve Düzce illeri
ile çevrilmiĢtir. Ġlin yüz ölçümü 8.341 km²'dir (TÜĠK, 2013c).2014 yılı ADNKS
verilerine göre ilin genel nüfusu 284.789‟dur.Bolu ili merkez ve ilçelerinde 2014
yılsonu itibariyle 409 adet Sanayi Sicil Belgesi almıĢ iĢletme bulunmaktadır
(www.bolu.gov.tr, 2015). Bolu ili ĢehirleĢme oranı ve yıllık nüfus artıĢ hızı
bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Bolu ilinin iĢsizlik oranı 2013 yılı
için %9,6, iĢgücüne katılma oranı %55,3 ve istihdam oranı ise %50‟dir (TÜĠK,
2013c). Ġlde, 8 adet yabancı sermayeli üretici iĢletme faaliyet göstermektedir
(sanayi.tobb.org.tr, 2015).
Düzce, Bolu ili topraklarının batı ve kuzeyinde, Sakarya ilinin doğusunda ve
Zonguldak iliningüneybatısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz ile sınırdır. Diğer
illerle sınırlarını tabii sınırlar oluĢturur. Ġlin yüz ölçümü 2.574 km²'dir. Düzce ilinin
nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 351.509 kiĢidir.
Düzce ilinin iĢsizlik oranı 2013 yılı için %8,7, iĢgücüne katılma oranı %56,6 ve
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istihdam oranı %51,7‟dir (TÜĠK, 2013d). Ġlde 17 yabancı sermayeli üretici iĢletme
faaliyet göstermektedir (sanayi.tobb.org.tr, 2015).
Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine
kurulmuĢ olan Yalova ise, Türkiye'nin kuzeybatısında yer almaktadır. Ġlin
yüzölçümü 850 km²‟dir. Yalova ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi sonuçlarına göre 220.122 kiĢidir. Yalova ilinin iĢsizlik oranı 2013 yılı için
%11,0, iĢgücüne katılma oranı %52,7 ve istihdam oranı %46,9‟dur (TÜĠK, 2013e). Ġl
genelinde, 3 adet yabancı sermayeli üretici iĢletme faaliyet göstermektedir
(sanayi.tobb.org.tr, 2015).
Belirtilen beĢ ilin kapsadığı bu bölgede, tüm Düzey 2 Bölgelerinin
tamamında olduğu gibi kalkınma ajansı kurulmuĢtur. Bölgede yer alan ajansın adı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak belirlenmiĢtir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı
“Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun‟un
3‟üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, 25
Temmuz 2009 tarih ve 27299 Sayılı Resmî Gazete‟de yayınlanan 14.07.2009 tarihli
ve 2009/15236 Karar Sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları
Kurulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile kurulmuĢtur. Görev alanı
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Ajansın merkezi
Kocaeli‟de bulunmaktadır. MARKA, kamu tüzel kiĢiliğini haiz olup, bu bağlamda
kamusal görev ve yetkiler ile donatılmıĢtır (MARKA, 2014).
Ajansta istihdam edilen personelin sayısı ve statüleri 2014 yılı Aralık Ayı
itibariyle Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir (MARKA, 2014): Ajansta, 1 Genel Sekreter, 1 Ġç
Denetçi, 1 Hukuk MüĢavirliğinden sorumlu Uzman Personel, 4 Birim BaĢkanı, 4
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 1 Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili, 23
Uzman Personel ve 8 Destek Personel olmak üzere 33 erkek ve 10 kadın olmak üzere
43 kiĢi çalıĢmaktadır.
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Tablo 28. 2014 Bütçe Geliri Uygulama Sonuçları (MARKA)
GELĠR KALEMLERĠ
Dönem BaĢı Nakit Miktarı
Merkezi Yönetim Bütçe
Katkı Payı
Ġl Özel Ġdareleri Katkı
Payları
Belediyeler Katkı Payları
Ticaret ve Sanayi Odaları
Katkı Payları
Faaliyet Gelirleri
Önceki Dönem Alacakları
Genel Tahakkuk-Tahsilât
Toplamı

Bütçede Öngörülen
Yıllık Tutar (TL)

GerçekleĢen (TL)

GerçekleĢme
Oranı (%)

17.263.021,00

14.781.802,71
17.263.021,00

100,00

539.665,59

539.665,59

100,00

10.389.980,68
325.706,07

6.391.592,09
325.706,07

61,52
100,00

2.000.000,00
16.085.437,86
61.385.613,91

1.776.369,49
516.408,77
26.812.763,01

88,82
3,21
43,68

Kaynak: SayıĢtay BaĢkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu

Tablo 29. 2014 Bütçe Gideri Uygulama Sonuçları (MARKA)
GĠDER KALEMLERĠ
A. Genel Hizmetler Toplamı
1. Genel Yönetim Hizmetleri
1.1. Personel Giderleri
1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.3. Yedek Ödenekler
2. Ġzleme, Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri
3. Plan, Program ve Proje Hizmetleri
4. AraĢtırma ve GeliĢtirme Hizmetleri
5. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
B. Proje ve Faaliyet Destekleme
Hizmetleri
1. Doğrudan Finansman Destek
Ödemesi-2013
2. Doğrudan Finansman Destek
Avansları-2014
3. Ortak Mali Destekler
4. Güdümlü Proje Destek Avansları
5. Teknik Destekler-2013
6. Teknik Destekler-2014
7. Doğrudan Faaliyet Desteği-2013
8. Doğrudan Faaliyet Desteği-2014
Genel Toplam (A+B)

2014 Yılı Bütçe
Ödeneği (TL)
22.003.362,17
12.920.601,98
6.313.710,79
3.606.891,19
3.000.000,00
1.571.550,00

2014 Yılı
GerçekleĢmesi (TL)
10.292.972,27
8.152.693,55
5.874.803,97
2.277.889,58
0,00
431.165,48

Yüzde
(%)
46,78
63,10
93,05
63,15
0,00
27,44

1.356.020,00
2.397.190,19
3.758.000,00
39.382.251,74

441.275,14
395.555,94
872.282,16
12.603.333,27

32,54
16,50
23,21
32,00

8.627.686,36

9.438.618,47

72,60

14.000.000,00

285.350,36

2,96

226.000,00
12.778.565,38
550.000,00
650.000,00
1.200.000,00
1.350.000,00
61.385.613,91

65.518,69
0,00
416.280,55
524.573,80
1.052.189,96
820.801,44
22.896.305,54

28,99
0,00
64,04
95,38
80,94
65,66
37,30

Kaynak: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu
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2014 yılı sonu (31 Aralık 2014) itibariyle Ajansın banka hesaplarındaki nakit
miktarı 9.138.382,24 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca Ajansın banka hesaplarında
uygulanmakta olan Avrupa Birliği proje giderlerinde kullanılmak üzere Avrupa
Birliği fonlarından sağlanan 237.096,51 £ bulunmaktadır (MARKA, 2014: 29).
Kurulduğu 2009 yılından günümüze MARKA tarafından bölgenin kalkınma
sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata
geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiĢ uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge
planı ve programları ile yıllık çalıĢma programı ve ilgili baĢvuru rehberlerinde
belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlanmaktadır.
Kurulduğu 2009 yılından itibaren 6 yıllık süre zarfında MARKA tarafından;
• 12 proje teklif çağrısı
• 6 teknik destek programı
• 6 güdümlü proje desteği
• 4 doğrudan faaliyet desteği yürütülmüĢ ve bu programlar kapsamında toplam
140 milyon TL bütçeli 692 projeye 74 milyon TL mali ve teknik destek sağlanmıĢtır
(MARKA, 2014).
Uygulaması 2014 yılı içinde tamamlanan 2013 Temiz Üretim Mali Destek
Programı kapsamında destek verilen 15 iĢletme adına, toplamda 17 adet yerli, 9 adet
yabancı menĢeili 26 adet makine ekipman için 9.254.500 TL tutarında ihale
gerçekleĢtirilmiĢtir (MARKA, 2014: 53).
MARKA tarafından 2014 yılı ÇalıĢma Programı ve Bütçesi çerçevesinde
toplam 25.100.000 TL bütçeli 6 farklı mali destek programı ilan edilmiĢtir. Doğu
Marmara Bölgesi‟nde turist baĢına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm
gelirlerinden aldığı payın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla 2014 Yılı Turizm
Mali Destek Programı ilan edilmiĢtir. 8.000.000 TL bütçe ayrılan program
kapsamında kâr amacı güden kuruluĢlar hedef seçilmiĢ ve proje baĢına destek
miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 25‟inden az ve %50‟sinden fazla
olamayacak Ģekilde 30.000-500.000 TL arasında tutulmuĢtur (MARKA, 2014: 56).
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2013 Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında ise, 20 adet
yararlanıcıya toplam 1.052.190,46 TL ödeme yapılmıĢtır. Sosyal Kalkınma Küçük
Ölçekli Altyapı Programı kapsamında 21 adet yararlanıcıya 6.333.038,41 TL ödeme
yapılmıĢtır (MARKA, 2014: 61).
3.1.2. TR52 Bölgesi ve MEVKA
Düzey-1 kapsamında TR5 kodlu Batı Anadolu Bölgesi TR51 ve TR52 olmak
üzere iki alt bölgeye ayrılmıĢtır. Bu bölgelerde yer alan illerin toplam sayısı 3
olmakla birlikte TR51 alt bölgesi yalnızca Ankara ilinden, TR52 alt Bölgesi ise
Konya ve Karaman illerinden oluĢmaktadır.
Adı eski devirlerden beri değiĢmeyen Ģehirlerinden biri de Konya'dır. Konya
adı “kutsal tasvir”anlamındaki Ġkonion kelimesinden türetilmiĢ ve zaman içerisinde
de Konya haline dönüĢmüĢtür. Konya ili, MÖ 7 bin yılından beri yerleĢim yeri
olmuĢ, pek çok medeniyete beĢiklik etmiĢ, en eski yerleĢim merkezleri arasında yer
almaktadır (TÜĠK, 2013f).
Konya‟da 31 ilçe ve belediye (büyükĢehir belediyesi hariç) bulunmaktadır.
Konya ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre
2.079.225‟tir. Batı Anadolu Bölgesi‟nde yer alan Konya, Türkiye‟nin en büyük
yüzölçümüne sahip ilidir. Ġlin 41.001km2‟lik yüzölçümü, Türkiye yüzölçümünün
%5,2‟sine denk gelmektedir. Konya‟nın nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla
Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, AkĢehir, BeyĢehir ve Çumra‟dır. Konya ilinin
2013 yılı iĢsizlik oranı %4,7 iĢgücüne katılma oranı %48,4 ve istihdam oranı
%46,2‟dir (TÜĠK, 2013f). Konya yaklaĢık 130 yabancı sermayeli iĢletmeye ev
sahipliği yapmaktadır (www.konyadayatirim.gov.tr, 2015).
BaĢlangıçta tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Konya, geliĢen sanayi
yapısı, ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan kendi bölgesini etkileyen önemli bir
çekim merkezi durumundadır. Ġl, Anadolu‟nun sanayileĢme ve kalkınma çabalarında
Türk ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır (Akçay, 2010: 203). Bu açıdan
bakıldığında Konya, “yalnızca nüfusu ve nispeten ekonomisi sayesinde Türkiye‟nin
sayılı metropolleri arasında yer almaktadır” (Çukurçayır, 2010: 58).
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Karaman ili ise, kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin ve batısında
Antalya‟nın yer aldığı bir yerleĢim merkezidir. Karaman‟da 6 ilçe, 11 belediye ve
158 köy bulunmaktadır. 2013 ADNKS sonuçlarına göre Karaman ilinin nüfusu, 237
939‟dur. 8.924 km2‟lik yüzölçümü ileTürkiye‟de tüm iller içinde yüzölçümüne göre
33.sırada bulunmaktadır. Genellikle tarım sektörü ağırlıklı faaliyetlerin yürütüldüğü
ilde Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesislerinde yaklaĢık 15.316 kiĢi istihdam
edilmektedir. 2012-2013 yılları için Karaman ilinin ‰-2,9 net göç hızı ile göç
verdiği anlaĢılmaktadır (TÜĠK, 2013g).
Bölgede yer alan kalkınma ajansı ise, sahip olduğu isim itibariyle birtakım
eleĢtirilerilere konu olanMevlana Kalkınma Ajansı‟dır.
22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14306
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA),
faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve
Görevleri

Hakkında

Kanun

ile

belirlenen

görev

ve

yetkiler

dâhilinde

gerçekleĢtirmektedir (MEVKA, 2014).
MEVKA‟da Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği doğrultusunda
istihdam edilen 1 Genel Sekreter, 1 Ġç Denetçi, 1 Hukuk MüĢaviri, 29 uzman ve 7
destek personeli (MEVKA, 2014) faaliyet göstermektedir.
Ajansın 2014 yılı bütçesi, Yönetim Kurulu Kararı ile 68.850.000TL olarak
kabul edilerek kesinleĢtirilmiĢtir. Yılsonu itibari ile gelir bütçesinin %70,‟ine tekabül
eden 48.193.674,35TL gelir tahsilâtı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġl özel idareleri, belediyeler,
ticaret ve sanayi odaları tarafından 2014 yılı bütçesine iliĢkin bildirilen toplam
5.331.225,24TL kurum paylarının 4.161.838,62TL‟sinin tahsilâtı gerçekleĢmiĢtir
(MEVKA, 2014).
Ajansa ait olan gelir ve gider durumuna aĢağıda yer verilmiĢtir. Ancak
SayıĢtay BaĢkanlığı‟nın Ajansa iliĢkin denetim raporu 2013 yılına ait olduğu ve
güncel olmadığı gerekçesiyle faaliyet raporunda belirtildiği Ģekliyle aktarılmıĢtır
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Tablo 30. Ajans 2014 Yılı Gelirleri, Bütçe ve GerçekleĢmeleri (MEVKA)
Bütçe Kalemleri

Gelir Bütçesi

GerçekleĢme

Merkezi Yönetim Bütçesinden
Aktarılan Paylar
2014 Bütçe Payı
2014 Performans Payı
Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar
Konya Ġl Özel Ġdaresi
Karaman Ġl Özel Ġdaresi
Belediyelerden Aktarılan Paylar
Konya Belediyelerinden Aktarılan Paylar
Konya BüyükĢehir Belediyesi
Konya Belediyeleri
Karaman Belediyelerinden Aktarılan
Paylar
Karaman Belediyesi
Karaman Belediyeleri
San. ve Tic. Odalarından Aktarılan
Paylar
Konya Ġlindeki San.ve Tic. Odalarından
Aktarılan Pay
Karaman Ġlindeki San. ve Tic.
Odalarından Aktarılan Pay
Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler

16.245.586,00

15.934.951,00

GerçekleĢme
Oranı %
98,09

14.745.586,00
1.500.000,00
458.178,00
250.000,00
208.178,00
4.654.317,20
4.337.591,04
1.017.083,75
3.320.507,29
316.726,16

14.745.586,00
1.189.365,00
487.716,52
279.538,52
208.178,00
3.455.758,05
3.200.021,35
1.017.083,75
2.182.937,60
255.736,70

100,00
79,29
106,45
111,82
100,00
74,25
73,77
100,00
65,74
80,74

189.896,64
126.829,52
218.730,04

189.896,64
65.840,06
218.364,05

100,00
51,91
99,83

200.965,98

200.599,99

99,82

17.764,06

17.764,06

100,00

45.773.188,76

27.030.558,45

59,05

Bir Önceki Yıldan Devreden Bütçe
Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar2013 Merkezi Bütçe Payı
Bir Önceki Yıldan Devreden AlacaklarBelediyeler
Faaliyet Gelirleri
Toplam
Kaynak: MEVKA, 2014: 34-35.

26.226.277,51
14.873.000,00

26.226.277,51
0,00

100,00
0,00

4.673.911,25

804.280,94

17,21

1.500.000,00
68.850.000,00

1.066.326,28
48.193.674,35

71,09
70,00

Ajansın gider bütçesine ilĢkin tahmin ve gerçekleĢmeler ise Ģu Ģekilde tespit
edilmiĢtir:
Tablo 31. Ajans 2014 Yılı Giderleri, Bütçe ve GerçekleĢmeleri (MEVKA)
Bütçe Kalemleri
Genel Yönetim Hizmetleri
Ġzleme Değerlendirme ve Koord.Hizm.
Plan, Program ve Proje Hizm.
AraĢtırma ve GeliĢtirme Hizm.
Tanıtım ve Eğitim Hizm.
Mali Destekler
Teknik Destekler
Toplam
Kaynak: MEVKA, 2014: 36.

Gider Bütçesi

GerçekleĢme

11.598.318
300.000
270.000
750.000
935.000
54.320.182
676.500
68.850.000

5.404.591
9.465
232.374
26.204
334.740
15.648.355
596.201
22.251.929

GerçekleĢme
Oranı %
46,60
46,60
86,06
3,49
35,80
28,81
88,13
32,32
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2014 Mali Destek Programları kapsamında Ajans, 05 Aralık 2013 tarihinde
12.000.000 TL değerinde “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı”
(BĠLTEK) ve 3.000.000 TL değerinde “Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi Mali
Destek Programı‟‟ (KENTSEL) adlarında iki farklı mali destek programına çıkmıĢtır
(MEVKA, 2014: 62).
Ajans tarafından performans göstergesi olarak belirlenen kriterlerden
desteklere iliĢkin durum ise hedeflenen ve gerçekleĢen olmak üzere iki baĢlıkta ele
alınmıĢtır. Bu kapsamda mali ve teknik desteklerin durumları Ģöyledir.
Tablo 32. MEVKA Mali ve Teknik Desteklerin Sayısı (2014)
Teknik Destekler
Teknik Desteklere BaĢvuru Sayısı
Eğitim Desteği Verilen KuruluĢ Sayısı
Eğitim Desteği Verilen KiĢi Sayısı
DanıĢmanlık Hizmeti Verilen KuruluĢ Sayısı
Mali Destekler
BaĢarılı Bulunan Proje Sayısı
Proje BaĢvurusu Sayısı
Ortağı Olan Projelerin Sayısı
Ortağı Olan ve BaĢarılı Bulunan Proje Sayısı
BaĢarılı Projeler Ġçinde Bağımsız Değerlendirmede
Üçüncü Değerlendirmeye Tabi Tutulanların Oranı

2014 Hedeflenen
90
20
1000
10

GerçekleĢen
61
26
1037
5

90
300
50
20
35%

54
278
9
0
30%

Kaynak: MEVKA, 2014: 98.

Kapsam ve faaliyet raporlarında verilen teknik detayların yoğunluğu göz önüne
alındığında ajanslara iliĢkin bilgilerin tamamın burada aktarılması mümkün
görünmemektedir. Ancak her iki ajansta faaliyet gösterdikleri bölgelerde önemli
görevler icra etmektedirler.
AraĢtırma kapsamında iki farklı bölgenin seçilmesinin temelinde yatan unsur
ise, biri imalat sanayisinde biri de tarım ve tarım sanayisinde öne çıkan ve
faaliyetleriyle adından söz ettiren iki ajansın bölgelerin ihtiyaçlarını ne kadar
karĢılayabildiklerini tespit edebilmektir.
Coğrafi ve sosyo-ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip olan TR42 ve TR52
Bölgelerinin elbette ki ihtiyaçları ve talepleri değiĢkenlik gösterebilmektedir. Bu
kapsamda bölge kalkınmasının sağlanabilmesinin önemli araçlarından biri olan
kalkınma ajanslarının, belirtilen ihtiyaçların karĢılanması ve bölge kalkınmasının
sağlanması üzerindeki etkileri yapılan anketler ile ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.
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3.2. Alan AraĢtırmasının Genel Çerçevesi
ÇalıĢmanın alan araĢtırması kısmında araĢtırmaya konu olarak seçilen TR42
ve TR52 Bölgeleri özelinde anket uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede
kalkınmanın itici gücünü oluĢturan sanayi sektörü ve her iki bölgede faaliyet
gösteren kalkınma ajanslarında çalıĢan personele yönelik sorular hazırlanmıĢ ve
anket uygulanmıĢtır.
Kalkınma ve sanayi sarmalında hareket edildiğinde TR42 ve TR52
Bölgelerinde il merkezi ve ilçeler de dâhil olmak üzere faal durumda olan Organize
Sanayi Bölgelerinde üretim gerçekleĢtiren iĢletmeler, araĢtırmanın hedef kitlesini
oluĢturmuĢtur. OSB‟lerin seçilmesinin amacı, kalkınma ajanslarının vermiĢ olduğu
desteklerin ülkenin sanayileĢmesinde önemli yer tutan bu sahalara katkısını ölçerek,
ülke kalkınması üzerindeki dolaylı ya da doğrudan katkılarını ölçmeye çalıĢmaktır.
Ayrıca OSB‟lerde yer alan iĢletmelerin, Türkiye için halen yeni olan bu kurumlar
hakkındaki ilgi ve bilgi düzeylerini tespit ederek iĢleyiĢteki eksik noktaları
vurgulamak, bu yolla hem iĢletmelere hem kalkınma ajanslarına hem de bölgeye,
dolayısıyla ülke kalkınmasına ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Elbette
ki ilk etapta Organize Sanayi Bölgelerinin genel yapısı hakkında kısaca bilgi vermek
faydalı olacaktır.
“19. yüzyılın sonlarında sanayi tesislerinin planlı bir şekilde yerleştirilmesi
ve geliştirilmesi amacıyla ilk planlı OSB uygulaması; 1896 yılında
İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarında kurulmuş, 20. yüzyılın başlarında
başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerce de
OSB uygulamalarına başlanmıştır. İlk uygulamaların amacı sanayicilerin
altyapılı arsa ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla bu bölgeleri inşa eden özel
Firmaların kâr elde etmeleri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde
OSB'ler bir devlet yatırımı olarak uygulanmaya başlamış ve az gelişmiş
ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacına hizmet
eder bir biçimde düzenlenmiştir” (Battal, 2013: 1; kss.sanayi.gov.tr, 2015).

Cumhuriyet‟in ilk yıllarından itibaren M. Kemal ATATÜRK‟ün “Siyasi ve
askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferle tetviç edilemezse husule
gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner” sözü etrafında örülmeye baĢlayan
bir sanayileĢme çabasının olduğu görülmüĢtür. Önceki bölümlerde bahsedilen Birinci
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BeĢ Yıllık Sanayi Planı ve devlet eliyle faaliyete geçirilen Sümerbank, Etibank,
Denizcilik Bankası gibi kuruluĢlar bu muazzam çabalara gösterilebilecek en önemli
örneklerdendir. Tamamen devletin teĢviki ile faaliyete geçen sanayi tesisleri,
zamanla sayıca artmıĢ, yerli üretim ve ulusal giriĢimcilerin artıĢı ile bu alana özen
gösterilmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. Geçen süre zarfında çeĢitli kümelenme20
politikaları uygulanmıĢ ve Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması ülkemizde ilk defa
1962 yılında (Özbay ve Özgüç, 1998: 45) Bursa‟da, Dünya Bankası‟ndan alınan
kredi marifetiyle hayata geçirilmiĢtir. Ayrıca II., III., IV. ve V. BeĢ Yıllık Kalkınma
Planlarında Türkiye‟de pek çok OSB kurulması öngörülmüĢ, ancak fon için ayrılan
ödenek miktarları bu OSB‟lerin altyapısını karĢılamaya yetmemiĢtir (Çarkçı, 2008:
218). Türkiye' de OSB uygulamaları 1982 yılına kadar herhangi bir yasal mevzuata
dayanmadan devam etmiĢtir (Çokgezen, 2012: 43).
BM tarafından benimsenen tanıma göre OSB; “birbiriyle iĢbirliği halinde
üretim yapan orta ve küçük iĢletmelerin, planlı bir alanda ve ortak altyapı
hizmetlerinden yaralanacak Ģekilde standart fabrika binaları içinde toplanmaları” dır.
(Aktaran: Akpınar vd., 2011: 45). BaĢka bir tanıma göre “ağır sanayi kompleksleri
dıĢında, küçük ve orta ölçekli imalat sanayi türlerinin, belirli bir plan dâhilinde
yerleĢtirilmeleri için sınırları tasdikli çıplak arazi parçalarının gerekli altyapı
hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal kurumlarla donatıldıktan sonra
planlı bir Ģekilde ve belirli standartlar dâhilinde sanayi için tahsis edilebilir ve
iĢletilebilir hale getirilerek organize edilmiĢ sanayi bölgeleridir” (Özbay ve Özgüç,
1998: 46). Ülkemizde 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanununda geçen tanıma göre ise Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), “Sanayinin
uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileĢme ve çevre
sorunlarını önlemek, kentleĢmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak,
20

Porter‟ın endüstriyel kümelenme anlayıĢına göre, aynı coğrafyada ve aynı sektörde birbiriyle iliĢki içinde
bulunan rekabetçi iĢletmelardan oluĢan kümelenmeler yenilik sürecini beraberinde getirmektedir.
Kümelenmelerin yayılma etkisi ve pozitif dıĢsallıklar yaratması ise en çok bilinen ekonomik faydalarındandır
(Kumral, 2010: 316). Kümelenme yaklaĢımı, yıllarca baĢarı ile çalıĢmıĢ olan bazı kümelerin fark edilmeleri ile
birlikte ancak 1990‟ların sonlarından itibaren rekabet avantajı ve kalkınma açısından önemi anlaĢılan ve çeĢitli
politikalar ile desteklenmeye baĢlanan bir yaklaĢımdır. Rekabet konusundaki çalıĢmaları ile bilinen Michael
Porter, 1990 yılında yayınladığı “Ulusların Rekabet Avantajı (Competitive Advantage of Nations) adlı
kitabında kümelerin ulusların rekabetçiliğini arttıran bir örgütlenme Ģekli olduğunu ifade ederek kümelenme
kavramından söz eden ilk kiĢi olmuĢtur (Kalay ve Kurul, 2011: 152).
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bilgi ve biliĢim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan
dâhilinde yerleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiĢ arazi
parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik
altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji
geliĢtirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir Ģekilde ve belirli sistemler dâhilinde
sanayi için tahsis edilmesiyle oluĢturulan ve bu Kanun hükümlerine göre iĢletilen
mal ve hizmet üretim bölgelerini” ifade etmektedir.
Üretimin rasyonalizasyonu, Ģehrin planlı geliĢimine katkı, sanayinin az
geliĢmiĢ bölgelere yaygınlaĢtırılması, ortak altyapı ve sosyal tesislerden faydalanma,
tarım alanlarının sanayide kullanılmasının önlenmesi, sanayiler arası iliĢkinin
kolayca geliĢmesi, müĢterek arıtma tesisi ile çevre kirliliğinin önlenmesi, bazı
hizmetlerin ortaklaĢa ekonomik olarak geliĢtirilmesi gibi faydaları bulunan (Özbay
ve Özgüç, 1998: 51) OSB‟lerin amaç ve hedefleri ise Ģunlardır (kss.sanayi.gov.tr,
2015):
Sanayinin disipline edilmesi,
ġehrin planlı geliĢmesine katkıda bulunulması,
Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teĢvik eden sanayicilerin bir
arada ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve
kâr artıĢının sağlanması,
Sanayinin az geliĢmiĢ bölgelerde yaygınlaĢtırılması,
Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi,
Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması,
MüĢterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,
Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması.
4562 sayılı Kanun çerçevesinde ülkemizde Bakanlık kredi desteği ile kurulan,
Bakanlık kredi desteğinden yararlanmayan ve özel olmak üzere üç tip OSB
kurulabilmekte ve bu bölgeler yatırım konularına göre, kendi içinde karma ve ihtisas
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Çarkçı, 2008: 219).
OSB‟lerin ülkemizdeki mevcut durumu ise Ģu Ģeklidedir (kss.sanayi.gov.tr,
2015): Ġlk olarak 1962 yılında Bursa'da bir OSB kurulmasıyla baĢlayan süreçte 1962
yılından 2002 yılı sonuna kadar 70 adet OSB projesi tamamlandığı, 2003-2014 yılları
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arasında ise 87 adet OSB projesinin tamamlandığı görülmektedir. 1962 yılından
baĢlayarak bugün gelinen noktada; 29.207 hektar büyüklüğünde, 157 adet OSB
hizmete sunulmuĢtur (kss.sanayi.gov.tr, 2015).
Bu konuda BĠMER‟e yapılan baĢvuru sonucunda gelen bilgiler çerçevesinde
“Bugün itibariyle 283 adet tüzel kiĢilik kazanmıĢ OSB bulunmakta olup,
Bakanlığımızca 157 OSB‟nin altyapı inĢaatı tamamlanmıĢtır. Bu bölgelerde; 74.893
adet sanayi parselinin, 57.106 adedi sanayiciye tahsis edilmiĢ olup, 13.521 adedi ise
yatırımcı beklemektedir. Tahsis edilen 57.106 adet parselin; 48.610 adedi üretim,
3.389 adedi inĢaat, 5.107 adedi ise proje aĢamasındadır. Üretime geçen parsellerde
1.559.722 kiĢi istihdam etmektedir. Tüm parsellerde üretime geçilmesi ile 2.155.273
kiĢilik istihdam ön görülmektedir” (Bozdemir, 02/12/2015).
Tablo 33. Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı
(Yol, içme suyu, pis su, yağmur suyu, elektrik vs iĢleri tamamlanan 157 adet OSB bazında)

2014 SONU ĠTĠBARĠYLE
BĠTENLER

2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLANLAR

BÖLGE ADI
%

Kredi
Verilecek
Alan(Ha)

%

%

Hektar
(*)

Adet
(***)

Adet

Alan
(Ha)

Hektar
(*)

Adet
(**)

Alan
(Ha)

MARMARA (11 ĠL)
EGE
(8 ĠL)
AKDENĠZ
(8 ĠL)

22
22

5.438
4.290

18,62
14,69

21
12

4.614
1.163

4.614
1.083

30,41
7,66

23,60
13,48

16

3.456

11,83

6

542

392

3,57

6,74

ĠÇ ANADOLU (13 ĠL)

30

6.199

21,22

8

1.323

1.136

8,72

8,99

KARADENĠZ (18 ĠL)

33

3.242

11,10

19

1.657

1.515

10,92

21,35

DOĞU ANADOLU
(14 ĠL)
G.DOĞU ANADOLU
(9 ĠL)

17

2.358

8,07

10

2.160

937

14,24

11,24

17

4.224

14,46

13

3.714

3.480

24,48

14,61

TÜRKĠYE TOPLAMI
157
29.207
100,00
89
15.173
13.157
100
100
(81 ĠL)
(*) Toplam bölge alanının Türkiye toplam alanına oranıdır.
(**)Arıtma, eksik iĢler, yol kaplama karakteristiği ile yer alan projeler adet olarak toplamlara dâhil edilmiĢtir.
(***) Toplam adedin Türkiye toplam adedine oranıdır.

Kaynak:kss.sanayi.gov.tr, 2015.
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3.2.1. AraĢtırmanın Amacı
TR42 Bölgesi ile TR52 Bölgesinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının ve
OSB iĢletmeleri özelinde yürütülen bu çalıĢmanın amacı, belirtilen bölge
örneklerinde olduğu gibi, kalkınma ajanslarının bölge kalkınması üzerindeki
etkilerini tespit edebilmektir. Bu çerçevede hem OSB iĢletmelerine hem de ajanslara
karĢılıklılık içerecek Ģekildemevcut duruma ve beklentilere yönelik sorular
yöneltilmiĢtir.
Yapılan çalıĢmada toplanan veriler ve saptanan durumlar dâhilinde olanın ve
olması gerekenin belirlenmesi, aksayan noktalar ve var olan beklentiler karĢısında
çözüm önerilerinin sunulması, bu sayede ise hem literatüre hem bölge kalkınmasına
hem de Türk kamu yönetimi ve ekonomik sistemine katkı sağlamak amaçlanmıĢtır.
Kapsam ve içerik itibariyle ilk olan bu çalıĢmada yapılmak istenen, mevcut durumun
“fotoğrafını çekmek” ve fotoğraf karesine ilaveler yapabilmektir. Bu çerçevede,
ilerleyen dönemlerde alanda yapılacak çalıĢmaların, eleĢtiri ve önerileri üzerine
geliĢtirecekleri yeni araĢtırmalara zemin hazırlamak suretiyle literatüre katkı
sağlanacağı düĢünülmektedir.
3.2.2. Veri Toplama Yöntemi
Elde edilen bilgiler çerçevesinde Türkiye‟de sanayinin ve kalkınmanın önemli
mekânlarını ifade eden OSB‟ler alan araĢtırmasının birinci bölümünü oluĢturmuĢtur.
Kapsam dâhilinde TR42 ve TR52 Bölgelerinde faal olan OSB‟ler ve buralarda
üretim gerçekleĢtiren yerli ve yabancı sermayeli iĢletmeler hedef kitleyi iĢaret
etmiĢtir.
OSB bölgelerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi‟nde yer alan bilgiler ve bölgeler esas
alınmıĢtır. Ancak buralarda üretim gerçekleĢtiren iĢletmelerinin güncel sayısal
bilgilerine eriĢmek oldukça zor gerçekleĢmiĢ ve uzun zaman almıĢtır. Çünkü sitede
yer alan Firmaların sayısı ile Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlüklerine ait olan web
sayfalarındaki iĢletme sayıları ve unvanları arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır.
Bu nedenle gerçekçi verilere ulaĢabilmek adına hem Bakanlık OSB Bilgi Sitesi hem
de OSB Bölge Müdürlüklerine ait resmi web sayfalarındaki katılımcı/üretimdeki
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iĢletme bölümlerindeki üreticilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak bu süreç önemli
zaman ve emek kaybına yol açmıĢtır. Çünkü OSB Bölge Müdürlüklerinin de
Bakanlık bilgi sitesi gibi eksiklikleri oldukça fazladır. Değil iĢletmelerin ölçeklerine
ulaĢmak güncel isimleri, halen faaliyette olup olmadıkları ve özellikle iletiĢim
bilgilerinin birçoğunda olmayıĢı, olanların ise güncel nitelikte olmaması karĢılaĢılan
önemli zorluklardan biri olmuĢtur.
Bu doğrultuda bütün OSB Bölge Müdürlüklerinden ve KOSGEB‟ten e-posta
ve telefon aracılığıyla konuya iliĢkin bilgi talebinde bulunmuĢ, bunlardan yalnızca
Düzce 2. OSB ve Konya 1. OSB Bölge Müdürlüklerinden bilgi temin edilebilmiĢtir.
Ayrıca Sakarya 2. OSB Bölge Müdürlüğü‟nden “yönetim kurulu kararınca bu
bilgileri veremeyeceklerini” ifade eden bir e-posta alınmıĢtır. Diğer Müdürlüklerden
ise bilgi almak mümkün olmamıĢtır. Dolayısıyla, BST Bakanlığı ve OSB Bölge
Müdürlüklerindeki katılımcı iĢletme isimleri esas alınarak, tüm üreticilerin isim ve
iletiĢim bilgileri üreticilere ait web sayfaları incelenerek çıkartılmıĢtır. Yapılan tespit
çalıĢması neticesinde TR42 Bölgesinde (Doğu Marmara) bulunan tüm OSB‟lerde
üretim gerçekleĢtiren yerli ve yabancı sermayeli 1108 iĢletmeye iliĢkin, TR52
Bölgesinde (Batı Anadolu) ise tüm OSB‟lerde yerli ve yabancı sermayeli 1643
iĢletmeye iliĢkin bilgiler çıkartılmıĢtır. 2015 yılının baĢından itibaren elde edilen
bilgilere göre araĢtırma konusu olan bölgelere ait OSB bilgileri ise kısaca aĢağıdaki
gibi tablolaĢtırılmıĢtır.
Tablo 34. TR42 Bölgesi OSB Bilgileri
BÖLGE

ĠL

KOCAELĠ
TR42 BÖLGESĠ

SAKARYA

OSB ADI
Dilovası OSB
Gebze OSB
Gebze Plastikçiler OSB
TOSB Otomotiv Yan Sanayi Ġhtisas OSB
Kandıra OSB
Gebze Güzeller OSB
ĠMES VI. Makine Ġhtisas OSB
Arslanbey OSB
Makine Ġhtisas OSB
Gebze Kömürcüler OSB
Gebze V. Kimya Ġhtisas OSB
Asım Kibar OSB
Alikâhya OSB
Sakarya 1. OSB
Sakarya 2. OSB
Sakarya 3. OSB

ĠġLETME SAYISI
212
189
129
99
60
54
51
18
17
16
8
6
Altyapı aĢamasında
47
29
49
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ĠnĢaat aĢamasında

Ferizli OSB

BOLU
TR42 BÖLGESĠ
DÜZCE

YALOVA

Karasu OSB
Kaynarca OSB
Sakarya Kaynarca Doğu Marmara
Makine Ġmalatçıları Ġhtisas
Bolu Karma ve Tekstil Ġhtisas OSB
Gerede OSB
Gerede Deri Ġhtisas OSB
Yeniçağa OSB
Düzce OSB
Düzce 2. OSB
Çilimli Organize Sanayi Bölgesi
Düzce GümüĢova Islah
TaĢıt Araçları Yan Sanayi OSB
Yalova Gemi Ġhtisas OSB
Yalova Çiçekçilik ve Tarıma Dayalı OSB
Yalova Kalıp Ġmalatı Ġhtisas
Yalova Kompozit ve Kimya Ġhtisas Islah
TOPLAM:

ĠnĢaat aĢamasında
ĠnĢaat aĢamasında
KamulaĢtırma aĢamasında
55
12
ĠnĢaat aĢamasında
ĠnĢaat aĢamasında
46
11
KamulaĢtırma aĢamasında
KamulaĢtırma aĢamasında
Altyapı aĢamasında
Altyapı aĢamasında
Altyapı aĢamasında
KamulaĢtırma aĢamasında
KamulaĢtırma aĢamasında
1.108

Kaynak: BST Bakanlığı ve OSB Bölge Müdürlükleri‟ne ait verilerden hazırlanmıĢtır.

Yapılan araĢtırmalar neticesinde Batı Anadolu Bölgesi‟nde yer alan TR52
Bölgesine ait OSB‟lere iliĢkin bilgiler ise Ģu Ģekildedir:
Tablo 35. TR52 Bölgesi OSB Bilgileri
BÖLGE

TR52 BÖLGESĠ

ĠL

KONYA

KARAMAN

ĠġLETME SAYISI
670
485
159
66
35
29
28
15
ĠnĢaat aĢamasında
KamulaĢtırma aĢamasında
156

OSB ADI
BÜSAN Özel OSB
Konya OSB
Konya 1. OSB
Ereğli OSB
BeyĢehir OSB
AkĢehir OSB
Karapınar OSB
SeydiĢehir OSB
Çumra OSB
Kulu OSB
Karaman OSB
TOPLAM:

1.643

Kaynak: BST Bakanlığı ve OSB Bölge Müdürlükleri‟ne ait verilerden hazırlanmıĢtır.

Bu bölgelerde uygulanacak olan alan araĢtırmasının yüz yüze yapılması
planlanmıĢ ancak bölgelerin yoğunluğu, OSB iĢletmelerinin dağılımı ve buralardaki
iĢ yükünün ağırlığı göz önüne alındığında verilerin online olarak toplanmasına karar
verilmiĢtir. Uygulamaya konu olan soruların ana alanda uygulamaya geçilmesinden
önce ise Niğde Organize Sanayi Bölgesi‟nde faaliyet gösteren, Ahiler Kalkınma
Ajansı‟ndan destek alan, baĢvurusu reddedilen ve hiç destek baĢvurusunda
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bulunmayan 10 iĢletme ile görüĢülmüĢ, görüĢülen kiĢilerin karĢılaĢabildikleri
durumlar ve soruların anlaĢılabilirliği üzerinden anket formunda yer alan sorular
tekrar gözden geçirilmiĢtir.
Pilot uygulama devam ederken, bir taraftan da TR42 ve TR52 Bölgeleri
OSB‟lerinde yer alan Firmaların tek tek web sayfalarına ve burada yer alan e-posta
adreslerine eriĢilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak belirtmek gerekir ki, kalkınmanın ve
teknolojinin ana kaynağı olan sanayi sektöründeki birtakım kuruluĢların halen web
sayfalarının ya da e-posta adreslerinin bulunmadığı, verilen adreslerin ise bir
kısmının güncel olmadığı ya da iĢ yoğunluğu nedeniyle takip edilmediği yapılan
görüĢmeler neticesinde tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın ilk aĢamasında revize edilen
sorular, verilerin toplanacağı Surveymonkey Gold Paket üzerinde hazırlanmıĢ ve eposta adreslerine ulaĢılabilen iĢletmelere gönderilmiĢtir.
Bu çerçevede web sayfalarından ulaĢılan e-posta adreslerine ve anketlerin geri
dönmesi ya da cevaplanmaması üzerine yapılan bilgilendirme ve hatırlatma
aramalarda güncellenen yeni e-posta adresleri olmak üzere temin edilen bilgiler
doğrultusunda TR42 Bölgesine 971, TR52 Bölgesine ise 1448 adet anket daveti
gönderilmiĢtir. Bazı iĢletmelerde ise güvenlik gerekçeleriyle IP engellemesi
yaĢanmıĢ buralara surveymonkey üzerinden eriĢim mümkün olmamıĢtır. Maksimum
sayıya ulaĢabilmek ve IP engellemesine takılmamak için her iki Bölge için ayrı web
bağlantıları oluĢturulmuĢ, kiĢisel e-posta adresi kullanılarak konu hakkında bilgi
verilmiĢ ve anket linki paylaĢılmıĢtır. Bu yöntem özellikle tarafsız ve bilimsel niteliği
güçlü bir çalıĢmanın yapılması, veri dağılımında homojenliğin sağlanabilmesi adına
ajans desteklerinden yararlanmasına rağmen ankete katılmayan iĢletmelerin
katılımını sağlamak amacıyla kullanılmıĢtır. Yanıtlar incelendiğinde özellikle Doğu
Marmara Bölgesi‟ndeki yararlanıcı iĢletmelerin bir kısmından, oluĢturulan link
aracılığıyla veri toplanabildiği tespit edilmiĢtir. OluĢturulan linkler;
TR42 (Doğu Marmara) Bölgesi için:
https://tr.surveymonkey.com/r/kalkinmaajanslarinin-osbisletmetlerine-katkisi
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TR52 (Batı Anadolu) Bölgesi için:
https://tr.surveymonkey.com/r/KONYAVEKARAMANOSBISLETMELERININGE
LISIMINDEKALKINMAAJANSININROLU Ģeklinde özelleĢtirilmiĢtir.
Web bağlantısı yolu, e-posta davetinde olduğu kadar katılımcıların kimliklerine
iliĢkin net bilgi veren bir yol olmasa da, yanıt alınabilen iĢletmelerin IP adreslerinin
görünmesi sayesinde birebir muhataplarınca doldurulduğunu göstermiĢtir.
3.2.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem
Tez çalıĢmasının kapsamı kalkınma ajanslarının bölge kalkınması üzerindeki
etkisi ölçmek, konuya sanayi iĢletmeleri ve ajanslar açısından bakabilmek adına hem
TR42 ve TR52 Bölgeleri OSB iĢletmeleri hem de MARKA ve MEVKA Kalkınma
Ajansları personeli hedef kitle olarak seçilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırmanın evreni
bölgelerde yer alan tüm OSB iĢletmeleri ve ajans çalıĢanları olarak belirlenmiĢtir.
Önceki bölümlerde ifade edilen yöntemlerle OSB‟lerde faaliyet gösteren iĢletmelere
ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma ile verilen desteklerin sanayi iĢletmelerinin yatırım, ihracat,
istihdam, sosyo-kültürel katkı gibi kalkınma göstergesi sayılan unsurlar aracılığıyla
bölge ve ülke kalkınmasına sunduğu katkıyı ölçmek amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda her
iki ajanstan 2014 yılının sonlarında OSB‟de yer alan yararlanıcı konumunda bulunan
ve baĢvurusu reddedilen iĢletmelerin listeleri istenmiĢtir. Ancak MARKA, kiĢi ve
kurumların prestiji açısından böyle bir bilgi veremeyeceğine iliĢkin yazı göndermiĢ,
MEVKA ise olumlu ve olumsuz hiçbir Ģekilde bilgilendirme yapmamıĢtır.
Ġstenilen bilgilere ulaĢmak bu açıdan mümkün olmamıĢ örneklemin tespitinde
izlenen yol ise Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Her iki ajansın kuruluĢlarından itibaren,
(2015 yılı hariç) vermiĢ oldukları mali ve teknik destek programları kapsamında ilan
edilen sonuçları incelenmiĢtir. Burada yer alan kâr amacı güden kuruluĢların isimleri
ve projeleri bazında arama yapılıp OSB‟lerde yer alanlar belirlenmiĢtir. Bu sayede
örnekleme konu olan gerçekleĢme yani katkı düzeyi gerçekçi biçimde tespit
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Faaliyet raporları ve resmi web sayfalarında yer alan ilanlar
üzerinden gerçekleĢtirilen bu tespit çalıĢmasında, birtakım bilgi eksiklikleri
görülmüĢtür. Bu doğrultuda faaliyet raporlarında belirtilen yararlanıcı sayıları ile
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aynı yıl içerisinde ilan edilen listelerdeki sayıların değiĢtiği görülmüĢtür. Tespit
çalıĢması ilan edilen sonuçlar üzerinden yürütülmüĢtür.
Yapılan incelemeler neticesinde 2009 yılından bu yana MARKA tarafından
verilen teknik ve mali tüm destek türlerinde, desteklenen kuruluĢların yalnızca
39‟unun il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren OSB‟lerde yer aldığı görülmüĢtür.
TR42 Bölgesindeki OSB iĢletmelerinin sayısının 1108 olduğu tespit edildiğine göre
bu oran yaklaĢık %4‟e karĢılık gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu bölgedeki tüm
iĢletmelerin yalnızca %4‟ünün ajans desteklerinden faydalandığı, %96‟sının ise
faydalanmadığı görülmüĢtür.
N : Hedef kitledeki birey sayısı
n : Örnekleme alınacak birey sayısı
p : Ġncelenen olayın görülüĢ sıklığı (gerçekleĢme olasılığı)
q : Ġncelenen olayın görülmeyiĢ sıklığı (gerçekleĢmeme olasılığı)
t : Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer
d : Olayın görülüĢ sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatası
olarak ele alındığında ve hedef kitledeki iĢletme sayısı bilindiği için örneklemin
hesaplanmasında (BaĢ, 2013: 42);
n= Nt2pq / d2(N-1) + t2pq
formülünden yararlanılmıĢtır.
Formül, araĢtırmaya konu yapılan TR42 Bölgesi OSB bilgileri ıĢığında ve
%95 güven aralığında;

Ģeklini alacaktır.

n=?

p = 0,04

N = 1108

q = 0,96

t =1,96

d = 0,05 (%5‟lik hata payı)
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Değerleri formüle yerleĢtirdiğimizde ise;
n = 1108*(1,96)2*0,04*0,96 / (0,05)2*1107+(1,96)2*0,04*0,96
n = 163,449 / 2,915

=>

n = 56,07

Çıkan sonuç doğrultusunda TR42 Bölgesi için örneklemimiz 56 bulunmuĢtur.
Yani temsil kabiliyetine sahip birimlerden basit tesadüfî yöntemle, toplanabilecek 56
veri ile araĢtırma sonucu güvenilir düzeyde gerçekleĢecektir.
Aynı hesaplama yöntemi TR52 Bölgesinde, gerek iĢletme sayısının gerekse
de katkısallık oranının yüksek olmasından dolayı bu sayının iki katı oranında
gerçekleĢmiĢtir. Bu çerçevede kuruluĢundan itibaren MEVKA faaliyet raporları ve
baĢarılı proje ilanlarındaki iĢletmelerin içinde OSB‟lerde yer alanlar tespit edilmiĢtir.
Tüm destek türlerinde yapılan incelemeler esas alındığında 139 iĢletmenin il merkezi
ve ilçelerde faaliyet gösteren OSB‟lerde bulunduğu görülmüĢtür. Ancak 9 iĢletmenin
ajanstan ikinci kez destek aldığı göz önünde bulundurularak sayı 130 olarak
değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu kapsamda OSB‟lerde yer alan toplam iĢletme
sayısının 1643 olduğu bilindiğinde bu bölgelerde yer alan iĢletmelerin yaklaĢık
%8‟inin ajanstan destek aldığı görülmektedir. Yani MEVKA‟nın OSB‟lerdeki
katkısının gerçekleĢme düzeyi %8, gerçekleĢmeme düzeyi ise %92 olarak
belirlenmiĢtir. Burada da hedef kitledeki iĢletme sayısı bilindiği için örneklemin
hesaplanmasında yukarıdakiyle aynı olan;
n= Nt2pq / d2(N-1) + t2pq
formülünden yararlanılmıĢtır.
Formül, araĢtırmaya konu yapılan TR52 Bölgesi OSB bilgileri ıĢığında ve
%95 güven aralığında;
n=?

p = 0,08

N = 1643

q = 0,92

t = 1,96

d = 0,05 (%5‟lik hata payı)

olacak ve hesaplama;
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n =1643* (1,96)2*0,08*0,92 / (0,05)2*1642 + (1,96)2*0,08*0,92
n = 464,351 / 4,387

=>

n =105,87

Ģeklinde bir sonuç çıkaracaktır. Bu durum ise, TR52 Bölgesinde örneklemin 106
olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermiĢtir.
Elde edilen sonuçlar neticesinde anket yanıtlanma oranları belirlenen
örneklemlerden daha yüksek seviyede gerçekleĢmiĢtir. Gönderilen e-posta daveti ve
web bağlantıları, yapılan hatırlatma aramaları neticesinde TR42 Bölgesinden 66,
TR52 Bölgesinden ise 149 adet veri toplanmıĢtır.
Kalkınma ajanslarının bölge kalkınmasına katkısını ölçmek amacıyla
hazırlanmıĢ olan çalıĢmanın bu bölümünde elde edilen verilerin ilk önce bölgeler
özelinde ardından ise belirli noktalar ekseninde karĢılaĢtırmalı analizi yapılacaktır.
Ancak öncesinde katılımcılara yöneltilen sorular hakkında genel bir bilgi vermek
uygun olacaktır.
OSB ĠĢletmelerine yönelik hazırlanan ve “Kalkınma Ajanslarının Bölge
Kalkınması Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi” baĢlığı taĢıyan ankette toplamda 29
soru bulunmaktadır. Ancak iĢletmenin ajanstan destek alıp almadığını öğrenmek
amaçlı hazırlanan 13. soruda, soru atlama mantığı oluĢturulmuĢtur. Bu sayede verilen
bilgi karĢısında, yararlanıcı iĢletmelerden 29 soruya yanıt istenmiĢ, diğer
iĢletmelerden ise 18 soruya yanıt vermeleri beklenmiĢtir. 4 sorunun açık uçlu
oluĢturulduğu ankette katılımcıların gelir düzeyleri, iĢletmedeki pozisyonları,
iĢletmenin faaliyet alanı gibi sorular ilk bölümü oluĢtururken kalkınma ajansları
hakkındaki ilgi ve bilgi düzeyinin, kuruluĢlardan beklentilerin, eğer destek alındıysa
desteğin türü, talebin karĢılanma oranı, iĢletmenin istihdam, ihracat ve yatırım
potansiyeline katkısının tespitine yönelik sorular diğer bölümü oluĢturmuĢtur.
Sorular ve seçenekler mümkün oldukça kolay anlaĢılabilir düzeyde hazırlamaya
çalıĢılmıĢtır. Anket soruları tezin “ekler” bölümünde yer almaktadır.
AraĢtırmanın ikinci ayağını oluĢturan kısmında ise MARKA ve MEVKA
personeline, bölgedeki iĢletme ve kuruluĢlardan beklentileri, ajans sistemindeki
aksaklıkların tespiti amaçlı açık uçlu sorular dâhil 33 soru hazırlanmıĢtır. Ancak
MEVKA özelinde sorulara iliĢkin birtakım eleĢtiriler söz konusu olmuĢ, soruların
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gözden geçirilmesi talebi gündeme gelmiĢtir. KarĢılaĢılan durum MEVKA verilerinin
analiz edildiği bölümde detaylı biçimde aktarıldığı için burada yalnızca soru
sayısında ve bazı içeriklerde değiĢikliğin söz konusu olduğunu, bu durumun ise bazı
noktalarda karĢılaĢtırma yapılmasına imkân vermediğini belirtmek yeterli olacaktır.
3.3. Veri Analizlerinin Yapılması
ÇalıĢma kapsamında önemli bölümü online olarak toplanan verilerin analizi
noktasına geçmeden önce belirtmek gerekir ki, kalkınma ajansları ya da OSB‟ler
üzerinde farklı türde araĢtırmalar yapılmıĢtır. Ancak gerçekleĢtirilen bu çalıĢma her
iki birimin etkileĢimini ölçmeye çalıĢan ve bu kapsamda farklı bölgeler üzerinde
inceleme yapan bir ilk niteliği taĢımaktadır. Bu sebepledir ki, durum tespiti yapmak,
mevcut duruma iliĢkin bir “fotoğraf çekmek” düĢünülmüĢ, dolayısıyla keĢifsel bir
araĢtırma yapılmıĢtır. Verilerin analizinde ise SPSS 18 Paket Programı kullanılarak
çapraz tablolar (crosstabs) oluĢturulmuĢtur.
3.3.1. TR42 Bölgesi 21 OSB ĠĢletmelerinden Gelen Verilerin Analizi
TR42 Bölgesinde daha önce belirtildiği üzere toplam 971 adrese e-posta daveti
ya da anket linki gönderilmiĢ bunlardan 54‟ü e-posta, 12‟si web bağlantısı olmak
üzere 66 yanıt alınmıĢtır. Gelen yanıtların OSB bazında dağılımı ise Ģu Ģekilde
gerçekleĢmiĢtir: Dilovası OSB (7), Gebze OSB (9), GEPOSB (3), TOSB (4), Gebze
Güzeller OSB (5), Arslanbey OSB (3), ĠMES VI. Kimya OSB (1), GEBKĠM (1),
Sakarya 1. OSB (6), Sakarya 2. OSB (4), Sakarya 3. OSB (3), Bolu OSB (7), Gerede
OSB (1), Düzce OSB (6), Düzce 2. OSB (2). Ayrıca gelen diğer 4 yanıtın IP
adreslerinden Kocaeli ve Sakarya illerindeki OSB‟lere ait olduğu belirlenmiĢtir.
Ancak burada net bir Ģekilde OSB tespiti yapmak mümkün olamamıĢtır.
Bölgeden toplanan verilerin analizi aĢağıda yer almaktadır:

21

Yalova ilinde araĢtırmanın baĢladığı günden itibaren hiçbir OSB faaliyete geçmediği için bu ilden veri
toplanamamıĢtır.
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Tablo 36. TR42 Bölgesi Katılımcıların YaĢ Aralığı
Ait olduğunuz yaĢ kategorisini iĢaretleyiniz.
59‟ün
20-29
30-39
40-49
50-59
üstünde
16
20
15
9
3
25,4%
31,7%
23,8%
14,3%
4,8%
16
20
15
9
3
25,4%
31,7%
23,8%
14,3%
4,8%

TR42 OSB
Total

Total
63
100,0%
63
100,0%

Ġlk soru katılımcıların yaĢ aralığına öğrenmeye iliĢkin hazırlanmıĢtır. 63 kiĢi
tarafından yanıtlanan bu soruda 20 yaĢ altında seçeneği de bulunmaktadır. Ancak bu
seçeneği hiç kimsenin iĢaretlemediği görülmektedir. Katılımcıların en yoğun
bulunduğu yaĢ aralığı 20 yanıt ve %31,7‟lik oran ile 30-39 yaĢ olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 37. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri (TR42)
Ortaokul
TR42 OSB
Total

3
4,8%
3
4,8%

Eğitim düzeyinizi iĢaretleyiniz.
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
5
8
38
9
7,9%
12,7%
60,3%
14,3%
5
8
38
9
7,9%
12,7%
60,3%
14,3%

Total
63
100,0%
63
100,0%

Bölgede yer alan katılımcıların eğitim düzeylerinin %60,3‟lük oran ile lisans
seviyesinde yoğunlaĢtığı, bunu %14,3 ile yüksek lisans seviyesinin takip ettiği
görülmüĢtür. Ayrıca bu soruda doktora seçeneği de mevcut olup, bu eğitim
seviyesinde hiç yanıt alınmadığı belirlenmiĢtir.
Tablo 38. Katılımcıların Gelir Seviyesi (TR42)

TR42 OSB
Total

Aylık yaklaĢık geliriniz aĢağıdaki kategorilerden hangisine uymaktadır?
16.000 TL ve
1.001-4.000 4.001-8.000 8.001-12.000 12.001-16.000
üzeri
35
11
9
1
6
56,5%
17,7%
14,5%
1,6%
9,7%
35
11
9
1
6
56,5%
17,7%
14,5%
1,6%
9,7%

Total
62
100,0%
62
100,0%

Katılımcıların gelir sorusuna vermiĢ oldukları yanıt incelendiğinde soruyu 62
kiĢinin yanıtladığı, yoğunluğun ise 35 kiĢi ve %56,5‟lik oranla, 1.000-4.000 TL
aralığında olduğu görülmüĢtür. Bu grubu 11 kiĢinin dâhil olduğu 4.001-8000 TL
arasında gelire sahip olan kiĢiler takip etmiĢtir. En düĢük oran ise 12.001-16.000 TL
arasındaki gelir seviyesindeki kiĢilerden olmuĢtur.
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Bir diğer soru ise iĢletmenin faaliyet süresine iliĢkin sorudur. Bu soruya
verilen yanıtın sayısal ve oransal değeri ise aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 39. ĠĢletmelerin Faaliyette Bulundukları Süreler (TR42)
ĠĢletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir?
5 - 14 yıl 15 - 25 yıl 26 - 35 yıl 36 yıl ve üzeri
4
18
17
13
11
6,3%
28,6%
27,0%
20,6%
17,5%
4
18
17
13
11
6,3%
28,6%
27,0%
20,6%
17,5%

0 - 4 yıl
TR42 OSB
Total

Total
63
100,0%
63
100,0%

Tablodan görüldüğü üzere, katılımcı iĢletmelerin faaliyet süreleri 5-14 yıl
arasında yoğunlaĢmıĢ bunu diğer yıllar izlemiĢtir. 4 iĢletmenin ise 5 yıldan daha kısa
süredir faaliyette olduğu görülmüĢtür. Bu durum ankete, faaliyet süresi ve mesleki
tecrübesi daha yüksek olan iĢletmelerin katıldığını göstermiĢtir.
Grafik 7. ĠĢletmelerin Sektörel Dağılımı (TR42)
11,10%
9,50%
30,20%
15,90%
4,80%
7,90%
12,70%

1,60%
9,50% 6,30% 0% 3,20%

Otomotiv

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Makine, Teçhizat

ĠnĢaat

Plastik Ürünler

Sağlık Malzemeleri

Tekstil

Orman Ürünleri

BiliĢim ve Teknoloji

Kimya Sanayi

Madencilik

Diğer

YaklaĢık değerleri üzerinden grafik çizildiğinde en yoğun katılımın yanıt
seçeneklerinde “diğer” olarak belirttiğimiz sektörlerde yoğunlaĢtığı görülmektedir.
Bu sektörler ise genel olarak lojistik, elektrik-elektronik, demir-çelik, alüminyummetal parça, gemi inĢası, otomotiv, inĢaat, mobilya, hidrolik, su parkları, galvaniz
kaplama ve ısıtma teknolojileri olarak belirtilmiĢtir.
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Tablo 40. ĠĢletmelerin Sektörel Dağılımı (TR42)
ĠĢletmenizin ana faaliyet alanı nedir?

7

Gıda,
tarım ve
hay.
6

10,6%
7
10,6%

Otomotiv
TR42 OSB

Total

Mak.
Teç.

ĠnĢaat

Pl.
Ür.

Tekstil

Orm.
Ür.

Bil.
Tekn.

Kimya

Maden

Diğer

10

8

2

4

6

1

5

3

19

9,1%
6

15,2%
10

12,1%
8

3,0%
2

6,1%
4

9,1%
6

1,5%
1

7,6%
5

4,5%
3

28,8%
19

9,1%

15,2%

12,1%

3,0%

6,1%

9,1%

1,5%

7,6%

4,5%

28,8%

Yukarıda belirtildiği üzere toplam yanıtlar içerisinde %28,8‟lik oran ile en
yüksek paya sahip olan “diğer” seçeneğinde katılımcılar tarafından belirtilen
sektörler iken, ikinci en yüksek katılım%15,2 ile makine-teçhizat alanından
olmuĢtur.
Tablo 41. Katılımcıların ĠĢletmedeki Görev Pozisyonları (TR42)
Diğer
TR42 OSB
Total

16
25,4%
16
25,4%

ĠĢletmedeki pozisyonunuz nedir?
ĠĢletme Sahibi
Yönetici
Mühendis
15
30
2
23,8%
47,6%
3,2%
15
30
2
23,8%
47,6%
3,2%

Total
63
100,0%
63
100,0%

TR42 Bölgesi OSB anketimize katkı sağlayan kiĢilerin yaklaĢık yarısı
yöneticilerden oluĢmuĢtur. Ġkinci en yoğun cevap “diğer” kategorisinden gelmiĢtir.
Bu alana ise verilen yanıtlar ise, Ar-Ge Sorumlusu, DıĢ Ticaret Sorumlusu,
Farmakovijilans Sorumlusu, IT Sorumlusu, Ġnsan Kaynakları Müdürü, Laboratuar
Sorumlusu (Uzman Kimyager), Muhasebe, Ortak-Müdür, SatıĢ ve Pazarlama ile
Tekniker olarak çeĢitlendirilmiĢtir. Bahsedilen kategorilerden en yüksek olanı 7 kiĢi
tarafından belirtilen muhasebe birimlerine iĢaret etmiĢtir. Burada belirtmek gerekir
ki, iĢletmelere yapılan hatırlatma aramalarında birçok iĢletme tarafından muhasebe
sorumlularına yönlendirilmiĢtir.
ĠĢletme bünyesinde (varsa Ģubeler de dâhil olmak üzere) çalıĢan sayısını
öğrenebilmek için sorulan 7. Soru, açık uçlu olarak belirlenmiĢtir. Bu soruya 57 kiĢi
yanıt vermiĢtir. Burada gelen yanıtlar ekseninde iĢletmelerin personel sayıları tek tek
yazılmak yerine Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
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Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik22 kapsamında bir sınıflandırmaya gidilmiĢtir.
Buna göre, gelen 57 yanıtın ölçeklere göre dağılımı Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
0 - 50 kiĢi arası
51 - 250 kiĢi arası
251-800 kiĢi arası
Toplam:

Küçük iĢletme
Orta büyüklükte iĢletme
Büyük iĢletme

28
17
12
57

Grafik 8. Katılımcı ĠĢletmelerin Ölçeklere Göre Dağılımı (TR42)

21%
49%
30%

0 - 50 kiĢi arası
51 - 250 kiĢi arası
251-800 kiĢi arası

Yatırımcıların yatırım ve üretim yapabilmek için ellerinde gerekli kaynak olup
olmadığı ve çeĢitli kuruluĢların yatırımlara katkısını ölçebilmek amacıyla iĢletmelerin
kuruluĢ aĢamasında gerekli olan kaynakların ne Ģekilde finanse edildiğine iliĢkin
yönelttiğimiz bir soruya 66 kiĢinin 54‟ü yanıt vermiĢtir. Bu çerçevede gelen yanıtlar
Ģöyledir:

Tablo 42. ĠĢletmelerin KuruluĢ AĢamasındaki Finans Kaynakları (TR42)
Kaynak
Kendi kaynaklarımızla
Banka kredisiyle
KOSGEB desteğiyle
Kalkınma Ajansı
aracılığıyla
Diğer kaynaklar
aracılığıyla
Toplam:

22

% 0 - 20
oranında
3
2
3
4

% 21 - 50
oranında
9
12
0
0

% 51 - 75
oranında
9
4
0
0

% 76 - 100
oranında
19
1
0
0

Yanıt
Sayısı
40
19
3
4

4

2

0

3

9
54

Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin sınıflandırılması: Madde 5- (DeğiĢik: 10/9/2012-2012/3834 K.)
KOBĠ‟ler aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmıĢtır a) Mikro iĢletme: On kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve
yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler. b)
Küçük iĢletme: Elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler. c) Orta büyüklükteki iĢletme: Ġkiyüzelli kiĢiden az
yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk
Lirasını aĢmayan iĢletmeler.
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Tabloya göre soruyu yanıtlayan 54 kiĢiden gerekli finansmanın %76 ve daha
fazlasını kendi kaynakları ile karĢılayan kuruluĢ sayısı 19 iken, finansmanın %21-50
oranındaki kısmını banka kredisi ile karĢıladığını belirtenlerin sayısı 12 olmuĢtur.
Anketin 9. Sorusunda iĢletmelerden “faaliyete baĢladıkları günden itibaren
herhangi bir kurum veya kuruluĢtan destek alıp almadıkları” sorusu açık uçlu
biçimde yöneltilmiĢtir. Bu soruyu 25 iĢletme yanıtlamıĢtır. Gelen yanıtlara göre
iĢletmelerde toplam 13 adet KOSGEB, 7 adet TÜBĠTAK, 7 adet MARKA, 1 adet
TTGV desteği belirtilmiĢtir.
Tablo 43. Katılımcıların KA Hakkındaki Bilgi Düzeyi (TR42)

TR42 OSB
Total

Ġlinizin hangi Kalkınma Ajansına dâhil olduğunu
biliyor musunuz?
Evet
Hayır
40
22
64,5%
35,5%
40
22
64,5%
35,5%

Total
62
100,0%
62
100,0%

OSB iĢletmelerinin Kalkınma Ajansı hakkındaki bilgi düzeyini ölçmek
amaçlı hazırlanan bu soruya, 62 yanıt gelmiĢtir. Yanıt değerlendirildiğinde 62
iĢletmenin 40‟ı yani yaklaĢık %65‟i faaliyet gösterdikleri ilin hangi kalkınma
ajansına bağlı olduğunu bilmektedirler. Ancak bunun yarısı kadar olan 22 iĢletme ise
bu sorunun cevabını bilmediğini belirtmektedir.
Tablo 44. KA Hakkında Edinilen Bilginin Kaynağı (TR42)

TR42 OSB
Total

Kalkınma Ajansından ve vermiĢ olduğu desteklerden nasıl haberdar oldunuz?
BaĢka
Ajans
Ajansın
DanıĢman
kurum ve
Tanıdıklar
Yerel basın bilgilendirme
web
sayesinde
iĢletmeler
aracılığıyla
sayesinde
toplantıları
sitesinden
kanalıyla
sayesinde
14
16
14
14
7
17
28,0%
14

32,0%
16

28,0%
14

28,0%
14

14,0%
7

34,0%
17

28,0%

32,0%

28,0%

28,0%

14,0%

34,0%

50 iĢletme tarafından yanıtlanan bu soruyla hem ajansların kendilerini en
yaygın ne Ģekilde tanıtabildikleri hem de iĢletmelerin konuya ilgi düzeyleri
ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Birden çok seçeneğin iĢaretlenebildiği bu soruda yoğunluk
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%34 ile ajans tarafından gerçekleĢtirilen bilgilendirme toplantıları sayesinde, %32 ile
de danıĢmanlar aracılığıyla bilgi sahibi olunduğu görülmektedir.
Tablo 45. Ajans Desteklerinden Yararlanma Oranı (TR42)

TR42 OSB

KuruluĢunuzdan sonra Kalkınma Ajansından herhangi bir destek
aldınız mı?
SözleĢme
BaĢvurumuz
AĢamasında
Evet
Hayır
reddedildi
Ġmzalamayı
Reddettik
16
42
0
0

Total

Total
58

27,6%
16

72,4%
42

0,0%
0

0,0%
0

100,0%
58

27,6%

72,4%

0,0%

0,0%

100,0%

Yöneltilen bu soruya 58 iĢletmenin yanıt verdiği ve bunlardan yalnızca 16
iĢletmenin yararlanıcı konumunda olduğu görülmektedir. Ajans faaliyet raporları ve
ilan listeleri kapsamında yararlanıcı olan tüm iĢletmelere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
Hiçbir Ģekilde faaliyet gösterip göstermedikleri öğrenilemeyen ve bölgeden taĢınmıĢ
olan iĢletmeler hariç tüm yararlanıcılardan veri toplanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak
kimisi “yoğunluktan dolayı katılmak istemediklerini”, kimisi de “yetkililerin
katılmak istemediğini” belirtmiĢtir. Tüm çabalara rağmen yararlanıcı iĢletmelerin
sayısını daha fazla arttırmak mümkün olamamıĢtır.
Tablo 46. Yararlanılan Destek Türünün Tespiti (TR42)

TR42 OSB

Kalkınma Ajansından almıĢ olduğunuz desteğin türünü belirtiniz.
Doğrudan
Faizsiz
Doğrudan
Güdümlü
Finansman
Faiz
Kredi
Faaliyet
Proje
Teknik
Desteği
Desteği
Desteği
Desteği
Desteği
Destek
10
0
1
4
1
2

Total

71,4%
10

0,0%
0

7,1%
1

28,6%
4

7,1%
1

14,3%
2

71,4%

0,0%

7,1%

28,6%

7,1%

14,3%

Yararlanıcıların en çok kullandığı destek türünün %71,4 ile doğrudan
finansman desteği Ģeklinde gerçekleĢtiği, bunu doğrudan faaliyet desteğinin ve
teknik desteğin izlediği görünmektedir. Faiz desteğine hiç baĢvurulmaması,
muhtemelen ülkemizde henüz bu sistemin tam anlamıyla iĢlerlik kazanamamasından
kaynaklanmaktadır.
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Tablo 47. Destek Talebinin KarĢılanma Oranı (TR42)

TR42 OSB
Total

BaĢvurusunda bulunduğunuz destek talebinin gerçekleĢme
oranı % kaç civarında olmuĢtur?
% 21 - 50 oranında % 51 - 75 oranında % 76 - 100 oranında
7
2
5
50,0%
14,3%
35,7%
7
2
5
50,0%
14,3%
35,7%

Total
14
100,0%
14
100,0%

Yararlanıcı 14 iĢletmenin yanıtladığı bu soruda 7 iĢletmenin talebi %50‟ye
kadar karĢılanırken, 2 iĢletmenin %75‟e kadar, 5 iĢletmenin ise %76‟nın üzerinde bir
oranla karĢılandığı görülmektedir. Yasal düzenlemeler açısından incelenmesi ve
düzenlenmesi gerektiğini düĢündüğüm noktalardan birisini oluĢturan bu konunun
gözden kaçan birtakım unsurlarının olduğu ve bu alanda takdir yetkisinin kullanıldığı
kanısındayım. Sadece MARKA açısından değil, MEVKA açısından da hatta ülke
düzeyindeki tüm ajanslarda aynı yetkinin bu oranın belirlenmesinde etkili olduğu
kanısındayım. Aynı bölgede faaliyet gösteren ve kâr amacı güden kuruluĢları
olmaları bakımından aynı statüde yer alan iĢletmelerin taleplerinin karĢılanmasında
belirlenen farklılık umuyorum ki, hazırlanan projelerin teknik detaylarıyla ilgili
olmaktadır.
Tablo 48. Alınan Desteğin ĠĢletme Faaliyetlerine Etkisi (TR42)

TR42 OSB
Total

Kalkınma Ajansının, iĢletme faaliyetlerinize
etkisini ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Oldukça olumlu etkiliyor
Kısmen etkiliyor
8
5
61,5%
38,5%
8
5
61,5%
38,5%

Total
13
100,0%
13
100,0%

13 yararlanıcı tarafından yanıtlanan bu soruda 8 yararlanıcı desteklerden
iĢletme faaliyetlerinin oldukça olumlu etkilendiğini belirtmiĢtir. Seçenekler arasında
yer alan “hiçbir Ģekilde etkilemiyor” maddesinin hiç iĢaretlenmemesi, bu iĢletmelerin
kısmen veya tamamen destekten katkı gördüğünü ifade etmektedir.
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Tablo 49. Ajans Desteğinin ĠĢletme Yatırımlarına Etkisi (TR42)
Ajanstan aldığınız desteklerin, iĢletmenizin yatırımlarına etkisini nasıl
değerlendirirsiniz?
Aldığımız destek
Destek
Destek sayesinde
Yatırımlarımız
kaynak artıĢı sağladığı
sağlanmasaydı
mevcut yatırım
destekten hiçbir
için sosyo-kültürel
yatırımlarımızın
potansiyelimizde
Ģekilde
faaliyetlerde bulunma
gerçekleĢmesi
artıĢ oldu
etkilenmedi
imkânına sahip olduk
mümkün olamazdı
TR42 OSB
10
1
1
0
Total

Total
12

83,3%
10

8,3%
1

8,3%
1

0,0%
0

100,0%
12

83,3%

8,3%

8,3%

0,0%

100,0%

12 yararlanıcı tarafından yanıt bulan bu soruda %83‟lük bir oranla, 10
yararlanıcı,

alınan

desteğin

yatırım

potansiyelini

arttırdığını

belirtmiĢtir.

Kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri olarak büyümeden ayrıldığı noktayı
vurgulan sosyo-kültürel faaliyet seçeneğini özellikle ilave edilmiĢtir. Bu soruda 1
yararlanıcı iĢletme ise, alınan desteğin yatırımları etkilemediğini belirtmiĢtir.
Tablo 50. Alınan Desteğin Personel Sayısına Etkisi (TR42)

TR42 OSB
Total

Varsa personel sayısında yaĢanan artıĢ miktarı nedir?
1 - 5 kiĢi arasında
6 - 10 kiĢi arasında 11 - 15 kiĢi arasında
4
1
1
66,7%
16,7%
16,7%
4
1
1
66,7%
16,7%
16,7%

Total
6
100,0%
6
100,0%

Toplamda 12 iĢletmenin yanıtladığı bu soruya 6 iĢletme personel sayısında
artıĢ olduğunu, bunlardan 4‟ü bu artıĢın 1-5 kiĢi arasında olduğunu belirtmiĢtir.
Ayrıca 5 iĢletme ise, bu soruya personel sayısında hiçbir değiĢiklik olmadığını ifade
etmiĢtir.
Tablo 51. Ajans Desteğinin Üretim Kapasitesine Etkisi (TR42)

TR42 OSB
Total

Sağlanan desteğin üretim kapasiteniz üzerindeki etkisini ne Ģekilde
değerlendirirsiniz?
% 0 - 20 oranında artıĢ %21 - 50 oranında artıĢ
Bir artıĢ
yaĢanmıĢtır
görülmüĢtür
olmamıĢtır
8
5
1
57,1%
35,7%
7,1%
8
5
1
57,1%
35,7%
7,1%

Total
14
100,0%
14
100,0%
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Destek-üretim hacmi iliĢkisini ölçmek amaçlı hazırlanan bu soruyu 14
yararlanıcı yanıtlamıĢ, bunlarda 1‟i bir artıĢ olmadığını belirtirken 8‟i %0-20
oranında, 5‟i ise %21-50 oranında artıĢın yaĢandığını belirtmiĢtir.
Tablo 52. Ajansın ĠĢletmenizden Beklediği Muhtemel Sonuçlar (TR42)

TR42 OSB
Total

Ajansın proje desteğinden sonra, iĢletmenizde görmek istediği değiĢiklikler
sizce nelerdir?
Ürün
Rekabet
Üretim
Ġstihdam
DıĢa
Ġhracat
kalitesinde
gücünde hacminde oranında bağımlılıkta hacminde
artıĢ
artıĢ
artıĢ
artıĢ
azalma
artıĢ
7
10
10
9
4
5
53,8%
7

76,9%
10

76,9%
10

69,2%
9

30,8%
4

38,5%
5

53,8%

76,9%

76,9%

69,2%

30,8%

38,5%

Yararlanıcılara yöneltilen bu soru ile Ajansın verdiği destek neticesinde
iĢletmenin

gerçekleĢtirmesini

beklediği

durumun

ne

olabileceğine

iliĢkin,

yararlanıcıların görüĢleri öğrenilmek istenmiĢtir. Soruyu yanıtlayan 13 iĢletmenin
yoğunlaĢtığı ana unsurlar “rekabet gücünde artıĢ” ve “üretim hacminde artıĢ” olarak
gerçekleĢmiĢtir. Seçenekler arasına baĢka beklentilerin olabileceği ihtimaline karĢılık
yorum yapılabilmesi adına “diğer” kutucuğu da konulmuĢtur. Ancak yararlanıcılar
tarafından farklı bir seçenek oluĢturulmamıĢtır. Bu sonuçlar, yararlanıcılar tarafından
da Ajansın “kalkınma değil, büyüme amaçlı destek verdiği” algısının hâkim
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 53. OSB ĠĢletmelerinin Ajanstan Destek Talebine ĠliĢkin GörüĢleri
(TR42)

TR42 OSB
Total

Kalkınma Ajansı‟na proje/destek baĢvurusunda bulunmayı düĢünüyor
musunuz?
Evet
Hayır
Olabilir
13
18
19
26,0%
36,0%
38,0%
13
18
19
26,0%
36,0%
38,0%

Total
50
100,0%
50
100,0%

Soru atlama mantığı ile yararlanıcı iĢletmelerin yanıtlaması gereken soruların
ardından tüm katılımcıların yanıtladığı son sorulara geçilmiĢtir. Bunlardan biri olan
iĢletmelerin ajansa destek baĢvurunda bulunmayı düĢünüp düĢünmediğine iliĢkin
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sorudur. Buna göre 50 iĢletmeden 19‟u “olabilir” yanıtını seçerken 18‟i ise “hayır”
yanıtını vermiĢtir.
Tablo 54. "Hayır" Yanıtının Olası Nedenleri (TR42)

TR42 OSB

Önceki soruya cevabınız "Hayır" ise olası nedenleri iĢaretleyiniz.
Değerlendirmelerin
Yeterli
ÇalıĢmaları ile
objektif kriterlere göre
Gerek
olduklarını
ilgili bilgi sahibi
yapıldığını
görmüyorum
düĢünmüyorum
değilim
düĢünmüyorum
3
3
10
4

Total

Diğer
2

15,8%

15,8%

52,6%

21,1%

10,5%

3

3

10

4

2

15,8%

15,8%

52,6%

21,1%

10,5%

Önceki soruyla bağlantılı olarak oluĢturulan bu soruda %52,6 oranında,
destek alımına ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiĢtir. “Diğer” seçeneği doğrultusunda
ise, bir iĢletme “prosedürlerin yoğun olduğu”, bir iĢletme de “yatırım düĢünmediği”
için baĢvuru yapmaya gerek duymadığını vurgulamıĢtır.
Tablo 55. KA’nın Bölge Kalkınmasına Katkısının Değerlendirilmesi (TR42)

TR42 OSB
Total

Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına olumlu etkide
bulunduğunu düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
36
14
72,0%
28,0%
36
14
72,0%
28,0%

Total
50
100,0%
50
100,0%

Bu soruya 66 katılımcının 50‟si yanıt vermiĢ, yanıt verenlerin %72‟si, ajansın
bölge kalkınmasına olumlu etkide bulunduğunu düĢünürken, %28‟i böyle bir etkinin
olduğunu düĢünmediğini ifade etmiĢtir.
Tablo 56. Ajansın Tarafsız ve Adaletli Olup Olmadığına ĠliĢkin
GörüĢlerin Ölçülmesi (TR42)

TR42 OSB
Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını tarafsız ve
adaletli biçimde değerlendirdiğine inanıyor musunuz?
Evet
Hayır
25
23
52,1%
47,9%
25
23
52,1%
47,9%

Total
48
100,0%
48
100,0%
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Gerek TR42 Bölgesi gerekse de TR52 Bölgesinde katılım oranının düĢük
olduğu bu soru, TR42 Bölgesinde 48 iĢletmenin %52,1‟inde ajansın yapılan destek
baĢvurularını tarafsız ve adaletli biçimde değerlendirdiği kanısının hâkim olduğunu
gösterirken, buna çok yakın olan %47,9‟unda ise tarafsızlık ve adalet ilkesine riayet
edilmediği kanısı bulunmaktadır.
Grafik 9. Ajansın Tarafsızlığına ĠliĢkin GörüĢlerin Ölçülmesi (TR42)

Hayır
47,9%

Evet
52,1%

Evet
Hayır

ĠĢletmeler yönelttiğimiz son sorumuz ise açık uçlu olup, “Kalkınma
Ajansından beklentileriniz nelerdir?” Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Bu soruya 22 iĢletme
tarafından verilen yanıtların23 genel çerçevesine bakıldığında beklentiler Ģu Ģekilde
ifade edilmiĢtir.
Tablo 57. TR42 OSB ĠĢletmelerinin Kalkınma Ajanslarına Yönelik GörüĢ ve
Beklentileri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

23

Desteklerin devamı ve bütçenin arttırılması
Ar-Ge ve üretim ekipmanlarına destek sağlanması, YurtdıĢı tanıtım/yapılanma desteğinin
sağlanması
Özellikle KOBĠ niteliğindeki iĢletmelerin desteklenmesi ve onlara yol gösterilmesi
Bilgilendirme çalıĢmalarının yapılması
Büyük ölçekli firmalara yönelik desteklerin artırılması
Adil olunması, çalıĢtıkları bölgelere daha fazla sahip çıkılması, bunu gövde gösterisi yaparak
değil, derinden gerçekten faydalı olmak için yapılması ve siyasi etkilerden arınılması, proje
üretebilen gerçek ihtiyaç sahiplerine destek verilmesi
Prosedürlerin azaltılması, süreçlerin sonuçlandırılma sürelerinin kısaltılması, destek olunan
program konusu ürünlerdeki kodlama, etiketleme, renk tonları vb gibi kısıtlamaların
yumuĢatılması gibi operasyonel iĢlemlerin kolaylaĢtırılması
Kamu kurumlarına değil sadece illerdeki KOBĠ‟lere destek verilmesi

“hiçbir beklentim yok” Ģeklinde verilen yanıtlara burada yer verilmemiĢtir. Ayrıca verilen yanıtlara
ekleme ve çıkarma iĢlemi yapılmamıĢ, yanıtlar iĢletmelerin kendi ifadelerinden oluĢmuĢtur.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Evrak çokluğu, proje yazmada bilgi eksikliği, bu alanda gerekli eğitim verilmemesi vb.
konulardan dolayı proje yazımının sağlanmasında gerekli olanakların sunulması
Ülke kalkınmasına katkıda bulunacak gerçek ihtiyaç sahibi iĢletmelerin tespit edilerek siyasi
etkenlerden uzak objektif bir değerlendirme yapılarak desteklenmesi.
Gerçek, objektif kriterlerle destekleme çalıĢması nın yürütülmesi
Desteklerin kuruluĢlara önemli katkılarda bulunması nedeniyle sürdürülmesi
Bilgi ve finansal destek sağlanması
Bulunduğu bölgenin eksiklerini belirleyip, buna göre desteklerinin tasarlaması, prosedürlerin
azaltılması
Firmaların azami seviyede imkân ve teĢviklerden faydalandırılması ve buna göre yönlendirilmesi
Birebir kendi alanında baĢarılı, gelecek vadeden, güven veren, kendisini kanıtlamıĢ, iĢletme
bazlı desteklerin oluĢturulması. BaĢarılı KOBĠ iĢletmesinin ulusal hale getirilmesi, halka arzı,
ardından uluslararası iĢletme haline getirilmesi, danıĢmanlık ve rehberlik sisteminin
oluĢturulması,
Üretim kapasite artıĢının, istihdam artıĢının desteklenmesi ve kredi faiz desteği verilmesi

3.3.2. TR52 Bölgesi OSB ĠĢletmelerinden Gelen Verilerin Analizi
TR52 Bölgesi kapsamında toplam 1448 adet anket gönderilmiĢtir. Yapılan
hesaplama neticesinde örneklem 106 Ģeklinde tespit edilmiĢ olup, bu bölgeden 149
veri toplanmıĢtır. Analizler toplanan tüm veriler üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir.
Belirtmek gerekir ki, bu bölgede e-posta daveti ile gönderilen anketlere yanıt
toplanabildiği için, yalnızca 1 iĢletmeye web bağlantısı gönderilmiĢ olup, kendileri
ile yapılan görüĢme neticesinde faaliyet gösterdikleri OSB‟nin tespiti yapılabilmiĢtir.
Buna göre gelen yanıtların bölgede yer alan OSB‟ler üzerindeki dağılımı Ģu Ģekilde
gerçekleĢmiĢtir:
Konya OSB (55), Konya 1. OSB (32), BÜSAN Özel OSB (44), Karaman OSB
(13), AkĢehir OSB (4), Konya 4. OSB (1). Karapınar, Ereğli baĢta olmak üzere diğer
ilçelerdeki faal OSB‟lere de anket gönderilmiĢ, ancak geri dönüĢ sağlanamamıĢtır.
Bu doğrultuda gelen yanıtlar aĢağıda analiz edilmiĢtir.
Tablo 58. TR52 Bölgesi Katılımcıların YaĢ Aralığı
Ait olduğunuz yaĢ kategorisini iĢaretleyiniz.
20‟nin
altında
TR52 OSB
Total

2
1,4%
2
1,4%

20-29
36
25,4%
36
25,4%

30-39
55
38,7%
55
38,7%

40-49
32
22,5%
32
22,5%

50-59
12
8,5%
12
8,5%

59‟ün
üstünde
5
3,5%
5
3,5%

Total
142
100,0%
142
100,0%
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TR42 Bölgesi ile aynı soruların yöneltildiği bu bölgede yaĢ dağılımına iliĢkin
durum 142 kiĢinin yanıtı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre yine en yoğun katılım 3039 yaĢ aralığında olmuĢ ve bu oran tüm katılımcıların %38,7‟sine karĢılık gelmiĢtir.
Bu soruya TR42 Bölgesinden farklı olarak 20 yaĢın altında ve 59 yaĢın üstündeki
kiĢilerden de yanıt gelmiĢtir.
Tablo 59. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri (TR52)
Eğitim düzeyinizi iĢaretleyiniz.
Ġlkokul
14
9,8%
14
9,8%

TR52 OSB
Total

Ortaokul
3
2,1%
3
2,1%

Lise
Ön lisans
33
16
23,1%
11,2%
33
16
23,1%
11,2%

Lisans
59
41,3%
59
41,3%

Yüksek
Lisans
Doktora
16
2
11,2%
1,4%
16
2
11,2%
1,4%

Total
143
100,0%
143
100,0%

Bu bölgedeki katılımcıların da eğitim düzeyleri en yüksek düzeyde %41,3
oranında ve 143 kiĢiden 59‟unun yanıtıyla lisans olarak belirlenmiĢtir. Ancak burada
eğitim

seviyesinin

ilkokuldan

doktoraya

kadar

çeĢitlendiği

görülmektedir.

Katılımcıların %9,8‟i ilkokul, %1,4‟ü doktora seviyesinde iken, ön lisans ve yüksek
lisans durumu ‟11,2 ile aynı seviyede gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 60. Katılımcıların Gelir Seviyesi (TL)
Aylık yaklaĢık geliriniz aĢağıdaki kategorilerden hangisine uymaktadır?
1.001-4.000 4.001-8.000 8.001-12.000 12.001-16.000 16.000 TL ve üzeri
90
27
6
5
10
65,2%
19,6%
4,3%
3,6%
7,2%
90
27
6
5
10
65,2%
19,6%
4,3%
3,6%
7,2%

TR52 OSB
Total

Total
138
100,0%
138
100,0%

Katılımcıların gelir sorusuna vermiĢ oldukları yanıt incelendiğinde soruyu
138 kiĢinin yanıtladığı, yoğunluğun ise 90 kiĢi ve %65,2‟lik oranla, TR42
Bölgesindeki gibi 1.000-4.000 TL aralığında olduğu görülmüĢtür. Bu bölgede de
ikinci en yüksek katılım 4.001-8000 TL arasında gelire sahip olan kiĢiler takip
etmiĢtir.
ĠĢletmenin faaliyet süresine iliĢkin fikir sahibi olmak adına yöneltilen soruya
verilen yanıt da TR42 Bölgesi gibi 5-14 yıl arasında yoğunlaĢmıĢtır.
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Tablo 61. ĠĢletmelerin Faaliyette Bulundukları Süreler (TR52)
ĠĢletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir?
5 - 14 yıl 15 - 25 yıl 26 - 35 yıl 36 yıl ve üzeri
5
49
41
20
26
3,5%
34,8%
29,1%
14,2%
18,4%
5
49
41
20
26
3,5%
34,8%
29,1%
14,2%
18,4%

0 - 4 yıl
TR52 OSB
Total

Total
141
100,0%
141
100,0%

Buna göre katılımcı 141 iĢletmenin, 49‟unun faaliyet süreleri 5-14 yıl
arasında yoğunlaĢmıĢ bunu 15-25 yıl ile 36 yıl ve üzeri takip etmiĢtir. 4 iĢletmenin
ise 5 yıldan daha kısa süredir faaliyette olduğu görülmüĢtür. Bu durum ankete,
faaliyet süresi ve mesleki tecrübesi daha yüksek olan iĢletmelerin katıldığını
göstermiĢtir.
Grafik 10. ĠĢletmelerin Sektörel Dağılımı (TR52)
1,40%

2,80%

23,40%

1,40%

24,10%
12,10%

2,80%
1,40%

24,10%

1,40%
12,10%
6,40%

Otomotiv

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Makine, Teçhizat

ĠnĢaat

Plastik Ürünler

Sağlık Malzemeleri

Tekstil

Orman Ürünleri

BiliĢim ve Teknoloji

Kimya Sanayi

Madencilik

Diğer

TR52 Bölgesinde en yoğun katılımın %24,1 oranında otomotiv ile makineteçhizat sektöründen olduğu görülmüĢ, bunu “diğer” olarak belirtilen sektörler takip
etmiĢtir. Bu sektörler ise; geri kazanım faaliyetleri, yedek parça imalatı güneĢ enerjisi
üretimi, kent ekipmanları, endüstriyel kalıp, imalat sanayi, dalgıç motorlar ve
hidrofor üretimi, hafif metal döküm ve levha sac imalatı, pik, çelik, sfero döküm,
ilaç ve kozmetik, madeni yağ, metal iĢleri, hırdavat ürünleri imalatı, civata ve
bağlantı elemanları imalatı, diĢli imalatı, refrakter imalatı, ateĢe dayanıklı harç sıva
astar malzemeleri, oluklu mukavva kutu, LPG dolum ve depolama, koyun yünü
(yapağı) iĢleme ve ihracatı, metal atıkların geri dönüĢümü, alüminyum merdiven
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imalatı, yenilenebilir enerji, tarım makineleri, dıĢ ticaret ve gıda toptancılığı ile demir
çelik döküm olarak belirtilmiĢtir.
Tablo 62. ĠĢletmelerin Sektörel Dağılımı (TR52)
ĠĢletmenizin ana faaliyet alanı nedir?

34

Gıda,
tarım ve
hay.
17

24,1%
34
24,1%

Otomotiv
TR52 OSB
Total

Mak.
Teç.

ĠnĢaat

Pl. Ür.

Sağ.
Malz.

Tekstil

Orm.
Ür.

Bil.
Tekn.

Kimya

Maden

34

9

17

2

2

4

2

4

2

33

12,1%
17

24,1%
34

6,4%
9

12,1%
17

1,4%
2

1,4%
2

2,8%
4

1,4%
2

2,8%
4

1,4%
2

23,4%
33

12,1%

24,1%

6,4%

12,1%

1,4%

1,4%

2,8%

1,4%

2,8%

1,4%

23,4%

Bölgede TR42 Bölgesinden farklı olarak sağlık malzemeleri üreten
iĢletmelerden de veri toplanabilmiĢtir.
Tablo 63. Katılımcıların ĠĢletmedeki Görev Pozisyonları (TR52)
Diğer
TR52 OSB
Total

24
17,0%
24
17,0%

ĠĢletmedeki pozisyonunuz nedir?
ĠĢletme Sahibi
Yönetici
Mühendis
56
50
11
39,7%
35,5%
7,8%
56
50
11
39,7%
35,5%
7,8%

Total
141
100,0%
141
100,0%

Tablodan görüldüğü üzere katılımın en yoğun olduğu görev pozisyonu %39,7
ile iĢletme sahipleri tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede, ankete katılan 149
iĢletmenin, bu soruyu yanıtlayan ise 141 iĢletmenin 56‟sı iĢletme sahiplerini, 50‟si
ise yöneticilere iĢaret etmektedir. Katılımın bu seviyelerde yoğun olması sektöre ve
bölgeye daha hâkim kiĢilerin bu bölgede daha yüksek oranda katkı sağladığını ortaya
çıkarmaktadır.
Diğer seçeneği kapsamında ise, grafik-baskı sorumlusu, muhasebe sorumlusu
satın alma-lojistik personeli, satıĢ temsilcisi, insan kaynakları Ģefi, dıĢ ticaret ve satın
alma müdürlerini yer aldığı görülmüĢtür. Ancak burada da en yoğun katkı muhasebe
birimlerinden olmuĢtur.
ĠĢletme bünyesinde (varsa Ģubeler de dâhil olmak üzere) çalıĢan sayısını
öğrenebilmek için sorduğumuz soruya ise, 119 yanıt gelmiĢ, Doğu Marmara‟dan
gelen yanıtlarda yapıldığı üzere, Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı,
Nitelikleri

ve

Diğer

Sınıflandırılması

Hakkında

Yönetmelik

kapsamında

bir
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sınıflandırmaya gidilmiĢtir. Buna göre, gelen 119 yanıtın ölçeklere göre dağılımı Ģu
Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
0 - 50 kiĢi arası
51 - 250 kiĢi arası
251-800 kiĢi arası
Toplam:

Küçük iĢletme
Orta büyüklükte iĢletme
Büyük iĢletme

92
24
3
119

Hatta küçük iĢletmeleri de mikro ölçeklilere ayıracak olduğumuzda gelen 92
yanıtın 22‟sinin mikro ölçekli iĢletmelere ait olduğu görülmüĢtür.
Grafik 11. Katılımcı ĠĢletmelerin Ölçeklere Göre Dağılımı (TR52)
3%
20%

77%

0 - 50 kiĢi arası
51 - 250 kiĢi arası
251-800 kiĢi arası

KOBĠ‟lerin ağırlıklı olarak ankete katılması ise genel itibariyle KOBĠ
destekleri

ile

öne

çıkan

ajansa

iliĢkin

görüĢlerin

daha

fazla

geçerlilik

kazanabileceğinin bir göstergesi sayılabilecektir.
Yatırımcıların yatırım ve üretim yapabilmek için ihtiyaç duydukları
kaynakların karĢılandığı kanala iliĢkin yönelttiğimiz soruya ise 135 iĢletme cevap
vermiĢtir. Bu çerçevede gelen yanıtlar Ģöyledir
Tablo 64. ĠĢletmelerin KuruluĢ AĢamasındaki Finans Kaynakları (TR52)
Kaynak
Kendi kaynaklarımızla
Banka kredisiyle
KOSGEB desteğiyle
Kalkınma Ajansı
aracılığıyla
Diğer kaynaklar
aracılığıyla
Toplam:

% 0 - 20
oranında
3
10
8

% 21 - 50
oranında
10
12
2

% 51 - 75
oranında
17
3
0

% 76 - 100
oranında
78
3
0

Yanıt
Sayısı
108
28
10

6

0

0

0

6

9

2

1

0

12
135
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Tabloya göre soruyu yanıtlayan 135 kiĢiden 78‟i gerekli finansmanın %76 ve
daha fazlasını kendi kaynakları ile karĢıladığını, 6‟sı ise finansmanın %0-20
oranındaki kısmını kalkınma ajansı aracılığıyla karĢıladığını belirtmiĢtir.
ĠĢletmelerden “faaliyete baĢladıkları günden itibaren herhangi bir kurum veya
kuruluĢtan destek alıp almadıkları” sorusuna ise 49 iĢletmeden yanıt gelmiĢtir. Gelen
yanıtlara göre iĢletmelerde toplam 24 adet KOSGEB, 11 adet TÜBĠTAK, 13 adet
MEVKA, 1 adet AB Hibesi ve bakanlıkların desteği belirtilmiĢtir. Burada çoğu
yanıtta aynı iĢletmenın hem KOSGEB‟ten hem TÜBĠTAK‟tan hem de MEVKA‟dan
destek aldığı görülmüĢtür.
Tablo 65. Katılımcıların KA Hakkındaki Bilgi Düzeyi (TR52)

TR52 OSB
Total

Ġlinizin hangi Kalkınma Ajansına dâhil olduğunu
biliyor musunuz?
Evet
Hayır
91
48
65,5%
34,5%
91
48
65,5%
34,5%

Total
139
100,0%
139
100,0%

OSB iĢletmelerinin Kalkınma Ajansı hakkındaki bilgi düzeyini ölçmek
amaçlı hazırlanan bu soruya, 139 yanıt gelmiĢ, katımcıların %65,5‟i faaliyet
gösterdikleri ilin hangi kalkınma ajansına bağlı olduğunu bildiğini ifade etmiĢtir.
Tablo 66. KA Hakkında Edinilen Bilginin Kaynağı (TR52)

TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansından ve vermiĢ olduğu desteklerden nasıl haberdar oldunuz?
BaĢka
Ajans
Ajansın
DanıĢman
kurum ve
Tanıdıklar
Yerel basın
bilgilendirme
web
sayesinde
iĢletmeler
aracılığıyla
sayesinde
toplantıları
sitesinden
kanalıyla
sayesinde
32
53
27
37
29
22
28,1%
32

46,5%
53

23,7%
27

32,5%
37

25,4%
29

19,3%
22

28,1%

46,5%

23,7%

32,5%

25,4%

19,3%

114 iĢletme tarafından yanıtlanan bu soruyla hem ajansların kendilerini en
yaygın ne Ģekilde tanıtabildikleri hem de iĢletmelerin konuya ilgi düzeyleri
ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Yanıtlara bakıldığında bu soruda yoğunluk %46,5 ile
danıĢman sayesinde, %32,5 ile de tanıdıklar aracılığıyla bilgi sahibi olunduğu
görülmektedir.
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Tablo 67. Ajans Desteklerinden Yararlanma Oranı (TR52)
KuruluĢunuzdan sonra Kalkınma Ajansından herhangi bir destek
aldınız mı?
SözleĢme
BaĢvurumuz
AĢamasında
Evet
Hayır
reddedildi
Ġmzalamayı
Reddettik

TR52 OSB
Total

Total

24

100

13

2

139

17,3%
24

71,9%
100

9,4%
13

1,4%
2

100,0%
139

17,3%

71,9%

9,4%

1,4%

100,0%

Yöneltilen bu soruya 139 iĢletmenin yanıt verdiği ve bunlardan 100‟ünün
“hayır” yanıtını verdiği, yalnızca %17,3 oranındaki 24 kiĢinin “evet” yanıtını verdiği
görülmektedir. Bu bölgede TR42 Bölgesinden farklı olarak baĢvurusu reddedilen ve
sözleĢme aĢamasında bundan vazgeçen iĢletmeler olduğu tespit edilmiĢtir.
Burada da tarafsız bir çalıĢma yürütülebilmesi adına yararlanıcıların
katılımını artırabilmek için hatırlatma e-postaları ve telefon görüĢmeleri tesis edilmiĢ
ancak katılım oranları daha fazla artırılamamıĢtır.
Tablo 68. Yararlanılan Destek Türünün Tespiti (TR52)

TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansından almıĢ olduğunuz desteğin türünü belirtiniz.
Doğrudan
Faizsiz
Doğrudan
Güdümlü
Finansman
Faiz
Kredi
Faaliyet
Proje
Teknik
Desteği
Desteği
Desteği
Desteği
Desteği
Destek
8
1
0
2
7
0
44,4%
8

5,6%
1

0,0%
0

11,1%
2

38,9%
7

0,0%
0

44,4%

5,6%

0,0%

11,1%

38,9%

0,0%

TR52 Bölgesinde yararlanıcıların en çok kullandığı destek türünün 18 yanıtın
8‟inin yoğunlaĢtığı %44,4 oranıyla doğrudan finansman desteği

Ģeklinde

gerçekleĢtiği, bunu TR42 Bölgesinden farklı olarak güdümlü proje desteğinin takip
ettiği görülmüĢtür.

235

Tablo 69. Destek Talebinin KarĢılanma Oranı (TR52)
BaĢvurusunda bulunduğunuz destek talebinin gerçekleĢme oranı % kaç civarında
olmuĢtur?
% 0 - 20 oranında % 21 - 50 oranında % 51 - 75 oranında % 76 - 100 oranında
1
11
2
6
5,0%
55,0%
10,0%
30,0%
1
11
2
6
5,0%
55,0%
10,0%
30,0%

TR52 OSB
Total

Total
20
100,0%
20
100,0%

Yararlanıcı 20 iĢletmenin yanıtladığı bu soruda 11 iĢletmenin talebi %21-50
oranında karĢılanmıĢken, 6 ise iĢletmenin % 76-100 oranında destek alabildiği
öğrenilmiĢtir. Bu konuda ise daha önce TR42 Bölgesi verilerini yorumlarken
belirttiğim “takdir yetkisi”nin tekrardan göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Tablo 70. Alınan Desteğin ĠĢletme Faaliyetlerine Etkisi (TR52)

TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansının, iĢletme faaliyetlerinize
etkisini ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Oldukça olumlu etkiliyor
Kısmen etkiliyor
12
8
60,0%
40,0%
12
8
60,0%
40,0%

Total
20
100,0%
20
100,0%

20 yararlanıcı tarafından yanıtlanan bu soruda ise 12 yararlanıcı desteklerden
iĢletme faaliyetlerinin oldukça olumlu etkilendiğini belirtmiĢtir. Diğer bölgemizde
olduğu gibi burada da seçenekler arasında yer alan “hiçbir Ģekilde etkilemiyor”
maddesinin hiç iĢaretlenmemesi, bu iĢletmelerin de kısmen veya tamamen destekten
katkı gördüğünü ifade etmektedir.
Tablo 71. Ajans Desteğinin ĠĢletme Yatırımlarına Etkisi (TR52)

TR52 OSB
Total

Ajanstan aldığınız desteklerin, iĢletmeniz yatırımlarına etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
Destek sağlanmasaydı
Aldığımız destek kaynak artıĢı
Destek sayesinde mevcut
yatırımlarımızın
sağladığı için sosyo-kültürel
yatırım potansiyelimizde
gerçekleĢmesi mümkün
faaliyetlerde bulunma imkânına
artıĢ oldu
olamazdı
sahip olduk
1
16
3
5,0%
80,0%
15,0%
1
16
3
5,0%
80,0%
15,0%

Total
20
100,0%
20
100,0%

20 yararlanıcının vermiĢ olduğu yanıtlar değerlendirildiğinde 16 iĢletme
tarafından ve %80 oranında desteğin yatırım potansiyelini arttırdığını belirtmiĢtir.
Burada 3 iĢletme sosyo-kültürel faaliyet imkânına kavuĢtuğunu belirtirken, 1 iĢletme
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destek ile yatırım gerçekleĢtirebildiğini ifade etmiĢtir. Yararlanıcılardan yatırım
potansiyelinin destekten hiç etkilenmediğini belirten kimse olmamıĢtır.
Tablo 72. Alınan Desteğin Personel Sayısına Etkisi (TR52)

TR52 OSB
Total

Varsa personel sayısında yaĢanan artıĢ miktarı nedir?
1 - 5 kiĢi arasında
6 - 10 kiĢi arasında
21 ve üstü kiĢi
8
3
1
66,7%
25,0%
8,3%
8
3
1
66,7%
25,0%
8,3%

Total
12
100,0%
12
100,0%

Destek-istihdam iliĢkisini ölçmek için yönelttiğimiz bu soruya 19 iĢletme
yanıt vermiĢtir. Ancak bunlarda 12‟si değiĢik oranlarda artıĢ olduğunu belirtmiĢtir. 8
iĢletmenin 1-5 kiĢi arasında personel artıĢı yaĢadığını ifade eden bu yanıtlar arasında
1 kiĢi 21 ve üstü kiĢi istihdam ettiğini, 1 iĢletme 1-5 kiĢi arasında azalma yaĢandığını,
6 iĢletme ise hiçbir değiĢiklik yaĢanmadığını ifade etmiĢtir.
Tablo 73. Ajans Desteğinin Üretim Kapasitesine Etkisi (TR52)

TR52 OSB
Total

Sağlanan desteğin üretim kapasiteniz üzerindeki etkisini ne Ģekilde
değerlendirirsiniz?
% 0 - 20 oranında artıĢ %21 - 50 oranında artıĢ
Bir artıĢ
yaĢanmıĢtır
görülmüĢtür
olmamıĢtır
8
10
2
40,0%
50,0%
10,0%
8
10
2
40,0%
50,0%
10,0%

Total
20
100,0%
20
100,0%

Destek-üretim hacmi iliĢkisini ölçmek amaçlı hazırlanan bu soruyu 20
yararlanıcı yanıtlamıĢ, bunlardan %50‟si, %21-50 oranında artıĢ olduğunu, %10‟u ise
bir artıĢ olmadığını ifade etmiĢtir.
Tablo 74. Ajansın ĠĢletmeden Beklediği Muhtemel Sonuçlar (TR52)

TR52 OSB
Total

Ajansın proje desteğinden sonra, iĢletmenizde görmek istediği değiĢiklikler
sizce nelerdir?
Ürün
Rekabet
Üretim
Ġstihdam
DıĢa
Ġhracat
kalitesinde
gücünde hacminde oranında bağımlılıkta hacminde
artıĢ
artıĢ
artıĢ
artıĢ
azalma
artıĢ
15
12
14
9
9
9
78,9%
15

63,2%
12

73,7%
14

47,4%
9

47,4%
9

47,4%
9

78,9%

63,2%

73,7%

47,4%

47,4%

47,4%
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Yararlanıcılara yöneltilen bu soru ile Ajansın verdiği destek neticesinde
iĢletmenin gerçekleĢtirmesini beklediği durumun ne olabileceğine iliĢkin yöneltilen
bu soruyu yanıtlayan 19 iĢletme yanıtlamıĢtır. Seçenekler arasından en yüksek oran
ise %78,9 ile “ürün kalitesinde artıĢ” Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 75. OSB ĠĢletmelerinin Ajanstan Destek Talebine ĠliĢkin GörüĢleri
(TR52)
Kalkınma Ajansı‟na proje/destek baĢvurusunda bulunmayı
düĢünüyor musunuz?
Hayır

Evet
TR52 OSB

39
30,2%
39
30,2%

Total

Olabilir

43
33,3%
43
33,3%

Total

47
36,4%
47
36,4%

129
100,0%
129
100,0%

Tüm katılımcıların görebildiği ve yanıtlama Ģansının olduğu bu soruda 129
yanıt alınmıĢtır. Katılımcıların %36,4 ile 47‟si “olabilir” derken, “hayır” diyenlerin
oranı “evet” diyenlerin oranından yüksek çıkmıĢtır. Sonucun bu Ģekilde çıkmasında
muhtemelen son soruda görülen kaygı ve eleĢtirilerin payı bulunmaktadır. Bu
çerçevede “hayır” demeyi tercih edenlerin olası gerekçeleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Tablo 76. "Hayır" Yanıtının Olası Nedenleri (TR52)

TR52 OSB

Önceki soruya cevabınız "Hayır" ise olası nedenleri iĢaretleyiniz.
Değerlendirmelerin
Yeterli
ÇalıĢmaları ile
objektif kriterlere göre
Gerek
olduklarını
ilgili bilgi sahibi
yapıldığını
görmüyorum
düĢünmüyorum
değilim
düĢünmüyorum
9
14
19
10

Diğer
4

17,6%

27,5%

37,3%

19,6%

7,8%

9

14

19

10

4

17,6%

27,5%

37,3%

19,6%

7,8%

Total

Önceki soruyla bağlantılı olarak oluĢturulan bu soruda %37,3 oranında, destek
alımına ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiĢtir. Ayrıca bu bölgedeki iĢletmelerin %27,5‟i
“değerlendirmelerin

objektif

kriterlere

göre

yapıldığını

düĢünmediğini”

vurgulamıĢtır. “Diğer” seçeneği doğrultusunda ise, bir iĢletme “alınacak olan makine
ve teçhizatın yurtdıĢından alınma iĢlem ve ticari mantığa aykırı uygulama ve
gümrükleme iĢlemlerinde yaĢanan sorunlardan dolayı”, bir iĢletme “destek
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iĢlemlerinin kendi bünyesindeki personel tarafından yürütülmesinden dolayı”, bir
iĢletme “üretim gerçekleĢtirdikleri alanda hazırladıkları projelere ajansız ilgisiz
kalacağını” düĢündüğünden dolayı ve bir iĢletme de “daha önce çıkan desteği,
kendilerinin reddetmiĢ olmalarından dolayı” hayır yanıtını seçtiklerini ifade
etmiĢlerdir.
Tablo 77. KA’nın Bölge Kalkınmasına Katkısının Değerlendirilmesi (TR52)

TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına olumlu etkide
bulunduğunu düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
92
33
73,6%
26,4%
92
33
73,6%
26,4%

Total
125
100,0%
125
100,0%

Bu soruya 125 katılımcının 92‟si yanıt vermiĢ, “evet” yanıtını verirken,
%26,4‟ü yani 33 katılımcı “hayır” diyerek, ajansın bölge kalkınmasına olumlu bir
etkisinin bulunmadığını ifade etmiĢtir.
Tablo 78. Ajansın Tarafsızlığına ĠliĢkin GörüĢlerin Ölçülmesi (TR52)

TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını tarafsız ve
adaletli biçimde değerlendirdiğine inanıyor musunuz?
Evet
Hayır
55
72
43,3%
56,7%
55
72
43,3%
56,7%

Total
127
100,0%
127
100,0%

149 katılımcının 127‟sinin yanıtladığı bu soruda ise, katılımcıların %56,7‟si
yani 72 iĢletme kalkınma ajansının proje baĢvurularının tarafsız ve adaletli biçimde
değerlendirildiğine inanmadığını belirtmiĢtir. Bu sonuç ankete bölgeden katılımın
yüksek olduğu, katılımcılarının çoğunun KOBĠ statüsünde olduğu göz önüne
alındığında değerlendirme süreçlerinde çok ciddi sorunlar olduğunu göstermektedir.
TR42 Bölgesinde bu soruya verilen yanıtta çok küçük bir farkla da olsa
ajansın tarafsızlığına iliĢkin kanaat hâkim çıkmıĢ iken TR52 Bölgesinde daha yüksek
bir farkla, tarafsızlık aleyhinde kanaatin geçerli olduğu görülmektedir.
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Grafik 12. Ajansın Tarafsızlığına ĠliĢkin GörüĢlerin Ölçülmesi

Evet
43,3%
Hayır
56,7%

Evet
Hayır

Sorunun ve gelen yanıtın öneminden dolayı dağılımı grafik üzerinde de
görmek faydalı olacaktır. Gelen yanıtlar detaylı incelendiğinde ajanstan destek alan
yani yararlanıcı konumunda olan iĢletmelerin bir kısmının da bu soruya “hayır”
cevabını vermiĢ oldukları belirlenmiĢtir.
ĠĢletmelere yöneltilen son soru ise TR42 Bölgesindeki ile aynı olup,
“Kalkınma Ajansından beklentileriniz nelerdir?” Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Bu soruya
63 iĢletme tarafından verilen yanıtların24 genel çerçevesine bakıldığında ajans
hakkındaki görüĢler ve bu yapılardan beklentiler Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir.
Tablo 79. TR52 Bölgesi OSB ĠĢletmelerinin Kalkınma Ajansına Yönelik
GörüĢleri ve Ajanslardan Beklentileri
KOBĠ‟lere destek vererek üretimde olan etkinliği artırmalı ve KOBĠ‟lere kârlılık sağlayarak piyasada
belirli bir istihdam düzeyini sağlamayı hedeflemelidir,
Daha adaletli bir Ģekilde gelecek yeni faaliyet alanlarına yönlendirme
Daha az bürokrasi, iĢini seven personel..
Ajansların sanayicilerin gerçek isteklerine yeterli desteği vermesi gerekir. Gereksiz ve konvansiyonel
makineler yerine teknolojik ve Firmalara üstünlük sağlayabilecek tezgâhlar desteklenmelidir.
Destekler küçük parçalara bölünerek herkesi memnun etmek yerine iĢletmeyi gerçekten rekabetçi hale
getirebilecek büyüklükte olmalıdır. Değerlendirmeleri piyasadan habersiz akademisyen ve müfettiĢler
yapmamalıdır.
Gerçek projelerden daha fazla komisyon ve ahbap iliĢkisi olduğunu düĢünüyorum. Gerçekleri görmek
gerekiyor, ülke sermayesi daha dikkatli kullanılmalıdır

24

“hiçbir beklentim yok” Ģeklinde verilen yanıtlara burada yer verilmemiĢtir. Ayrıca verilen yanıtlara
ekleme ve çıkarma iĢlemi yapılmamıĢ, yanıtlar iĢletmelerin kendi ifadelerinden oluĢmuĢtur.

240

Projelerde biraz daha sadelik sağlanmalıdır
Her firmaya aynı eĢitlik de yaklaĢılmalıdır
Firmalara destekler hakkında gerekli bilgi verilmeli ve Firmalara bu konuda danıĢmanlık yapmalıdır
Ġhtiyaç sahiplerine daha fazla kolaylık sağlanmalı, yol gösterici olmalı, prosedürleri kaldırmalıdırlar
Daha kapsamlı çalıĢmalı ve gereken desteği vermelidirler
Üretim ve yerel istihdamı artırabilmek için daha basit Ģartlar ve prosedürlerle desteklenmektir.
Adil davranmaları, desteğin eĢit dağıtılmaları
Projeleri kâğıt üzerinde değil iĢletme bünyesinde inceleyerek onaylamalıdırlar
Daha anlaĢılır proje destek açıklamaları sunulmalıdır
Sadece destek çıkmaları
Daha hızlı, kolaylaĢtırılmıĢve kapsamlı bilgi alıĢveriĢi.
Yenilikçi, adaletli, tarafsız ve Ģeffaf bir kurum olmalı. Çevreci olmalı. Bulunduğu bölgedeki
kalkınmaya destek verebilmeli
Olası desteklerden Firmaların yeterince bilgilendirilmesi
Daha çok projeye finansman sağlamasını
Yararlanıcı sayısını artırmalarını
Kaynaklarını artırmaları
Gerekli bilgilendirme çalıĢmalarını KOBĠ‟leri dolaĢıp gerekli olan ihtiyaçları belirlemelidir
Sunulan projeler ile tarafsız olarak herkese destek verilmesi
Daha çok dalda destek verilmesi
Daha yüksek bütçeli destek sağlanması
Adaletli olması. Tanıdıklarla iĢlerin halledilmesi değil de hakkaniyetli olması.
Üreticileri teĢvik edici faaliyetleri ve tanıtım çalıĢmalarını artırması.
Faaliyetleri kapsamında sanayi/iĢveren iletiĢimini biraz daha artırıp bilgilendirme ve bilinçlendirme
konusunda iyileĢtirme ayrıca proje yazılımı konusunda teknik destek vermeleri. çünkü bu konuda
ciddi rant/kayıp söz konusudur
Daha fazla destek
Tarafsız bir Ģekilde hareket etmeleri
Daha çok firmaya imkân verilmesi
Daha aktif, Ģeffaf, giriĢimcileri bilgilendirmek gerektiğini insanların nelerden faydalanabileceği
konusunda herĢeyin açık Ģekilde anlatılması konusunda yardımcı olunmalı. Kalkınma Ajansları tam
olarak neyi sağlamaktadır bunun iyi tanıtılması gerekmektedir.
Desteklerin daha çok kiĢi veya kuruluĢlara hitap etmesi, yaklaĢımlarını teorikte değil uygulamaya
dökülerek yıkıcı değil yapıcı bir düĢünceme yapısı oluĢturarak aktif hale gelmesi gibi
Daha kısa sürede ihtiyaç karĢılanması destek oranının arttırılması destek alınabilecek seçeneklerin
çoğalması
Adalet adalet adalet.....
Adil ticari mantık çerçevesinde uygulanabilir yöntemlerle yapılması Firmalara tek tek yerinde
araĢtırma yapmaları, uygulamalı olarak kâr ve zarar durumunu değerlendirmeli
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Kalkınma ajansların daha adil olması gerektiğini düĢünmekteyim. Gerçekten yenilikçi projelere onay
vermeli, baskı altında kalıp Ģehirde onlarca soğuk hava deposu açılmamalı...
Özellikle ihracata yönelik hayvan ürünleri ile iĢtigal eden Firmaların, teĢvik ve desteklerden haberdar
edilmeleri, danıĢmanlık hizmeti verilmesi
Kalkınma ajansları kendi etrafındaki insanlara torpil yapmaktan gerçek sanayici ve imalatçıyla
ilgilenmiyor. Devlet bunlara boĢuna milyonlarca lira harcıyor yazıklar olsun..
Değerlendirmelerinin objektif olması, çok fazla ayrıntıya takılmaması, tanıtımını daha iyi yapması
ĠĢletme ve memleket için gerçekten hem maddi hem manevi fayda verecek Firmalara destek verilsin
Desteklerin artması
Yeni yatırımlar için desteklerin devamının gelmesi
Kalkınma ajansının daha aktif olmasını ve sadece proje bazında çalıĢmaması. Yapılan çalıĢma ve
desteklerden haberdar edilmeyi bekliyoruz.
Ajansımızın kaynaklarımızı israf ettiğine inanıyorum. Verilen destekler iĢletmelere katkı sağlayacak
büyüklükte olmalıdır. Küçük destekler iĢletmeye adım attıramamaktadır.Verilen destekler vergi
vs.gibi kısıtlara tabi olmamalıdır.Alınan desteğin yarısı vergi ve danıĢmanlara gitmektedir.Verilen
teĢvikler cnc torna matkap gibi teknolojik ilerleme sağlamayacak makinelere verilmemelidir.
Ġyi firmaları gözetmelerini rica ederim. Haksız projelerin geçtiğine inanıyorum iĢine layık olana
vermesini ve verilen yatırımın atıl olmasına dikkat edilmelidir
Gerçekten ihtiyaç duyulan ithal edilen ürünlerin üretimlerini ve ülke ekonomisine ihracat geliri
sağlayan KOBĠ'leri dikkate alınmasını rica ederim özellikle ġahıs firmaları bu konuda mağdurlardır
Desteklenen ürün ve/veya projelerin somut çıktılarının pazarlanmasına yönelik yayın, pazarlama,
iletiĢim, kontak tesis etme katkısının da sağlanarak projenin emekleme dönemlerinde de farkındalık
yaratılmasına katkı sağlanması
KOBĠ‟lerin kendi imkânları ile yapamadıkları stratejik cari açık önleyici yatırımları planlama ve
finans desteği vermeli,
Ülke ekonomisi büyütecek cari açığı kapatacak özel sektörün yatırım yapamadığı stratejik sektörlere
yatırım planlamalı
Firmaların projelerini değerlendirirken ajansa verilen projelerin iĢletmeye sağlayacağı katkıyı
değerlendirmeyip bu hangi partiden, bizim adamımız mı, bize yakın mı mantığının dıĢında
oluĢturacağı katma değere ve istihdama göre değerlendirseler çok iyi olur kanaatindeyim.
Ġhracata yönelik daha çok destek sağlanması
AnlaĢılabilir ve daha fazla bilgi

Tüm değiĢkenler arasında çapraz tabloların yapılması mümkün olmakla birlikte
çalıĢma içerinde tamamını aktarma ihtimali pek bulunmamaktadır. Bu nedenle gelen
yanıtların bazı temel değiĢkenler üzerinde karĢılaĢtırılması uygun görülmüĢtür.
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Tablo 80. Eğitim Durumuna Göre BaĢvuru Değerlendirmelerine ĠliĢkin
GörüĢler (TR52)

Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Eğitim düzeyi
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını tarafsız ve
adaletli biçimde değerlendirdiğine inanıyor
musunuz?
Evet
Hayır
7
6
53,8%
46,2%
1
2
33,3%
66,7%
15
16
48,4%
51,6%
3
9
25,0%
75,0%
24
29
45,3%
54,7%
4
9
30,8%
69,2%
1
1
50,0%
50,0%
55
72
43,3%
56,7%

Total
13
100,0%
3
100,0%
31
100,0%
12
100,0%
53
100,0%
13
100,0%
2
100,0%
127
100,0%

Öncelikle eğitim durumu ile ajansın tarafsızlığına iliĢkin soruya verilen yanıtlar
karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre TR52 Bölgesinde “ajansın proje baĢvurularını tarafsız
ve adaletli değerlendirmediğini” düĢünen kiĢilerin eğitim durumlarına göre
dağılımında çıkan sonuçlar Ģu Ģekilde olmuĢtur. Bu soruyu yanıtlayan 127 kiĢinin
53‟ü lisans mezunu olup, bu 53 kiĢiden 29‟u yani %54,7si “hayır” demiĢtir.
Katılımın yoğun olduğu bir baĢka eğitim durumu ise 31 kiĢi ile lise düzeyidir ki,
burada 16 kiĢi “hayır” 15 kiĢi “evet” demiĢtir. Önlisans mezunu olan 12 kiĢinin 9‟u, ,
ortaokul mezunu 3 kiĢiden ikisi, ilkokul düzeyinde olan 13 kiĢiden 6‟sı,yüksek lisans
düzeyinde olan 13 kiĢinin 9‟u ve doktora düzeyinde olan 2 kiĢinin 1‟i ile toplamda
127 kiĢinin 72‟si bu soruya “hayır” demiĢtir.
Bir diğer çapraz tabloda daha önce ajanstan destek alıp almama durumu ile,
bu desteklerden faydalanma düĢüncesi üzerine hazırlanmıĢtır
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Tablo 81. Potansiyel Yararlanıcıların Destek Talep Etme Durumları (TR52)

Evet
KuruluĢunuzdan
sonra Kalkınma
Ajansından
herhangi bir destek
aldınız mı?

Hayır
BaĢvurumuz reddedildi
SözleĢme aĢamasında
imzalamayı reddettik

Total

Kalkınma Ajansı‟na proje/destek baĢvurusunda bulunmayı
düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
Olabilir
10
2
9
47,6%
9,5%
42,9%
23
38
32
24,7%
40,9%
34,4%
6
1
6
46,2%
7,7%
46,2%
0
2
0
,0%
100,0%
,0%
39
43
47
30,2%
33,3%
36,4%

Total

ĠĢletmenin kuruluĢ aĢamasından itibaren ajanstan destek alma durumuna göre,
bu desteklere iliĢkin talepte bulunma durumlarını karĢılaĢtırdığımızda daha önce
yararlanıcı konumunda olan 21 iĢletmenin 2‟sinin baĢvurmayı düĢünmediği, 10‟unun
tekrar düĢündüğü ve 9‟unun da böyle bir ihtimali değerlendirebileceği görülmüĢtür.
Ajans desteklerinden yararlanmayan 93 kiĢinin ise 38‟inin yani yaklaĢık %41‟inin
baĢvuru yapmayı düĢünmediği belirlenmiĢtir. BaĢvurusu reddedilen 13 kiĢinin ise
yalnızca 1‟i bir daha baĢvurmayı düĢünmediği belirtmiĢtir. SözleĢme imzalama
aĢamasına gelip de bundan vazgeçen 2 iĢletmenin ise tamamının soruya “hayır”
dediği görülmüĢtür. Bu çerçevede soruya katılım sağlayan 129 iĢletmenin %36,4‟ü
destek için baĢvurma ihtimalinin olabileceğini belirtirken, %33,3‟ü yani 43 iĢletme
düĢünmediğini belirtmiĢtir.
Tablo 82.Destekten Yararlanma Durumuna Göre Değerlendirmelere ĠliĢkin
GörüĢler (TR52)

Evet
KuruluĢunuzdan sonra
Kalkınma Ajansından
herhangi bir destek
aldınız mı?

Hayır
BaĢvurumuz
reddedildi
SözleĢme aĢamasında
imzalamayı reddettik

Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını
tarafsız ve adaletli biçimde
değerlendirdiğine inanıyor musunuz?
Evet
Hayır
17
4
81,0%
19,0%
35
56
38,5%
61,5%
2
11
15,4%
84,6%
1
1
50,0%
50,0%
55
72
43,3%
56,7%

Total
21
100,0%
91
100,0%
13
100,0%
2
100,0%
127
100,0%

21
100,0%
93
100,0%
13
100,0%
2
100,0%
129
100,0%
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Yararlanıcı olma durumu ile ajansın tarafsızlığının değerlendirilmesi iliĢkin
sorular karĢılaĢtırıldığında ise, yararlanıcı 21 iĢletmenin %19‟u, baĢvurusu
reddedilen 13 iĢletmenin %84,6‟sı, hiç destek almayan 91 iĢletmenin de %61,5‟i
tarafsızlık ilkesine uyulmadığını ifade etmiĢtir
Tablo 83. Yararlanma Düzeyi Açısından Ajansın Bölge Kalkınmasına Etkisi
(TR52)

Evet
KuruluĢunuzdan sonra
Kalkınma Ajansından
herhangi bir destek
aldınız mı?

Hayır
BaĢvurumuz reddedildi
SözleĢme aĢamasında
imzalamayı reddettik

Total

Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına
olumlu etkide bulunduğunu düĢünüyor
musunuz?
Evet
Hayır
20
1
95,2%
4,8%
61
29
67,8%
32,2%
10
2
83,3%
16,7%
1
1
50,0%
50,0%
92
33
73,6%
26,4%

Total
21
100,0%
90
100,0%
12
100,0%
2
100,0%
125
100,0%

125 yanıtının %73,6‟sının kanaati olarak ajansın bölge kalkınmasına olumlu
etkide bulunduğu düĢünülmektedir. Bunun yararlanıcılık durumu açısından
değerlendirildiğinde, yararlanıcı 21 katılımcının 20‟si, destek almayan 90
katılımcının 61‟i, baĢvurusu reddedilen 12 katılımcıdan ise 10‟u ajansların bölge
kalkınmasına olumlu etkide bulunduğunu belirtmiĢtir.
Tablo 84. Gelir Durumuna Göre Desteklerden Yararlanma Oranı (TR52)

1.001 - 4.000 TL
Aylık yaklaĢık
geliriniz
aĢağıdaki
kategorilerden
hangisine
uymaktadır?

4.001 - 8.000 TL
8.001 - 12.000 TL
12.001 - 16.000 TL
16.000 TL ve üzeri

Total

KuruluĢunuzdan sonra Kalkınma Ajansından herhangi
bir destek aldınız mı?
SözleĢme
BaĢvurumuz aĢamasında
Evet
Hayır
reddedildi
imzalamayı
reddettik
14
69
4
1
15,9%
78,4%
4,5%
1,1%
7
16
3
0
26,9%
61,5%
11,5%
,0%
0
6
0
0
,0%
100,0%
,0%
,0%
1
2
1
1
20,0%
40,0%
20,0%
20,0%
2
5
3
0
20,0%
50,0%
30,0%
,0%
24
98
11
2
17,8%
72,6%
8,1%
1,5%

Total
88
100,0%
26
100,0%
6
100,0%
5
100,0%
10
100,0%
135
100,0%
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Aylık yaklaĢık kazanç açısından yararlanıcı olma durumuna bakıldığında,
katılım en yoğun olduğu 1.001-4.000 TL arasındaki kesimin %78,4‟ünün destek
almadığı, %4,5‟inin baĢvurusunun reddedildiği, 1‟inin ise kendisinin vazgeçtiği
görülmüĢtür. Bu kesimin %15,9‟u ise yararlanıcı konumunda olmuĢtur. Geliri 8.00112.000 TL arasında olan 6 katılımcının, 6‟sı da hiç destek talep etmeyen tek kesim
olmuĢtur.
Tablo 85. ĠĢletmelerin Faaliyet Süresi ve Ajansların Kalkınmaya ĠliĢkin
Değerlendirilmesi (TR52)

0 - 4 yıl
5 - 14 yıl
ĠĢletmeniz kaç yıldır
faaliyet
göstermektedir?

15 - 25 yıl
26 - 35 yıl
36 ve üzeri

Total

ĠĢletmelerin

faaliyette

Kalkınma Ajansının bölge
kalkınmasına olumlu etkide
bulunduğunu düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
2
1
66,7%
33,3%
33
10
76,7%
23,3%
23
12
65,7%
34,3%
15
4
78,9%
21,1%
19
6
76,0%
24,0%
92
33
73,6%
26,4%

bulundukları

süre

itibariyle

Total
3
100,0%
43
100,0%
35
100,0%
19
100,0%
25
100,0%
125
100,0%

ajansların

bölge

kalkınmasına etkisine iliĢkin yanıtlar karĢılaĢtırıldığında 43 katılımcı ile en yüksek
yanıtın alındığı kesim olan 5-14 yıl arasında faaliyet gösteren iĢletmelerin
%76,7‟sinin ajansların

bölge kalkınmasını

olumlu

etkilediğini

söyledikleri

görülmüĢtür.
Ajansların bölgedeki iĢletmeler tarafından bilinirliği, desteklerden yararlanma
oranları, desteklerin istihdama ve ihracata katkısı gibi değiĢkeneler açısından iki
farklı bölgenin karĢılaĢtırılmasında ise ortaya çıkan genel dağılım ise Ģu Ģekilde
olmuĢtur:
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Tablo 86. Kalkınma Ajanslarının Bilinirlik Düzeyi (TR42-TR52)

OSB

Ġlinizin hangi Kalkınma Ajansına dâhil
olduğunu biliyor musunuz?
Evet
Hayır
40
22
64,5%
35,5%
91
48
65,5%
34,5%
131
70
65,2%
34,8%

TR42 OSB
TR52 OSB

Total

Total
62
100,0%
139
100,0%
201
100,0%

Bölge bazında değerlendirildiğinde ajansların iĢletmeler tarafından bilinirlik
düzeyinin TR52 Bölgesinde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Buna göre TR42
Bölgesindeki iĢletmelerin %35,5‟i ilin dâhil olduğu kalkınma ajansını bilmediğini
belirtirken TR52 Bölgesinde ise bu oran %34,5 düzeyindedir.
Tablo 87. Ajans Desteklerinden Yararlanma Oranı (TR42-TR52)

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

KuruluĢunuzdan sonra Kalkınma Ajansından herhangi bir destek aldınız mı?
SözleĢme
BaĢvurumuz
aĢamasında
Evet
Hayır
reddedildi
imzalamayı reddettik
16
42
0
0
27,6%
72,4%
,0%
,0%
24
100
13
2
17,3%
71,9%
9,4%
1,4%
40
142
13
2
20,3%
72,1%
6,6%
1,0%

Total
58
100,0%
139
100,0%
197
100,0%

Her iki ajans tarafından verilen desteklerden yararlanma oranlarının katılımcı OSB
iĢletmeleri arasındaki dağılımı değerlendirildiğinde TR42 Bölgesinde daha yüksek olduğu
görülmektedir. Buna göre TR42 Bölgesindeki katılımcıların %27,6‟sı yararlanıcı
konumundayken bu oran TR52 Bölgesinde %17,3‟te kalmıĢtır.

Tablo 88. Destek Talebinin Bölgeler Düzeyinde KarĢılanma Oranı

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

BaĢvurusunda bulunduğunuz destek talebinin gerçekleĢme oranı % kaç
civarında olmuĢtur?
% 0 - 20
% 21 - 50
% 51 - 75
% 76 - 100
oranında
oranında
oranında
oranında
0
7
2
5

Total
14

,0%
1
5,0%
1

50,0%
11
55,0%
18

14,3%
2
10,0%
4

35,7%
6
30,0%
11

100,0%
20
100,0%
34

2,9%

52,9%

11,8%

32,4%

100,0%

247

Genel bir değerlendirme yapıldığında toplam 34 yararlanıcının destek talebinin
%52,9‟luk oranla %21-50 aralığında karĢılandığı %32,4 oranında ise %76-100
aralığında karĢılandığı görülmektedir. Burada verilerin dağılım oranına bakıldığında
her iki bölgede de birbirine yakın bir oranın çıktığı görülmektedir.
Tablo 89. Desteklerin Ġstihdama Etkisi (TR42-TR52)

TR42 OSB

Personel sayısında artıĢ yaĢanmıĢtır - KiĢi Sayısı
1 - 5 kiĢi
6 - 10 kiĢi
11 - 15 kiĢi
21 ve üstü
arasında
arasında
arasında
kiĢi
4
1
1
0

Total
6

OSB
TR52 OSB
Total

66,7%
8
66,7%
12

16,7%
3
25,0%
4

16,7%
0
,0%
1

,0%
1
8,3%
1

100,0%
12
100,0%
18

66,7%

22,2%

5,6%

5,6%

100,0%

Alınan desteklerin personel üzerinde artıĢ konusunda bölgeler arasında bir
paralellik olduğu görülmüĢtür. Ayrıca bu soruya personel sayısında azalma olduğu
belirten katılımcılar da olmuĢtur. Buna göre TR42‟de 5, TR52‟de ise 6 kiĢinin
iĢletme bünyesinden ayrıldığı ifade edilmiĢtir. Bu durumun destekle değil, sosyoekonomik gerekçelerle olması muhtemeldir.
Tablo 90. Desteklerin Ġhracat Hacmi Üzerindeki Etkisi(TR42-TR52)

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Ajans desteklerinin ihracatınız üzerindeki etkisini ne Ģeklide yorumlarsınız?
Destek sayesinde
Ġhracat
Ġhracat
Ġhracat
ihracat yapabilir
hacmimizde
hacmimizde hiçbir
gerçekleĢtirmiyoruz seviyeye geldik
artıĢ yaĢandı
değiĢiklik olmadı
4
1
4
4

Total
13

30,8%
1
5,0%
5

7,7%
2
10,0%
3

30,8%
9
45,0%
13

30,8%
8
40,0%
12

100,0%
20
100,0%
33

15,2%

9,1%

39,4%

36,4%

100,0%

Yararlanıcı konumundaki iĢletmelerin ajanstan almıĢ oldukları desteklerin
ihracat hacimleri açısından değerlendirildiği bu tabloda genel eğilimin %39,4 ile
ihracat hacminde artıĢı iĢaret ettiği görülmektedir. Ancak çok yakın seviyede olan
%36,4‟lük oranda ise ihracat hacminde hiçbir değiĢiklik olmadığı belirlenmektedir.
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Tez çalıĢmasının ana unsuru olan iki soru açısından karĢılaĢtırma yapıldığında ise
aynı tabloda görmek faydalı olacaktır.
Tablo 91. Ajansların Bölge Kalkınmasına Etkisi (TR42-TR52)

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına olumlu
etkide bulunduğunu düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
36
14
72,0%
28,0%
92
33
73,6%
26,4%
128
47
73,1%
26,9%

Total
50
100,0%
125
100,0%
175
100,0%

Her iki bölgede de birbirine yakın oranlarda “evet” ya da “hayır” yanıtının
geldiği bu soruda ajansların bölge kalkınması üzerinde olumlu etkisinin olup
olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu çerçevede 175 katılımcının vermiĢ olduğu
yanıtların %73,1‟i olumlu etkinin bulunduğunu ifade ermiĢlerdir.
Tablo 92. Ajansların Tarafsızlığının Bölgeler Düzeyinde Değerlendirilmesi

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını tarafsız ve
adaletli biçimde değerlendirdiğine inanıyor musunuz?
Evet
Hayır
25
23
52,1%
47,9%
55
72
43,3%
56,7%
80
95
45,7%
54,3%

Total
48
100,0%
127
100,0%
175
100,0%

Önemli bir diğer soru olan tarafsızlık ve adalet ilkesine riayetin ölçülmesine
ilĢkin hazırlanan sorudur. Buna göre her iki bölgeden toplam 175 kiĢinin katkıda
bulunduğu soruda %54,3‟lük oranda “tarafsız ve adaletli davranılmadığı” fikrinin
ağırlıklı olarak düĢünüldüğü görülmüĢtür. Ayrıca tüm OSB iĢletmelerinde toplamda
215 katılımcının olması ancak her iki soruya da 175 kiĢinin katılması, bu konularda
çekimser kalındığını ya da birtakım kaygılar nedeniyle özellikle cevap verilmediğini
göstermiĢtir.
OSB iĢletmelerinden gelen yanıtlara iliĢkin genel değerlendirmeler, çalıĢmanın
sonuç bölümünde gerçekleĢtirilecektir.
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3.3.3. MARKA Personeli Anket Verilerinin Analizi
Alan araĢtırmamızın ikinci kısmını her iki bölgede faaliyet gösteren kalkınma
ajansı personeli üzerinde yaptığımız anket oluĢturmaktadır. Böyle bir uygulamanın
yapılmasının amacı konuya sadece OSB iĢletmeleri açısından değil, ajans açısından
da yaklaĢabilmektir. Yöneltilen sorular ile ajansların bölgedeki potansiyel
yararlanıcılar, yani kurumlar ve iĢletmelerden beklentileri, ajans sistemi içerisinde
varsa aksayan noktaların tespiti ile bölgedeki kuruluĢlara, ajanslara ve bütünsel
açıdan ülke kalkınmasına yardımcı olmaktır.
Ayrıca ajansın en çok iliĢki içerisinde, destek sağladığı kuruluĢların
belirlenmesi, üniversitelerin, STK ların, yerel yönetimlerin bu yeni yapıyla olan
faydalanma düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. 42 kiĢinin görev yaptığı
ajanstan ankete katılım oranı %73.8 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 93. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı (MARKA)

MARKA
Total

Cinsiyetinizi iĢaretleyiniz.
Kadın
Erkek
8
23
25,8%
74,2%
8
23
25,8%
74,2%

Total
31
100,0%
31
100,0%

MARKA personelinden 31 kiĢinin vermiĢ olduğu yanıtların cinsiyete göre
dağılımı değerlendirildiğinde katılanların %74,2‟sinin erkek, %25,8‟inin ise kadın
olduğu görülmektedir.
Tablo 94. Katılımcıların YaĢ Aralığı (MARKA)

MARKA
Total

YaĢınızı ifade eden aralığı iĢaretleyiniz.
20 - 29
30 - 39
40 - 49
4
25
2
12,9%
80,6%
6,5%
4
25
2
12,9%
80,6%
6,5%

Total
31
100,0%
31
100,0%

MARKA‟dan anketi yantlayan 31 personelin %80,6‟lık oranla 30-39 yaĢ
aralığında olduğu görülmüĢtür. Bu çerçevede katılımcılar arasında 20 yaĢın altında
ve 50 yaĢın üstünde kimsenin ankete katılmadığı görülmektedir.

250

Tablo 95. Personel Eğitim Düzeyi (MARKA)

MARKA
Total

Eğitim düzeyinizi iĢaretleyiniz.
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
14
15
2
45,2%
48,4%
6,5%
14
15
2
45,2%
48,4%
6,5%

Total
31
100,0%
31
100,0%

Ankete katılan 31 personelin eğitim düzeyinin en yoğun olduğu seviye %48,4
ile yüksek lisans seviyesinde görülmüĢtür. Bunu lisans seviyesiyesinin takip ettiği,
katılımcılar arasında önlisans seviyesi dâhil olmak üzere lisans düzeyinin altında
kimsenin ankete katılmadığı görülmüĢtür. Katılımcıların yalnızca 22‟si doktora
düzeyinde olduğunu belirtmiĢtir.
Tablo 96. Katılımcıların Mezuniyet Alanları (MARKA)

Diğer
MARKA
Total

3
12,0%
3
12,0%

Mezuniyet alanınızı belirtebilir misiniz?
Ekonomik ve
Ġdari Bilimler
Mühendislik
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi
14
7
1
56,0%
28,0%
4,0%
14
7
1
56,0%
28,0%
4,0%

Total
25
100,0%
25
100,0%

Personelin mezuniyet durumlarının değerlendirildiği soruda en yüksek
katılımın ĠĠBF mezunları arasında olduğu belirtilebilmektedir. Bu oran tüm
katılımcıların %56‟sına karĢılık gelmektedir. Diğer seçeneğini iĢaretleyen 3 kiĢiden
2‟si mimarlık 1‟i ise hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirtmiĢtir.
Tablo 97. Katılımcıların Ajanstaki Görevleri (MARKA)

MARKA
Total

Ġç Denetçi
1
3,2%
1
3,2%

Kalkınma Ajansındaki göreviniz nedir?
Hukuk
Birim
Uzman
MüĢaviri
BaĢkanı
Personel
1
8
18
3,2%
25,8%
58,1%
1
8
18
3,2%
25,8%
58,1%

Destek
Personeli
3
9,7%
3
9,7%

Total
31
100,0%
31
100,0%

Ankete en yüksek katılım %58,1 ile uzman personel tarafından gerçekleĢmiĢ,
bunu %25,8 ile birim baĢkanları takip etmiĢtir. Birim baĢkanlarının ve iç denetçinin
de katılımı MEVKA‟da sağlanamayan bir durum olmuĢtur. Ayrıca her iki ajansta da
genel sekreterlerin ankete katılımı temin edilememiĢtir.
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Tablo 98. Katılımcıların Gelir Düzeyi (MARKA)

2.501 3.500 TL
MARKA

2

Total

Aylık yaklaĢık gelir düzeyinizi iĢaretleyiniz.
3.501 4. 501 5.501 6.501 7.501 TL
4.500 TL 5.500 TL
6.500 TL
7.500 TL
ve üzeri
9
11
7
1
1

Total
31

6,5%
2

29,0%
9

35,5%
11

22,6%
7

3,2%
1

3,2%
1

100,0%
31

6,5%

29,0%

35,5%

22,6%

3,2%

3,2%

100,0%

Soruya katkı sağlayan personelin gelir düzeyi açısından %35,5 ile 4.501-5.500
TL arasında yoğunlaĢtığı görülmektedir. Ankete katılan personelin görevleri göz
önüne alındığında bu yoğunluğun uzman personele ait yanıtları temsil ettiği
söylenebilecektir. Yüksek Planlama Kurulu tarafından görevler karĢılığında tabi
olunan gelir düzeyi belirtilse de MEVKA‟da karĢılaĢılan itirazlar neticesinde soru
yalnızca MARKA‟ya yöneltilmiĢtir.
Tablo 99. Ajansta ÇalıĢma Süreleri (MARKA)
Kaç yıldır Kalkınma Ajansında çalıĢmaktasınız?
0 - 2 yıl
3 - 5 yıl
6 yıl ve üstü
8
14
9
25,8%
45,2%
29,0%
8
14
9
25,8%
45,2%
29,0%

MARKA
Total

Total
31
100,0%
31
100,0%

Katılımcıların MARKA tecrübesinin yoğunlaĢtığı yıl aralığı %45,2 ile 3 ile 5
yılı iĢaret etmektedir. Bunu %29 ile 6 yıl ve daha uzun süredir yani kuruluĢundan
itibaren olarak değerlendirenleri ise %29‟u bulmuĢlardır.
Tablo 100. Görev Öncesi Ajans Hakkındaki Bilgi Durumu (TR42)

MARKA
Total

Ajansta göreve baĢlamadan önce Kalkınma Ajanslarının
yetki ve fonksiyonları hakkında bilginiz var mıydı?
Evet
Hayır
25
7
78,1%
21,9%
25
7
78,1%
21,9%

Total
32
100,0%
32
100,0%

32 Katılımcının vermiĢ olduğu yanıtlar doğrultusunda ajans çalıĢanlarının
%78,1‟inin, ajansta çalıĢmaya baĢlamadan önce de kuruluĢ hakkında bilgi sahibi
olduğu görülmektedir.
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Tablo 101. Kariyer- Ajans ĠliĢkisi (MARKA)
Kalkınma Ajansının kariyer açısından size
gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
13
18
41,9%
58,1%
13
18
41,9%
58,1%

MARKA
Total

Total
31
100,0%
31
100,0%

31 Katılımcının %58,1 gibi yüksek bir oranı kariyer açısından ajansın gelecek
vaat etmediğini ifade etmiĢtir. Benzer Ģekilde bir yanıt da sonraki sorudan gelmiĢtir.
Bu durum personel yönetmeliğindeki sıkıntılardan kaynaklanma ihtimali yüksek bir
sonucu iĢaret etmektedir.
Tablo 102. Ajans-Güven ĠliĢkisi (MARKA)

MARKA
Total

Özlük hakları açısından Kalkınma
Ajansında çalıĢmak size güven veriyor mu?
Evet
Hayır
10
19
34,5%
65,5%
10
19
34,5%
65,5%

Total
29
100,0%
29
100,0%

Önceki soruyla paralel Ģekilde ancak bu sefer alınan 29 yanıtla, katılımcıların
%65,5 gibi yüksek bir oranının özlük hakları açısından ajansı güvenilir bulmadığını
ifade etmiĢtir. Bu durum muhtemelen çalıĢanların tabi oldukları hükümler
çerçevesinde bir düzenlemenin olması gereğinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 103. Yerel ĠĢletmelerin KA Hakkındaki Bilgi Durumu (MARKA)

MARKA
Total

Bölgede faaliyette bulunan yerel
iĢletmelerin Kalkınma Ajansı hakkında bilgi
sahibi olduğunu düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
25
1
96,2%
3,8%
25
1
96,2%
3,8%

Total
26
100,0%
26
100,0%

MARKA çalıĢanlarından 26‟sının vermiĢ olduğu yanıta göre, bölgede
faaliyette bulunan yerel iĢletmeler ajans hakkında bilgi sahibidir. Bu görüĢte
olanların oranı %96,2 gibi yüksek bir orandır. Ancak anketimize katılan OSB
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ĠĢletmelerinin %35,5‟i faaliyet gösterdikleri ilin hangi kalkınma ajansına bağlı
olduğunu bilmediklerini ifade etmiĢtir.
Tablo 104. BaĢvuru Rehberleinin Ġncelenmesine ĠliĢkin GörüĢ (MARKA)

MARKA
Total

BaĢvuru sahiplerinin, baĢvuru rehberlerini ayrıntılı
biçimde incelediğini düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
6
20
23,1%
76,9%
6
20
23,1%
76,9%

Total
26
100,0%
26
100,0%

26 kiĢinin yanıtladığı bu soruda katılımcıların %76,9 gibi çok yüksek bir
oranı, baĢvuru sahiplerinin ajans tarafından hazırlanan baĢvuru rehberlerini detaylı
biçimde incelemediğini belirtmiĢtir
Tablo 105. Verilen Desteklerin Türlere Göre Dağılımı (MARKA)
Bölgedeki potansiyel yararlanıcıların en çok hangi destek türünden faydalanmak için
müracaat ettiğini söyleyebilirsiniz?
Doğrudan
faaliyet desteği
MARKA

17
70,8%
17
70,8%

Total

Güdümlü
proje desteği
1
4,2%
1
4,2%

Faiz desteği

Faizsiz
kredi desteği

0
0,0%
0
0,0%

Teknik destek

2
8,3%
2
8,3%

16
66,7%
16
66,7%

Katılımcılar, bölgedeki potansiyel yararlanıcıların en çok doğrudan faaliyet
desteğinden yararlanmak için baĢvurduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu oran %70,8
olarak karĢılanmaktadır. Doğrudan faaliyet desteğinin yoğun biçimde kullanılan
kaynak olması acil ve büyük hacimli araĢtırma ve yatırımların gerçekleĢtirildiğini
göstermektedir.
Tablo 106. Verilen Desteklerin Kullanımı (MARKA)

MARKA
Total

Verilen desteklerin iĢletme/kuruluĢlar tarafından,
hazırlanan projeler kapsamında kullanıldığını
düĢünüyor musunuz?
Evet
Kısmen
21
4
84,0%
16,0%
21
4
84,0%
16,0%

Total
25
100,0%
25
100,0%
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Ajans bünyesinde verilen desteklerden yararlanan kuruluĢların bu kaynakları
farklı alanlarda kullanıp kullanmadıklarına iliĢkin çalıĢanların düĢüncelerini
öğrenmek amaçlı yöneltilen bu soruya 25 çalıĢan katılmıĢ ve katılanların %84‟ü,
kaynakların projeler kapsamında kullanıldığını ifade etmiĢlerdir.
Tablo 107. Talep Edilen Bedellerin Tespiti (MARKA)

MARKA
Total

ĠĢletme/kuruluĢların Ajanstan talep
ettikleri bedellerin, gerçekçi mali
analizler ile yapıldığını düĢünüyor
musunuz?
Evet
Hayır
20
5
80,0%
20,0%
20
5
80,0%
20,0%

Total
25
100,0%
25
100,0%

25 katılımcının %80 gibi yüksek bir kısmı, potansiyel yararlanıcıların destek
talebinde bulunurken yapmıĢ oldukları bedel belirleme ĠĢlemlerini gerçekçi mali
analizler ile gerçekleĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir.
Tablo 108. Değerlendirmelerde Öncelik Verilen Alanlar (MARKA)

MARKA
Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını değerlendirirken öncelik verdiği temel hususlar nelerdir?
Projenin
Projenin
Proje teklif
içerik
Bölge içi ve
bölgede
Projenin
Kurum/iĢle
çağrısının
ĠĢletme
açısından
bölgelerarası desteklenmesi
ekonomik tme adı ve
amaç ve
ölçeği
bölgeye
rekabeti
gereken
faydası
prestiji
önceliklerine
sağlayacağı
artırması
sektöre
katkı sağlaması
katkı
yönelik olması
2
17
13
1
21
7
10
8,0%
68,0%
52,0%
4,0%
84,0%
28,0%
40,0%
2
17
13
1
21
7
10
8,0%
68,0%
52,0%
4,0%
84,0%
28,0%
40,0%

Katılımcıların verdiği yanıtlar etrafında değerlendirmelerde dikkat edilen ana
unsurun%84‟lük tercihle “proje teklif çağrısının amaç ve önceliklerine katkı
sağlaması” olarak belirlenmiĢ ve bunu“projenin içerik açısından bölgeye sağlayacağı
katkı” olduğu görülmektedir. Elde edilen yanıtlara göre değerlendirme sürecinde
kuruluĢların isim/prestijlerinin ve iĢletmelerin ölçeklerinin önem taĢımadığını
göstermektedir.
Buradan yola çıkarak büyük veya küçük ölçekli olmanın ya da bölgede
ihtiyaç duyulan, desteklenmesi gereken sektöre yönelik projelerin öncelikli olmadığı
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ancak öngörülen amaçlara katkı sağlandığı ölçüde öncelik Ģansı bulunduğunu
söylemek sanırım yanlıĢ olmakyacaktır.
Tablo 109. MARKA'nın KuruluĢlarla ĠliĢki Düzeyi

MARKA
Total

Kalkınma Ajansının hangi kuruluĢlarla daha çok iliĢki içerisinde olduğunu düĢünüyorsunuz?
Kamu kurum Sivil Toplum
Gerçek
Kâr amacı
Üniversiteler
Yerel
Yeni
ve
KuruluĢları
kiĢiler
güden
idareler
giriĢimciler
kuruluĢları
iĢletmeler
22
6
3
21
10
13
10
84,6%
23,1%
11,5%
80,8%
38,5%
50,0%
38,5%
22
6
3
21
10
13
10
84,6%
23,1%
11,5%
80,8%
38,5%
50,0%
38,5%

Toplam katılımcıların 26‟sının verdiği yanıt çerçevesinde ajansın en çok iliĢki
içerisinde bulunduğu kuruluĢun %84,6 oranındaki tercihle kamu kurum ve
kuruluĢları olduğu görülmüĢtür. Kamu kuruluĢlarından sonra ikinci en yoğun iliĢki
kurulan kuruluĢ ise kâr amacı güden iĢletmeler olmuĢtur. Burada STK‟ların ve
gerçek kiĢilerin oranları ise oldukça düĢük çıkmıĢtır.
Tablo 110. MARKA'nın Öncelik Verdiği KuruluĢlar

MARKA
Total

Kalkınma Ajansının proje ve faaliyetleriyle hangi kuruluĢlara öncelik verdiğini düĢünüyorsunuz?
Mikro
KOBĠ‟ler
Büyük
Yabancı
Kamu
STK‟lar
Üniversiteler
ölçekli
ölçekli
yatırımcılar
kurum ve
iĢletmeler
iĢletmeler
kuruluĢları
3
24
2
1
18
6
5
11,5%
3

92,3%
24

7,7%
2

3,8%
1

69,2%
18

23,1%
6

19,2%
5

11,5%

92,3%

7,7%

3,8%

69,2%

23,1%

19,2%

Ajansın “kalkınma” olgusu ile iliĢkisini tespit edebilmek amacıyla
yönelttiğimiz sorulardan biri olan “öncelik verilen kuruluĢlara iliĢkin” bu soruya
gelen yanıtlar değerlendirildiğinde %92,3 gibi yüksek bir oranla KOBĠ seçeneğinin
iĢaretlendiği görülmüĢtür. Ayrıca mikro ölçekli, büyük ölçekli iĢletmeler ve yabancı
yatırımcı tercihlerinin toplamının da %23‟e karĢılık geldiği göz önüne alındığında
ajansın kamu kuruluĢları, STK‟lar ve üniversiteler gibi kalkınma kurumlarından
ziyade ekonomik büyüme ve kâr amaçlı kuruluĢlara öncelik verdiği görülmektedir.
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Tablo 111. MARKA'nın En Çok Katkı Sağladığı KuruluĢlar

MARKA
Total

Kalkınma Ajansının destek ve faaliyetleri ile en çok katkı sağladığı kuruluĢun/kuruluĢların
hangisi olduğunu düĢünüyorsunuz?
Kâr amacı güden
Kamu
yerli ve yabancı
STK‟lar
Yerel idareler
Üniversiteler
kuruluĢları
sermayeli kuruluĢlar
15
20
6
7
7
57,7%
76,9%
23,1%
26,9%
26,9%
15
20
6
7
7
57,7%
76,9%
23,1%
26,9%
26,9%

Ajans-kalkınma iliĢkisi çerçevesinde yöneltilen sorulardan bir diğeri de,
ajansın destek ve faaliyetleriyle en çok katkı sağladığı kuruluĢların %76,9‟luk bir
oranla kâr amacı güden yerli ve yabancı sermayeli kuruluĢlar olduğu görülmüĢtür.
Burada yerel yönetimler, üniversiteler ve STK‟ların oranının oldukça düĢük çıkması
önceki tespiti destekleyici nitelikte olmuĢtur.
Tablo 112. Bütçe Revizyonunda Öncelik Kriteri

MARKA
Total

Ajans tarafından destek almaya hak kazanan proje bütçelerinin revizyonunda göz önüne alınan
kriterlerin neler olduğunu düĢünüyorsunuz?
Proje uygulama
Talep edilen
sürecinin öngörülen
Proje sahibi
BaĢvuru yapan
Yararlanıcı
miktarın
maliyetlerden
iĢletme/kuruluĢun
kesimin mali
iĢletme/kuruluĢun
rasyonel biçimde
yüksek olabilme
ölçeği
imkânları
adı ve prestiji
belirlenmemesi
ihtimali
14
9
2
1
0
70,0%
45,0%
10,0%
5,0%
0,0%
14
9
2
1
0
70,0%
45,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Yararlanıcılar tarafından hazırlanan bütçelerde zaman zaman revizyon
yapılması gündeme gelebilmektedir. Bu açıdan revizyon ihtiyacını doğuran en
önemli neden talep edilen miktarların belirlenmesinde rasyonel davranılmaması
olarak belirlenmiĢtir. Burada daha önce sorduğumuz “talep edilen bedellerin gerçekçi
mali analizler ile yapıldığını düĢünüyor musunuz?” sorusuna gelen yanıtlar ile çeliĢki
doğmaktadır.
Tablo 113. Desteklerin YoğunlaĢtığı Bölgelerin Dağılımı (MARKA)

MARKA
Total

Ajansınızın bugüne kadar desteklediği projelerin hangi
bölgelerde yoğunlaĢtığını söyleyebilirsiniz?
Küçük
Endüstri
Teknoloji
Organize
ĠĢ GeliĢtirme
Sanayi
Bölgeleri
GeliĢtirme
Sanayi
Merkezleri
Siteleri
Bölgeleri
Bölgeleri
7
4
2
24
0
29,2%
16,7%
8,3%
100,0%
0,0%
7
4
2
24
0
29,2%
16,7%
8,3%
100,0%
0,0%
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24 kiĢinin verdiği yanıtlar doğrultusunda tüm katılımcılar, desteklerin
yoğunlaĢtığı birinci alanı OSB‟ler olarak belirtmiĢlerdir. Ancak OSB‟ler üzerinde
araĢtırma yapılırken OSB iĢletmelerinin ajans desteklerinden yararlanma oranlarının
çok düĢük olduğu görülmüĢtür. OSB‟leri, ikinci sırada %29,2 oranı ile KSS‟i takip
etmiĢtir.
Tablo 114. KuruluĢların Proje Finansmanında Yararlanma Oranları (MARKA)
Son 5 yıl içerisinde proje finansmanından yararlanma oranlarını ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
KuruluĢlar

% 0 - 25

Mikro ölçekli iĢletmeler
KOBĠ'ler
Büyük iĢletmeler
Yabancı sermayeli iĢletmeler
Kâr amacı gütmeyen kuruluĢlar
Üniversiteler
Sivil Toplum KuruluĢları
Toplam

12
1
4
5
6
10
6

% 26 - 50

% 51 - 75

% 76 - 100

1
9
0
0
8
4
2

1
7
2
0
3
0
1

0
3
0
0
0
0
0

Yanıt Sayısı
14
20
6
5
17
14
9
21

Kuruma yöneltilen ve belirli kuruluĢların ajans desteklerinden yararlanma
oranlarını ölçmeye çalıĢtığımız soruya verilen yanıtlar kapsamında KOBĠ‟lerin %76100 oranında yararlandığını belirten kiĢi sayısı 3 olmuĢ; mikro ölçekli iĢletmelerin
yararlanma oranının %0-25 arasında olduğunu belirten ise 12 kiĢi olmuĢtur. Yine
üniversiteler ve STK‟ların gördükleri yararnma oranları düĢün seviyelerde
gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 115. Ajansın Bölge Tarafından AlgılanıĢı (MARKA)

MARKA
Total

Kalkınma Ajansının halk ve iĢletmeler tarafından ne Ģekilde algılandığını düĢünüyorsunuz?
Yatırımcıyı teĢvik
Mali destek
Avrupa Birliği
Sivil
(Diğer)
Kamu
eden ve
veren bir
hibelerinin
Toplum
Reklam
kurumu
yönlendiren bir
kurum
dağıtıldığı bir
KuruluĢu
Ajansı
kuruluĢ
birim
7
9
25
2
0
1
26,9%
34,6%
96,2%
7,7%
0,0%
3,8%
7
9
25
2
0
1
26,9%
34,6%
96,2%
7,7%
0,0%
3,8%

Bölgede yer alan kiĢi ve kuruluĢlar tarafından ajansın ne Ģekilde algılandığına
iliĢkin yönelttiğimiz soruya gelen yanıtlara bakıldığında, %96,2 oranında ajansın
mali destek veren bir kurum” olarak algılandığı, bunu “yatırımcıyının teĢvik edildiği”
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bir kuruluĢ algısının takip ettiği görülmüĢtür. Bu soru, ajans çalıĢanlarının
düĢüncelerinin yoğunlaĢtığı alanı iĢaret etmektedir.
Tablo 116. Teknik Destek Alanlarının Dağılımı (MARKA)
Ajansınızın vermiĢ olduğu teknik destekler en çok hangi alanda yoğunlaĢmaktadır?
Program ve proje
DanıĢmanlık
Lobi
Uluslararası
Eğitim verme
hazırlanmasına
sağlama
faaliyetleri
iliĢkiler
katkı sağlama
22
9
14
0
0
88,0%
36,0%
56,0%
0,0%
0,0%
22
9
14
0
0
88,0%
36,0%
56,0%
0,0%
0,0%

MARKA
Total

Mevzuat çerçevesinde ajansların bölgede yer alan kurum ve kuruluĢlara
teknik destek vermeleri mümkün olabilmektedir. Mali desteklerden çok daha küçük
bütçeli olan bu desteklerin en çok eğitim verme Ģeklinde gerçekleĢtiği görülmektedir.
Ajansın lobi faaliyetleri ve uluslararası iliĢkilerin temini yoluyla hiç teknik detek
vermediği görülmüĢtür.
Tablo 117. Ajansın Bölge Kalkınmasına Etkisi (MARKA)

MARKA
Total

Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına etkisini ne
Ģekilde değerlendirirsiniz?
Etkilemiyor
Az etkiliyor
Çok etkiliyor
1
22
3
3,8%
84,6%
11,5%
1
22
3
3,8%
84,6%
11,5%

Total
26
100,0%
26
100,0%

Açık uçlu sorulara geçmeden önce, çalıĢmanın amaçlarını daha net ortaya
koyabilmek adına hazırlanan bu soruya verilen yanıtlar ise, %84,6 oranında
yoğunluk gösteren, “ajansın bölge kalkınmasını az etkilediği” sonucunu ortaya
çıkarmıĢtır. Katılımcıların, ajans içerisindeki görev dağılımları göz önüne alındığında
da daha fazla geçerlilik kazanacak olan bu yanıt, ajansların sanıldığı gibi bölge
kalkınmasını sağlayabilecek temel aktörler olmayabileceğini göstermektedir.
Ajansa yöneltilen kapalı uçlu bazı sorulardan elde edilen veriler ise, MEVKA
verilerinin analizinden sonra, bu ajans ile birlikte karĢılaĢtırmalı olarak ele alınıp
yorumlanacaktır. Ancak buna geçmeden önce ajansların iĢlevselliğinin ve bölgedeki
kuruluĢlar ile koordinasyonlarının arttırılabilmesi için 3 adet açık uçlu soru
hazırlanmıĢtır. Bu sorulara katılım, diğerlerine oranla daha düĢük seviyede
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gerçekleĢse bile, çalıĢanlar tarafından değerli katkılar sunulmuĢtur. Buradaki
yanıtların aktarılması da OSB‟lerde olduğu, tarafsız biçimde ve müdahil olmaksızın
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Soru 31: Bölgedeki yatırımcılardan ve kuruluĢlardan beklentileriniz nelerdir?
Ajansla sürekli iletiĢim halinde bulunmaları
Örgütlü hareket etmeleri (ör. ĠĢadamı/Sektör Dernekleri, Odalar vb. kurum ve kuruluĢlarda etkin olmaları)
ġemsiye kuruluĢların (ĠĢadamı/Sektör dernekleri, Odalar vs.) ve OSB Müdürlükleri ile TGB Yönetimlerinin
kurumsal kapasitelerini geliĢtirmeleri ve Firmaların ortak yararına kümelenme modeline dayalı çalıĢmalar
yürütmek (ör. yurtdıĢı iĢ heyetleri organize etmek)
Bölge önceliklerine göre yatırım planlamalarının yapılması için ajansa danıĢılması.
Bölgedeki yatırımcıların beklentilerini karĢılamak ajansın temel sorumluluğudur.
Ġyi niyetli iĢ birlikleri
Daha nitelikli projeler hazırlamaları
Kuruma dair ön yargılarını bir kenara bırakarak iletiĢim ve etkileĢim içinde olmaya açık olmaları gerekmektedir.
Ajansı sadece destek veren bir kurum olarak değil uzman ve yönlendirici bir kuruluĢ olarak algılanması
Katma değeri yüksek yatırımlar yapmaları
Soru 32: Ajansınızın, kuruluĢların finansal açıdan desteklenmesi dıĢında, göstermiĢ olduğu faaliyetler
nelerdir?
DanıĢmanlık sağlama, araĢtırma ve analiz çalıĢmaları, tanıtım ve görünürlük faaliyetlerini yönetme
Bilgilendirme ve iletiĢim ağları yönetimi ile diğer mali destekler, proje yarıĢmaları ve fırsatlar hakkında
bilgilendirmek, CBS tabanlı yatırıma uygun arazi bilgileri paylaĢmak, Ġlgili mevzuat hakkında bilgi vermek
Bölgesel kalkınma planları, bölgenin geliĢim alanlarının belirlenmesi, devlet destekleri hakkında
bilgilendirmeler, yatırımcılara yol gösterilmesi...
Ajans dıĢı fon kaynaklarına ulaĢım; Diğer devlet desteklerinin tanıtılması; Kurumlar arası iĢbirliğini
güçlendirmeye yönelik faaliyetler; Bölgesel planlar; Mikro ölçekli planlar
Kurumlararası iĢbirlikleri
GiriĢimcilik eğitimleri, yatırımcı yönlendirme, sektör kitapcıkları oluĢturma ve yayım,
Kurumsal Ġnsan Kaynağı GeliĢtirilmesi, AB Proje geliĢtirilmesi
Talep edilen konularda eğitim verme, teknik konularda destek olma, bilgilendirme
Ücretsiz danıĢmanlık ve uzmanlık sağlama ve yatırımcı iĢlemleri
Soru 33: Genel olarak Kalkınma Ajanslarının iĢlevselliğinin artırılabilmesi için herhangi bir öneriniz var
mıdır?
Ajans bütçelerinin arttırılması, bölge planlarının alt ölçekli planlar üzerindeki yerinin güçlendirilmesi, yerel
planlar hazırlanırken ajans görüĢünün alınması ve bölge planlarına uyumun değerlendirilmesi
ĠletiĢim ağları kurmak ve yönetmek konusuna odaklanmak (ör. e-gruplar, online CRM yazılımları vs.)
Bölgenin ekonomik büyüklüğüne göre destek bütçelerinin çok daha fazla artırılması.Kariyer imkânlarının
artırılarak, personel geliĢiminin ve bilgi birikiminin artırılması.
Kalkınma Ajanslarının bölgelerinde orta ve uzun vadeli stratejileri belirleyerek, söz konusu stratejilerin
uygulanması çerçevesinde kurumlar arası iĢbirliği olanaklarını artırmaya faaliyetlere yoğunluk vermesi
gerektiğini düĢünüyorum.
Bölge paydaĢlarının kalkınma ajanslarını sahiplenmesi ve benimsemesi
Yönetim yapısının yeniden gözden geçirilerek yapılandırılması gereklidir.
Personel ve yönetim yapısı değiĢiklikleri. Personel özlük hakları merkezi yönetimle olmalıdır. Yönetim
kurulunda da daha çok seçilerek gelen kiĢiler olabilir.
Destek mekanizmaları çeĢitlendirilmeli.
Kurumsallık. Ġnsan kaynakları politikasının belirlenmesi.

260

3.3.4. MEVKA Personeli Anket Verilerinin Analizi
MEVKA 2014 Faaliyet Raporu incelendiğinde Ajansın personel sayısının 1
Genel Sekreter, 1 Ġç Denetçi, 1 Hukuk MüĢaviri, 29 uzman ve 7 destek personeli
olmak üzere, 39 olduğu görülmektedir. Söz konusu sayı, 2013 Faaliyet Raporunda 43
olarak belirlenmiĢtir (1 Genel Sekreter, 1 Ġç Denetçi, 1 Hukuk MüĢaviri, 33 uzman
ve 7 destek personeli). Bu durum, 4 uzman personelin çeĢitli nedenler ile Ajanstan
ayrıldığını göstermektedir.
Ankete yanıt verenlerin sayısı ise 27 kiĢi ile sınırlı kalmıĢtır. Katılımcıların
3‟ü gerekli nedenlerle bu soruyu yanıtlamak istememiĢlerdir. Hatta bu kurumda
demografik sorular dâhil olmak üzere birçok sorudan rahatsızlık duyduğunu ve bu
sebeple ankete katılımı istemediğini belirten personel olmuĢtur.
ġahsi görüĢleri alınmak üzere 26/08/2015 tarihinde tarafımca Ajansa gidilmiĢ,
Ġzleme ve Değerlendirme Birim BaĢkanı ve bir uzman ile sorular üzerinde
görüĢülmüĢtür. Sakıncalı ya da teknik açıdan hatalı buldukları bazı soruların
çıkartılması yönünde talepleri olmuĢ, değiĢikliklerin ardından anketi, “tüm personele
yönlendireceklerini” beyan etmiĢlerdir. Ancak kendileri de dâhil, Ajanstan yanıt
almak ilk etapta pek mümkün olamamıĢtır. Hatırlatma e-postası gönderilmiĢ, yeniden
irtibata geçilmiĢtir. Olumlu bir geliĢme olmamasından dolayı, teknik destek alınması
zorunlu olmuĢtur. Yanıt almak konusunda birtakım zorluklarla karĢılaĢılsa da bir
kısmı online bir kısmı da yüz yüze olmak üzere % 69.2 oranında katılım
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Burada uygulanan anket sorularının bir kısmı içerik açısından değiĢikliğe
uğramıĢ, bir kısmının ise, tamamen çıkartılması söz konusu olmuĢtur. Böylelikle soru
sayısının 33‟ten 30‟a düĢmesi gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 118. MEVKA Katılımcı Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyetinizi iĢaretleyiniz.
Kadın
MEVKA
Total

Erkek

Total

4

20

24

16,7%

83,3%

100,0%

4

20

24

16,7%

83,3%

100,0%
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27 katılımcının 24‟ünün verdiği yanıtlar göz önüne alındığında MEVKA
personelinden 4 kadın, 20 erkek anketi yanıtlamıĢtır. Durumun yüzdelik dağılımı
değerlendirildiğinde;
Kadın katılımcı sayının tüm katılanların yalnızca %16,7sini oluĢturduğu
görülmüĢtür. Erkek personelin katılımı ise, %83,3 ile daha yoğun gerçekleĢmiĢtir.
Ajans 2014 Faaliyet Raporunda her ne kadar personelin cinsiyet dağılımı rakamsal
olarak ifade edilmese de personel görev dağılımı listesi incelendiğinde, kadın çalıĢan
sayısının oldukça az olduğu tespit edilebilmektedir.
Tablo 119. Katılımcıların YaĢ Dağılımı (MEVKA)
YaĢınızı ifade eden aralığı iĢaretleyiniz.
30- 39
40 - 49
50- 59
6
12
4
1
26,1%
52,2%
17,4%
4,3%
6
12
4
1
26,1%
52,2%
17,4%
4,3%

20 - 29
MEVKA
Total

Total
23
100,0%
23
100,0%

Önceki soruda olduğu gibi bu soruya da yanıt vermeyenler olmuĢtur. 5 kiĢinin
yanıtlamadığı bu soruya yanıt veren katılımcıların yaĢ aralığının %52,2 ile 30-39 yaĢ
aralığında olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre yanıt veren 23 kiĢinin 12‟si bu yaĢ
aralığında bulunmaktadır.
Tablo 120. Personelin Mezuniyet Alanları

MEVKA
Total

Mezuniyet alanınızı belirtebilir misiniz?
Mühendislik
Fen-Edebiyat
Eğitim
ĠĠBF
Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi
10
8
2
1
47,6%
38,1%
9,5%
4,8%
10
8
2
1
47,6%
38,1%
9,5%
4,8%

Total
21
100,0%
21
100,0%

Katılımcıların mezuniyet alanları değerlendirildiğinde MARKA‟da olduğu gibi
ĠĠBF mezunlarının hem ankete katkı sağlayan hem de ajans içerisinde ağırlıklı
olduğu görülmektedir. Buna göre 21 kiĢinin %47,6‟sı ĠĠBF mezunlarından
oluĢmaktadır. Bu durum fakilte mezunlarının istihdam alanına yönelik genel bir fikir
sahibi olunmasını da sağlayabilecektir.
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Tablo 121. Katılımcıların Ajanstaki Görevleri

MEVKA

Değerlendirme
Komitesi Üyesi
1

Total

Kalkınma Ajansındaki göreviniz nedir?
Hukuk
Birim
Uzman
MüĢaviri
BaĢkanı
Personel
1
1
20

Destek
Personeli

Total
1

24

4,2%
1

4,2%
1

4,2%
1

83,3%
20

4,2%
1

100,0%
24

4,2%

4,2%

4,2%

83,3%

4,2%

100,0%

Ankete MEVKA personelinden en yüksek katılım, %83,3 ile uzman
statüsündeki görevliler arasından gerçekleĢmiĢtir. MARKA‟da birim baĢkanlarının
da katılımı yüksek oranda gerçekleĢirken burada aynı pozisyondan gelen yanıt
oldukça düĢük olmuĢtur. Ayrıca genel sekreter, iç denetçi ve bağımsız
değerlendiricilerden yanıt alınamamıĢtır.
Tablo 122. Görevlendirilen Pozisyonun Mezuniyet Alanlarına Göre Dağılımı

ĠĠBF
Mezuniyet
Alanına Göre Mühendislik F.
Ajanstaki
Görev
Fen-Edebiyat F.
Pozisyonu
Eğitim F.
Total

Kalkınma Ajansındaki göreviniz nedir?
Değerlendirme
Hukuk
Uzman
Destek
Komitesi Üyesi
MüĢaviri
Personel
Personeli
0
0
10
0

Total
10

,0%
0
,0%
0
,0%
1
100,0%
1

,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
1

100,0%
8
100,0%
0
,0%
0
,0%
18

,0%
0
,0%
1
50,0%
0
,0%
1

100,0%
8
100,0%
2
100,0%
1
100,0%
21

4,8%

4,8%

85,7%

4,8%

100,0%

Analiz esnasında dikkat çekmesi açısından görev ve mezuniyet alanı
dağılımına bakılmıĢ, burada yer verilmesi uygun görülmüĢtür. Ankete katkı sağlayan
ve hukuk müĢaviri olduğunu beyan eden katılımcının Fen-Edebiyat Fakültesi
mezunu olduğu görülmektedir. Bu durum ise aynı fakülte mezunu iki kiĢiden birinin
destek personeli bir diğerinin ise hukuk müĢaviri olarak istihdam edildiğini
göstermektedir.
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Verilen görevin önemi ve söz konusu fakültelerdeki hukuk eğitiminin
yoğunluğu göz önüne alındığında, birtakım sorunların yaĢanması muhtemel
görünmektedir.
Tablo 123. Katılımcıların Ajanstaki ÇalıĢma Süresi (MEVKA)

MEVKA
Total

Kaç yıldır Kalkınma Ajansında çalıĢmaktasınız?
0 - 2 yıl
3 - 5 yıl
6 yıl ve üstü
4
11
8
17,4%
47,8%
34,8%
4
11
8
17,4%
47,8%
34,8%

Total
23
100,0%
23
100,0%

Katılımcıların ajanstaki tecrübeleri değerlendirildiğinde MARKA‟da olduğu
gibi 3-5 yıl arasındaki çalıĢma süresini teĢkil eden kiĢilerin %47,8‟lik bir oranda
olduğu görülmektedir. Bunu %34,8 ile 6 yıl ve üstü gibi kuruluĢundan itibaren
ajansta çalıĢan kiĢilerin takip ettiği belirlenmiĢtir.
Tablo 124. Ajansta Ġstihdam Edilmeden Önce KA Hakkındaki Bilgi Durumu

MEVKA
Total

Kalkınma Ajanslarının yetki ve
fonksiyonları hakkında bilginiz var
mıydı?
Evet
Hayır
19
4
82,6%
17,4%
19
4
82,6%
17,4%

Total
23
100,0%
23
100,0%

Soruyu yanıtlayan 23 kiĢiden 19‟u yani %82,6‟sı MEVKA‟da çalıĢmaya
baĢlamadan önce de Ajansın yetki ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olduğunu
belirtmiĢtir. Ankete katılanlardan 4 kiĢi daha önce bilgi sahibi olmadığını belirtirken,
4 kiĢi de soruyu yanıtsız bırakmıĢtır. Bilgi düzeyinin MARKA‟da da yüksek çıktığı
görülmüĢtür.
Tablo 125. Kurum-Kariyer ĠliĢkisi (MEVKA)

MEVKA
Total

Kalkınma Ajansının kariyer açısından size
gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
14
10
58,3%
41,7%
14
10
58,3%
41,7%

Total
24
100,0%
24
100,0%
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Anketin 9. Sorusunu oluĢturan “Kalkınma Ajansının kariyer açısından size
gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?” sorusuna 24 kiĢi yanıt vermiĢ, bu
kiĢilerin %58,3‟ü (14 kiĢi) “Evet” cevabını vererek kurumun kariyer olanakları
sunabildiğini ifade etmiĢtir. Gelen yanıtlar MARKA yanıtları ile tam tersi Ģekilde
gerçekleĢmiĢtir. MARKA‟da %58,1 oranında oranında “hayır” cevabı alınmıĢtır.
Tablo 126. ÇalıĢanların Ajansı Güvenilir Bulma Düzeyi (MEVKA)

MEVKA
Total

Özlük hakları açısından Kalkınma Ajansında
çalıĢmak size güven veriyor mu?
Evet
Hayır
16
8
66,7%
33,3%
16
8
66,7%
33,3%

Total
24
100,0%
24
100,0%

Yanıtların farklılaĢtığı temel alanlardan birisi özlük konularında görülmüĢtür.
Aynı hukuki sistem içerisinde yer almasına rağmen katılımcıların %66,7‟si ajansın
özlük hakları açısından güvenilir olduğunu ifade etmiĢlerdir. MARKA‟da ise %65,5
oranında “hayır” cevabı verilmiĢtir.
Tablo 127. ĠĢletmelerin Ajans Hakkındaki Bilgi Durumu (MARKA)

MEVKA
Total

Bölgede faaliyette bulunan yerel
iĢletmelerin Kalkınma Ajansı hakkında bilgi sahibi
olduğunu düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
18
6
75,0%
25,0%
18
6
75,0%
25,0%

Total
24
100,0%
24
100,0%

Katılımcı 24 kiĢinin 18‟i yani %75‟i bölgedeki iĢletmelerin ajans hakkında
bilgi sahibi olduklarını düĢündüğünü belirtmiĢtir. MARKA‟da bu oran %96
civarında gerçekleĢmiĢtir.
Ġki ajans verileri karĢılaĢtırıldığında gerek kurumsal gerek bölgesel gerekse de
algısal birtakım değiĢikliklerin yanıtlara yansıdığını göstermektedir. ÇalıĢma
kapsamında farklı özellik ve yapıdaki bölgelerin seçilmesinin, karĢı durumlar
olabileceğinin görülmesi açısından fayda sağlamaktadır.
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Tablo 128. BaĢvuru Rehberlerinin Ġncelenmesi Hakkındaki GörüĢler (MEVKA)
BaĢvuru sahiplerinin, baĢvuru rehberlerini
ayrıntılı biçimde incelediğini düĢünüyor
musunuz?
Hayır

Evet
MEVKA

Total

14

9

23

60,9%

39,1%

100,0%

14

9

23

60,9%

39,1%

100,0%

Total

23 Katılımcı tarafından katkının sağlandığı bu alanda baĢvuru sahiplerinin
ajans tarafından hazırlanan baĢvuru rehberlerini inceleme durumları ölçülmeye
çalıĢılmıĢtır. Katılımcıların %60,9‟u bu rehberlerin incelendiği yönünde fikir beyan
etmiĢtir. MARKA‟da ise, katılımcıların %76,9‟u incelenmediği yönünde kanaat
bildirmiĢlerdir.
Tablo 129. Destek Türlerinin Dağılımı (MEVKA)
Bölgedeki potansiyel yararlanıcıların en çok hangi destek türünden faydalanmak için
müracaat ettiğini söyleyebilirsiniz?
Doğrudan
faaliyet desteği
MEVKA
Total

Güdümlü
proje desteği

Faiz desteği

Faizsiz
kredi desteği

Teknik destek

20

13

3

2

20

83,3%

54,2%

12,5%

8,3%

83,3%

20

13

3

2

20

83,3%

54,2%

12,5%

8,3%

83,3%

Verilen yanıtlar doğrultusunda TR52 Bölgesindeki potansiyel yararlanıcıların
%83,3 oranında hem doğrudan faaliyet desteği hem de teknik destek alanlarında
yoğunlaĢtığı belirtilmiĢtir. Bu durum MARKA ile paralellik göstermiĢtir.
Tablo 130. Bütçe Revizyonunun Görülme Sıklığı
Ajanstan talep edilen projelerde, bütçe revizyonuna ne sıklıkta ihtiyaç
duyulmaktadır?
Çok az
MEVKA
Total

Az

Orta

Çok fazla

Fazla

Total

6

8

5

3

2

24

25,0%

33,3%

20,8%

12,5%

8,3%

100,0%

6

8

5

3

2

24

25,0%

33,3%

20,8%

12,5%

8,3%

100,0%
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Sorular üzerinde birtakım değiĢiklikler yapıldığı gerçeğinden hareketle,
karĢılaĢtırma yapılmasına izin vermeyen durumlardan birisi burada karĢımıza
çıkmaktadır. 24 kiĢinin verdiği yanıtlar etrafında verilecek desteklerde bütçe
revizyonuna gerek görme sıklığı “az” seviyede gerçekleĢmektedir.
Tablo 131. Değerlendirmelerde Öncelik Verilen Alanlar (MEVKA)
Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını değerlendirirken öncelik verdiği temel hususlar nelerdir?

ĠĢletme
ölçeği

MEVKA
Total

Projenin
Proje teklif
Bölge içi ve
Projenin Kurum/iĢlet
bölgede
çağrısının amaç bölgeler arası
ekonomik me adı ve
desteklenmesi
ve önceliklerine
rekabeti
faydası
prestiji
gereken sektöre
katkı sağlaması
artırması
yönelik olması

Projenin içerik
açısından
bölgeye
sağlayacağı
katkı
9

20

13

6

15

12

15

37,5%

83,3%

54,2%

25,0%

62,5%

50,0%

62,5%

9

20

13

6

15

12

15

37,5%

83,3%

54,2%

25,0%

62,5%

50,0%

62,5%

Buradaki yanıtlar değerlendirildiğinde ajansın baĢvuruları değerlendirirken
“projenin bölgeye sunacağı katkının” öncelikli olduğu görülmüĢtür. MARKA‟da
birinci sırada yer alan “proje teklif çağrının amaç ve önceliklerine uyum sağlanması”
durumu burada ikinci sırada gerçekleĢmiĢtir. Ancak “kurum veya iĢletme adının,
prestijinin” etkili olabildiğini ifade eden görüĢler de tespit edilmiĢtir.
Tablo 132. MEVKA'nın KuruluĢlarla ĠliĢki Düzeyi
Kalkınma Ajansının hangi kuruluĢlarla daha çok iliĢki içerisinde olduğunu düĢünüyorsunuz?
Kamu kurum ve
kuruluĢları
MEVKA

Total

Sivil Toplum
KuruluĢları

Gerçek kiĢiler

Kâr amacı
güden
iĢletmeler

Üniversiteler

Yerel
idareler

Yeni
giriĢimciler

22

16

5

18

11

16

5

91,7%

66,7%

20,8%

75,0%

45,8%

66,7%

20,8%

22

16

5

15

11

16

5

91,7%

66,7%

20,8%

75,0%

45,8%

66,7%

20,8%

MEVKA‟nın kamu-özel farklı sektörler açısından iliĢki düzeyinin tespit
edilebilmesi amacıyla hazırlanan bu soruda en yoğun iliĢkilerin %91,7 gibi yüksek
bir oranda kamu kurum ve kuruluĢları ile olduğu, bunu %75 ile kâr amaçlı
iĢletmelerin takip ettiği belirlenmiĢtir. Oran farklı olsa da MARKA‟daki genel eğilim
de bu yönde olmuĢtur. Ancak MEVKA‟da STK‟ların oranı daha yüksek,
üniversitelerin ise daha düĢük gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
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Tablo 133. Ajans DesteklerininYoğunlaĢtığı Bölgeler (MEVKA)
Ajansınızın bugüne kadar desteklediği projelerin hangi bölgelerde yoğunlaĢtığını
söyleyebilirsiniz?
Küçük Sanayi
Siteleri
MEVKA
Total

Teknoloji
GeliĢtirme
Bölgeleri

Endüstri
Bölgeleri

Organize Sanayi ĠĢ GeliĢtirme
Bölgeleri
Merkezleri

11

1

4

21

8

45,8%

4,2%

16,7%

87,5%

33,3%

11

1

4

21

8

45,8%

4,2%

16,7%

87,5%

33,3%

Projeler kanalıyla verilen desteklerin yoğunlaĢtığı bölgeler %87,5 ile OSB‟ler
olarak yanıtlanmıĢtır. Anket çalıĢması kapsamında verilen desteklerin incelenmesi
yapıldığında da bu bölgede OSB iĢletmelerinin desteklerden çok daha fazla
faydalandıkları görülmüĢtür. MARKA ile yakın düzeylerde yanıtların geldiği bu
soruda farklı olarak iĢ geliĢtirme merkezlerinin de desteklendiği belirtilmiĢtir.
Tablo 134. MEVKA'nın Öncelik Verdiği KuruluĢların Dağılımı
Kalkınma Ajansının proje ve faaliyetleriyle hangi kuruluĢlara öncelik verdiğini düĢünüyorsunuz?
Gerçek kiĢiler
MEVKA
Total

Yabancı
yatırımcılar

KOBĠ‟ler

Kamu
kurum ve
kuruluĢları

Yerel
idareler

Sivil Toplum
KuruluĢları

Üniversiteler

7

19

2

14

15

9

7

30,4%

82,6%

8,7%

60,9%

65,2%

39,1%

30,4%

7

19

2

14

15

9

7

30,4%

82,6%

8,7%

60,9%

65,2%

39,1%

30,4%

AjansınyürütmüĢ olduğu faaliyetler ile öncelik verdiği kuruluĢların en
baĢında, MARKA‟da da olduğu gibi KOBĠ‟ler yer almıĢtır. Bunu kamu kurum ve
kuruluĢları izlemiĢtir. STK‟lar ve üniversitelerin oranı ise burada da düĢük çıkmıĢtır.
Tablo 135. MEVKA'nın En Çok Katkı Sağladığı KuruluĢlar
Kalkınma Ajansının destek ve faaliyetleri ile en çok katkı
sağladığı kuruluĢun/kuruluĢların hangisi olduğunu düĢünüyorsunuz?
Kamu
kuruluĢları
MEVKA
Total

Kâr amacı
güden kuruluĢlar

Yerel idareler Üniversiteler

Sivil Toplum
KuruluĢları

15

19

8

16

9

65,2%

82,6%

34,8%

69,6%

39,1%

15

19

8

16

9

65,2%

82,6%

34,8%

69,6%

39,1%

268

Kalkınma-ajans iliĢkisini görebilmek adına yöneltilen bu soruda ajansın en çok
katkı sağladığı kuruluĢların MARKA‟da da olduğu gibi, kar amaçlı iĢletmeler
üzerinde gerçekleĢtiği, STK ve üniversitelerin yine düĢük düzeyde olduğu
görülmüĢtür. Bu durum ise, ajansların kalkınma değil, “büyüme” amaçlı faaliyetler
gerçekleĢtirdiğini bir kez daha ortaya çıkarmıĢtır.
Tablo 136. KuruluĢların Ajans Destkelerinden Yararlanma Oranı (MEVKA)
Son 5 yıl içerisinde kuruluĢların proje finansmanından yararlanma oranlarını ne Ģekilde
değerlendirirsiniz?
KuruluĢlar
% 0 - 25
% 26 - 50
% 51 - 75
% 76 - 100
Yanıt Sayısı
Özel sektör iĢletmeleri
2
4
6
9
21
Kamu kuruluĢları
3
4
2
10
19
Yerel idareler
2
5
8
5
20
Kooperatifler
6
3
4
5
18
Üniversiteler
5
1
3
10
19
Sivil Toplum KuruluĢları
7
1
6
5
19
TOPLAM
21

Ajans tarafından son 5 yıl içerisinde verilen desteklerden yararlanma düzeyine
bakıldığında, %76-100 oranında kamu kuruluĢlarının desteklendiğini belirten 10 kiĢi,
özel sektör iĢletmelerinin bu oranda gerçekleĢtiğini belirten 9 kiĢi olmuĢtur. Ayrıca
aynı sayıda ve aynı oranda üniversitelerin desteklendiği ifadesi de belirlenmiĢtir.
Ancak yerel idarelerin ve STK‟ların oranları düĢük seviyelerde gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 137. Ajansın Verdiği Teknik Destek Türleri (MEVKA)
Ajansınızın vermiĢ olduğu teknik destekler en çok hangi alanda yoğunlaĢmaktadır?
Program ve
proje
Eğitim verme
hazırlanmasına
katkı sağlama
MEVKA
Total

Geçici uzman
personel
görevlendirme

DanıĢmanlık
sağlama

Lobi faaliyetleri

Uluslararası
iliĢkiler

21

14

2

6

3

3

91,3%

60,9%

8,7%

26,1%

13,0%

13,0%

21

14

2

6

3

3

91,3%

60,9%

8,7%

26,1%

13,0%

13,0%

MEVKA tarafından verilmekte olan teknik desteklerin %91,3 oranında eğitim
verme Ģeklinde gerçekleĢtiği ve bu türün MARKA‟da da birinci sırada yer aldığı
belirlenmiĢtir. Burada farklı olarak %13 oranında lobi faaliyetleri ve uluslararası
iliĢkilerin de kullanıldığı görülmüĢtür.
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Tablo 138. Ajansın Bölgedeki KiĢi ve KuruluĢlar Tarafından AlgılanıĢı
(MEVKA)
Kalkınma Ajansının halk ve iĢletmeler tarafından ne Ģekilde algılandığını düĢünüyorsunuz?
Yatırımcıyı teĢvik
eden ve
Kamu kurumu
yönlendiren bir
kuruluĢ
MEVKA

Avrupa Birliği
hibelerinin
dağıtıldığı bir
birim

Mali destek
veren bir
kurum

Sivil Toplum
KuruluĢu

Diğer

13

8

14

5

2

1

56,5%

34,8%

60,9%

21,7%

8,7%

4,3%

13

8

14

5

2

1

56,5%

34,8%

60,9%

21,7%

8,7%

4,3%

Total

MEVKA katılımcılarının ajansın, bölgedeki kiĢi ve kuruluĢlar tarafından genel
olarak “mali destek veren bir kuruluĢ” olarak algılandığı yönünde bir kanaat
görülmüĢtür. Bu durum MARKA‟da da %57 oranında birinci olmuĢtur. Bunu kamu
kurumu algısı izlemiĢtir. Burada diğer seçeneği de iĢaretlenmiĢ, ancak içeriği boĢ
bırakılmıĢtır.
Tablo 139. Ajansın Bölge Kalkınmasına Etkisi (MEVKA)
Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına etkisini ne
Ģekilde değerlendirirsiniz?
Etkilemiyor
MEVKA
Total

Çok etkiliyor

Az etkiliyor

Total

3

9

11

23

13,0%

39,1%

47,8%

100,0%

3

9

11

23

13,0%

39,1%

47,8%

100,0%

Ajansın bölge kalkınması üzerindeki etkisini ölçebilmek amacıyla yöneltilmiĢ
olan soruya verilen yanıtlar ise MARKA‟dan farklılık göstermiĢtir. MEVKA
çalıĢanları arasından ankete katkı sağlayan 23 kiĢinin 11‟i yani %47,8‟i ajansın bölge
kalkınması üzerindeki etkisini “çok etkiliyor” Ģeklinde yanıtlamıĢtır. %39,1‟i ise “az
etkiliyor” yanıtını vermiĢtir. Bu oran MARKA‟da %84,6 olarak gerçekleĢmiĢtir.
MARKA çalıĢanlarına yöneltilen açık uçlu sorular yine belirli noktaların
tespit edilebilmesi amacıyla MEVKA çalıĢanlarına da yöneltilmiĢtir. Ancak burada,
soruların yanıtlanma oranları MARKA‟ya kıyasla oldukça düĢük gerçekleĢmiĢtir.
Yanıtlar üzerinde hiçbir Ģekilde değiĢiklik yapılmamıĢtır.
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Soru 28: Bölgedeki yatırımcılardan ve kuruluĢlardan beklentileriniz nelerdir?
Faydalı projeler
Projeleri, düzgün ve usulüne uygun olarak kuralları içerisinde yürütmeleri. (baĢımı ağrıtmasınlar
yeter)
Planlı bir Ģekilde büyümeleri ve yaptıkları plana göre hareket etmeleri. Para için proje yazılmaması,
sağlam temelli ve önceden hesaplanmıĢ büyüme planları için fon baĢvurusunda bulunmaları.
Ġstihdam, üretim, ihracat, verimlilik
Soru 29: Ajansınızın, kuruluĢların finansal açıdan desteklenmesi dıĢında, göstermiĢ olduğu
faaliyetler nelerdir?
Bölge tanıtımı, bölge aktörlerinin bir araya getirilmesi ve ortak karar almaları için tartıĢma zemininin
oluĢturulması.
Bölgesel kalkınma planları, yatırım ve yatırımcı takip
Soru 30: Genel olarak Kalkınma Ajanslarının iĢlevselliğinin artırılabilmesi için herhangi bir
öneriniz var mıdır?
Personelin özlük haklarının garanti altına alınması ve ajansların esnekliğinin artırılarak farklı
Ģekillerde destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekir.
Yönetim yapısında değiĢikliği yapılmalı. Kalifiye yöneticiler tarafından yönetilmeli. Torpil
uygulamalarına son verilmeli.

Sonuç ve değerlendirme kısmına geçmeden önce iki ajansın önemli birtakım
yanıtlarını karĢılaĢtırmak uygun olacaktır. Bu noktalar izleme ziyaretlerinde tespit
edilen eksiklerin dağıldığı unsurlar ve projelerdeki risk durumuna iliĢkin olan
hususlara yöneliktir.
Tablo 140. Ġzleme Ziyaretlerinde KarĢılaĢılan Eksiklikler
Ajansın izleme ziyaretlerinde en çok eksiklikle karĢılaĢılan alan/alanlar sizce hangileridir?
Ġhale
kurallarına
uygunluk

MARKA

MEVKA
Total

Maliyetlerin
uygunluğu

Görünürlük ve Dokümantas Defter tutma Raporlama yük SözleĢme Uygunsuzluk ve
tanıtım
yon ve
ve muhasebe ümlülükleri değiĢiklikleri usulsüzlükler
kurallarına
arĢivleme
uygunluğu
uygunluk

1

4

8

10

6

5

2

3

4,8%

19,0%

38,1%

47,6%

28,6%

23,8%

9,5%

14,3%

16

18

16

13

7

16

12

13

66,7%

75,0%

66,7%

54,2%

29,2%

66,7%

50,0%

54,2%

17

22

24

23

13

21

14

16

35,75%

47,0%

52,4%

50,9%

28,9%

45,25%

29,75%

34,25%

Mevzuata göre, KA yararlanıcı konumunda olan kuruluĢlara belirli aralıklarla
“yararlanıcılara ait beyanların doğrulanması, proje faaliyetlerinin kontrolü,
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ihtiyaçların tespiti ve projelerin yerinde izlenmesi amacıyla” izleme ziyaretleri
gerçekleĢtirebilirler. Bu ziyaretlerde karĢılaĢılabilecek olası aksilikler 8 baĢlık altında
toplanmıĢtır. Buna göre MEVKA‟dan 24 katılımcının katkıda bulunduğu yanıtlarda
yapılan izleme ziyaretlerinde en sık karĢılaĢılan eksikliğin %75 oranında maliyetlerin
uygunluğu konusunda olduğu, bunu %66,7‟lik oranda ihale kurallarına uygunluk,
görünürlük ve tanıtım kurallarına uygunluk ve raporlama yükümlülüklerinin takip
ettiği görülmüĢtür. Ancak MARKA‟da bu ziyaretlerde en sık karĢılaĢılan durumun
%47,6 ile dokümantasyon ve arĢivleme üzerinde olduğu, bunu %8 ile oranla
görünürlük ve tanıtım kurallarına uygunluğunun takip ettiği görülmüĢtür.
MARKA‟da bu soruyu 21 katılımcı yanıtlamıĢtır.
KA Proje Uygulama Rehberinde ise risk, “sözleĢme yükümlülüklerini yerine
getirmedeki

herhangi

bir

baĢarısızlığın

meydana

gelme

ihtimali”

olarak

tanımlanmıĢtır. Yapılan değerlendirmeler kapsamında ön ödeme risk puanı
belirlenmektedir. Ön ödeme çok yüksek riskli projelere yapılmaz. Her bir ölçütün
ağırlığı eĢit ve 100 üzerinden 25 puandır. Bu çerçevede, yerine getirilemeyen ölçüt
sayısına bağlı olarak, her bir proje aĢağıdaki risk aralıklarına göre sınıflandırılır:
1-25 çok düĢük risk - 1 ölçüt gerçekleĢmemiĢtir.
26-50 düĢük risk - 2 ölçüt gerçekleĢmemiĢtir.
51-75 orta risk - 3 ölçüt gerçekleĢmemiĢtir.
76-100 çok yüksek risk - 4 ölçüt gerçekleĢmemiĢtir.
Tablo 141. Projelerde KarĢılaĢılan Risk Durumu

MARKA
KA
Total

MEVKA

Risk değerlendirmeler neticesinde, yüksek riskli projelerle
karĢılaĢma sıklığı nedir?
Çok az
Az
Orta
Fazla
7
11
3
0
33,3%
52,4%
14,3%
0%
10
6
7
1
41,7%
25,0%
29,2%
4,2%
17
21
10
1
37,5%
38,7%
21,75%
2,1%

Gelen yanıtlar çerçevesinde MARKA‟da katılımcıların %52,4‟ü yüksek riskli
projelerle karĢılaĢma sıklığının “az” olduğunu belirtirken MEVKA katılımcıların %41,7‟si
“çok az” olduğunu belirtmiĢlerdir.
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3.4. Bulguların Değerlendirilmesi
ÇalıĢma kapsamında elde edilen bulgular, alan araĢtırması çerçevesinde
uygulanan anketlerden ulaĢılan veriler ile araĢtırma süresince yapılan bireysel
görüĢme ve gözlemler yoluyla tepsi edilen sorunlar olmak üzere iki baĢlık altında
kategorize edilmiĢtir.
3.4.1. Anket Sonuçları Çerçevesinde Elde Edilen Bulgular
Yapılan alan araĢtırması neticesinde kalkınma ajanslarının iĢleyiĢi ve
bölgelerdeki OSB iĢletmelerinin görüĢleri çerçevesinde tespit edilen bulgular kısaca
Ģu Ģekildedir:
Bulgu 1: Ajansların Tarafsızlığının Sağlanamaması Sorunu

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını
tarafsız ve adaletli biçimde değerlendirdiğine
inanıyor musunuz?
Evet
Hayır
25
23
52,1%
47,9%
55
72
43,3%
56,7%
80
95
45,7%
54,3%

Total
48
100,0%
127
100,0%
175
100,0%

Her iki bölgede faaliyet gösteren OSB iĢletmelerinin ajansların tarafsızlığına ve
adaletli olmasına iliĢkin görüĢleri değerlendirildiğinde, genel itibariyle bu yönde bir
kaygının olduğu görülmektedir. Özellikle örneklemden daha yüksek katılımın
sağlandığı TR52 Bölgesinden gelen açık uçlu yanıtlarda bu konuya iliĢkin önemli
eleĢtiriler gelmiĢ ve “Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını tarafsız ve adaletli
biçimde değerlendirdiğine inanıyor musunuz?” sorusuna “Hayır” yanıtını verenlerin
oranı %56,7 olarak belirlenmiĢtir. Dolayısıyla TR52 Bölgesinde bu soruyu 127
kiĢinin yanıtladığı, bunların 72‟sinin olumsuz yanıt verdiği izlenmiĢtir.
TR42 Bölgesinin örneklemi daha düĢük olmakla birlikte yanıt veren 48 kiĢinin
%47,9‟u yani 23‟ü “Hayır” yanıtını vermiĢtir. Oran, TR52 Bölgesinden daha düĢük
olsa dahi, her iki bölgede de bu konuda önemli kaygılar olduğu belirlenmiĢtir. Her iki
bölgede yararlanıcı konumunda olan bazı iĢletmelerin de “Hayır” yanıtını verdiği
belirlenmiĢtir.
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Yapılan bireysel görüĢmeler ve farklı bölgede uygulanan pilot çalıĢma ile elde
edilen veriler ıĢığında, söz konusu kaygının, ülkenin tümüne genellenebilecek
nitelikte olduğu görülmüĢtür.
Bulgu 2: Destek Talebinin KarĢılanmasında Belirlenen Oranların DeğiĢiklik
Göstermesi Sorunu

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

BaĢvurusunda bulunduğunuz destek talebinin
gerçekleĢme oranı % kaç civarında olmuĢtur?
% 0 - 20
% 21 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100
oranında
oranında
oranında
oranında
0
7
2
5
,0%
50,0%
14,3%
35,7%
1
11
2
6
5,0%
55,0%
10,0%
30,0%
1
18
4
11
2,9%
52,9%
11,8%
32,4%

Total
14
100,0%
20
100,0%
34
100,0%

Tespit edilen bir diğer bulgu, ajans tarafından yararlanıcılara temin edilen
destek miktarlarının değiĢiklik göstermesine iliĢkindir.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (KAPFDY)‟nin,
25. Maddesinde destek miktarları ve süresi düzenlenmiĢtir. Buna göre “her bir küçük
ölçekli altyapı projesi için proje uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beĢine, en
fazla ise yüzde ellisine kadar mali destek sağlanabileceği ancak bu oranın, yüzde
yetmiĢ beĢe kadar artırılabileceği” ifade edilmiĢtir.
Küçük ölçekli altyapı projeleri dıĢındaki projelere verilecek doğrudan
finansman desteği miktarının,“proje uygun maliyetlerinin en fazla yüzde yetmiĢ beĢi
olduğu bu oranın, kâr amacı taĢıyan gerçek ve tüzel kiĢilerde en fazla yüzde ellisi
olduğu ve artırılamayacağı” düzenlenmiĢtir. Yüzde yetmiĢ beĢlik oranın ise yüzde
doksana kadar çıkarılabileceği” belirtilmiĢtir.
Alan araĢtırmasının gerçekleĢtiği iĢletmelerin tamamı OSB‟lerde yer almasına
rağmen soruyu yanıtlayan 34 iĢletmeden 1‟ine %0-20 oranında, 18‟ine %21-50
oranında, 4‟üne %51-75 oranında ve 11‟ine ise %76-100 oranında destek sağlandığı
belirlenmiĢtir. Bu durum Bulgu 1‟de yer alan değerlendirmeler de göz önüne
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alındığında birtakım unsurların destek oranlarının belirlenmesinde etkili olabildiğine
iliĢkin kaygıların mevcut olduğunu göstermiĢtir.
Bulgu 3: Verilen Desteklerin Ġstihdama Katkısının DüĢük Seviyelerde
GerçekleĢmesi Sorunu

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Personel sayısında artıĢ yaĢanmıĢtır - KiĢi Sayısı
1 - 5 kiĢi
6 - 10 kiĢi 11 - 15 kiĢi 21 kiĢi ve
arasında
arasında
arasında
üstü
4
1
1
0
66,7%
16,7%
16,7%
,0%
8
3
0
1
66,7%
25,0%
,0%
8,3%
12
4
1
1
66,7%
22,2%
5,6%
5,6%

Total
6
100,0%
12
100,0%
18
100,0%

Kalkınma olgusunun gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için yalnızca
gelir artıĢı değil, istihdama da katkı sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda söz
konusu kuruluĢların iĢletmelere vermiĢ olduğu desteklerin, istihdama katkısının
bulunduğu ancak bu oranın bölgelerin nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında düĢük
seviyede olduğu görülmüĢtür. Soruyu yanıtlayan katılımcıların önemli bir kısmı ise
personel sayısında değiĢiklik yaĢanmadığını belirtmiĢtir. Hatta birkaç iĢletme destek
sonrasında personel sayısında 6-10 kiĢi arasında bir azalma olduğunu belirtmiĢtir.
Ancak çıkarılan personelin ajans desteği ile ilgisi olması çok düĢük bir ihtimaldir.
Farklı bir açıklama olmadığı için bu iĢletmelerdeki durumun, özel sebeplerden
kaynaklandığı düĢünülmektedir.
Bulgu 4: Ajansların Yerel ĠĢletmeler Tarafından Bilinirliğinin Yeterli Seviyede
Olmaması Sorunu

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Ġlinizin hangi Kalkınma Ajansına
dâhil olduğunu biliyor musunuz?
Evet
Hayır
40
22
64,5%
35,5%
91
48
65,5%
34,5%
131
70
65,2%
34,8%

Total
62
100,0%
139
100,0%
201
100,0%
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Görevlerinden birisi tanıtım faaliyetlerini yürütmek olan kalkınma ajanslarının
bölgede faaliyet gösteren iĢletmeler tarafından bilinme oranının nispeten düĢük
olması ayrı bir bulguyu ifade etmiĢtir. Her ne kadar ajanslara yöneltilen “Bölgede
faaliyette bulunan yerel iĢletmelerin kalkınma ajansı hakkında bilgi sahibi olduğunu
düĢünüyor musunuz?” sorusuna MARKA‟dan %96,2; MEVKA‟dan ise %75
oranında “Evet” yanıtı gelmiĢ olsa dahi bu alanda tahmin edildiği kadar yüksek bir
bilinirliğin olmadığı görülmüĢtür.
Her iki bölge değerlendirildiğinde, soruyu yanıtlayan 201 katılımcının yaklaĢık
%35‟inin ilin hangi kalkınma ajansına dâhil olduğu bilmediği ortaya çıkmıĢtır.
Benzer Ģekilde “kalkınma ajansından beklentileriniz nelerdir?” Ģeklinde yöneltilen
açık uçlu soruya bazı iĢletmeler “ajans faaliyetleri ve destekleri hakkında yeterli
bilgilendirmelerin yapılmasını”, “tanıtım ve destek çalıĢmalarının artmasını”
beklediklerini ifade etmiĢlerdir.
Bulgu 5: Desteklerin Sosyo-Ekonomik Faaliyetlere Yansımasının DüĢüklüğü
Sorunu

TR42 OSB
OSB
TR52 OSB
Total

Ajanstan aldığınız desteklerin, iĢletmenizin yatırımlarına etkisini nasıl
değerlendirirsiniz?
Aldığımız destek
Destek
Destek sayesinde
kaynak artıĢı
Yatırımlarımız
sağlanmasaydı
mevcut yatırım
sağladığı için
destekten hiçbir
yatırımlarımızın
potansiyelimizde sosyo-ekonomik
Ģekilde
gerçekleĢmesi
artıĢ oldu
faaliyetlerde
etkilenmedi
mümkün olamazdı
bulunabildik
0
10
1
1
,0%
83,3%
8,3%
8,3%
1
16
3
0
5,0%
80,0%
15,0%
,0%
1
26
4
1
3,1%
81,3%
12,5%
3,1%

Total

12
100,0%
20
100,0%
32
100,0%

Kalkınma ajansı tarafından verilen desteklerin, iĢletmelerin mevcut yatırım
potansiyeli üzerinde artıĢa yol açtığı gözlenmiĢtir. Hatta yararlanıcıların %81‟i bu
yönde cevap vermiĢtir. Ancak ekonomik büyüme açısından oldukça olumlu bir
durumu ifade eden bu katkının kalkınmaya katkısının çok düĢük seviyede
gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Soruyu yanıtlayan 32 iĢletmenin yalnızca 4‟ü, destek
sayesinde sosyo-kültürel faaliyetlerde bulunabildiklerini belirtmiĢtir. Bu ise,
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kalkınma ajansı yapısının, sadece ekonomik gelir artıĢı Ģeklinde fayda sağladığını
ancak, elde edilen gelirin bölge halkının sosyo-kültürel geliĢimine çok düĢük
seviyede katkı sağladığını göstermiĢtir.
OSB iĢletmelerinden gelen yanıtlar çerçevesinde elde edilen bulguların özet
biçimde değerlendirilmesini takiben ajanslarda çalıĢan personel açısından da bir
değerlendirme yapmak gerekmektedir.
Bulgu 6: Ajansların ÇalıĢanlara Kariyer Olanakları Sunmaması Sorunu

MARKA
AJANS
MEVKA
Total

Kalkınma Ajansının kariyer açısından
size gelecek vaat ettiğini düĢünüyor
musunuz?
Evet
Hayır
13
18
41,9%
58,1%
16
8
66,7%
33,3%
29
26
52,7%
47,3%

Total
31
100,0%
24
100,0%
55
100,0%

Mevzuat kapsamında kalkınma ajanslarının teĢkilat yapısında yönetim kurulu,
kalkınma kurulu, genel sekreterlik ve yatırım destek ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 3. maddesinde, ajansta görev yapabilecek
ajans personelinin pozisyonlarını destek personeli, uzman personel, iç denetçi ve
hukuk müĢaviri olarak belirlemiĢtir. Bunlardan destek personeli, sekreterlik, halkla
iliĢkiler, arĢiv, idari ve mali iĢler alanında istihdam edilen kiĢileri ifade etmektedir.
Uzman personel ise ajansın özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren iĢlerini yapmakla
görevli personeli kastetmektedir. YarıĢma sınavına tabi tutularak istihdam edilen bu
kiĢilerin ulaĢabilecekleri kariyer basamakları ise oldukça sınırlıdır. Mesela uzman
personel açısından birim baĢkanı olmak söz konusudur, ancak genel sekreterlik gibi
üst görevler pek mümkün görünmemektedir.
MEVKA‟dan gelen 24 yanıtın %66,7‟si “ajansın kariyer açısından gelecek
vaat ettiğini” belirtmiĢtir. Bu ajanstan gelen yanıtın görev pozisyonlarına göre
dağılımı ise Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.
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Tablo 142. Pozisyon-Kariyer DüĢüncesi ĠliĢkisi (MEVKA)

Değerlendirme
Komitesi Üyesi
Kalkınma
Ajansındaki
göreviniz nedir?
(MEVKA)

Hukuk MüĢaviri
Birim BaĢkanı
Uzman Personel
Destek Personeli

Total

Kalkınma Ajansının kariyer açısından size
gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
1
0
100,0%
,0%
0
1
,0%
100,0%
1
0
100,0%
,0%
12
8
60,0%
40,0%
0
1
,0%
100,0%
14
10
58,3%
41,7%

Total
1
100,0%
1
100,0%
1
100,0%
20
100,0%
1
100,0%
24
100,0%

Ancak aynı soruya MARKA‟dan verilen yanıtlar incelendiğinde 31 yanıtın
%58,1‟inde kariyer ilerlemesi açısından bir kaygı bulunduğu görülmektedir.
Tablo 143. Pozisyon-Kariyer DüĢüncesi ĠliĢkisi (MARKA)

Ġç Denetçi
Kalkınma Ajansındaki
göreviniz nedir?
(MARKA)

Hukuk MüĢaviri
Birim BaĢkanı
Uzman Personel
Destek Personeli

Total

Kalkınma Ajansının kariyer açısından size
gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?
Evet
Hayır
0
1
,0%
100,0%
0
1
,0%
100,0%
4
4
50,0%
50,0%
8
10
44,4%
55,6%
1
2
33,3%
66,7%
13
18
41,9%
58,1%

Total
1
100,0%
1
100,0%
8
100,0%
18
100,0%
3
100,0%
31
100,0%

Ankete katılan kiĢilerin ajanstaki görev pozisyonları göz önüne alındığında
birim

baĢkanlarının

“evet-hayır”

yanıtlarında

eĢitlik

olduğu,

ancak

diğer

pozisyonların yanıtlarının “hayır” seçeneğinde yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. Özellikle
her pozisyondan katılımının olması bu alandaki kariyer olanaklarının kısıtına iliĢkin
kaygıya dair bilgi vermektedir.
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Bulgu 7: ÇalıĢanların Kalkınma Ajansını Özlük Hakları Açısından Güvenilir
Bulmama Sorunu
Daha önce kariyere iliĢkin saptanan durumun farklı bir boyutu da özlük
haklarına iliĢkin olmuĢtur. KPSS ön Ģartının yanı sıra bir de yarıĢma sınavına tabi
tutulan ajans personeli iki ay deneme süresinin ardından sözleĢme ile
çalıĢtırılmaktadır (KAPY, m. 17). Personel, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve diğer ilgili iĢ
mevzuatı hükümlerine tabidir. Gerek sözleĢme Ģartı gerek çalıĢma süreleri gerekse de
insan kaynakları politikasının uygulanmasında genel sekreterliğin temel belirleyici
olması ajansların güvenilirliği açısından birtakım endiĢelerin yaĢanmasına sebep
olmaktadır.

MARKA
AJANS
MEVKA
Total

Özlük hakları açısından Kalkınma
Ajansında çalıĢmak size güven veriyor mu?
Evet
Hayır
10
19
34,5%
65,5%
18
6
75,0%
25,0%
28
25
52,8%
47,2%

Total
29
100,0%
24
100,0%
53
100,0%

Gelen yanıtlar değerlendirildiğinde ankete katılan MEVKA personelinin
çoğunda bu yönde endiĢe bulunmadığı görülmüĢtür. Hatta bu durum %75 gibi
yüksek bir oranla gerçekleĢmiĢtir. Her iki soruda da aynı koĢullarda ve aynı
pozisyonlarda çalıĢan kiĢilerin bu kadar farklı oranlarda ve birbirine zıt yanıtlar
vermesi ya ajanslar bünyesinde keyfi uygulamalar olduğunu ya da anket sonuçlarını
etkileyecek Ģekilde bilinçli olarak yanıt verildiğini düĢündürmektedir.
Bu doğrultuda MARKA personelinin verdiği yanıtlar değerlendirildiğinde
ankete katılan 31 kiĢinin 29‟unun soruyu yanıtladığı, bunların ise %65,5‟inin “özlük
hakları açısından ajansta çalıĢmayı güvenilir bulmadığı” görülmüĢtür. Yanıtların
ajansta görev yapılan pozisyona göre dağılımı ise özellikle birim baĢkanları ve
uzman personel açısından dikkat çekmiĢtir.

279

Tablo 144. Ajansın Özlük Hakları Açısından Güvenilir Bulunması (MARKA)

Ġç Denetçi
Hukuk MüĢaviri
Kalkınma Ajansındaki
göreviniz nedir?
(MARKA)

Birim BaĢkanı
Uzman Personel
Destek Personeli

Total

Özlük hakları açısından Kalkınma Ajansında
çalıĢmak size güven veriyor mu?
Evet
Hayır
1
0
100,0%
,0%
1
0
100,0%
,0%
1
6
14,3%
85,7%
5
12
29,4%
70,6%
2
1
66,7%
33,3%
10
19
34,5%
65,5%

Total
1
100,0%
1
100,0%
7
100,0%
17
100,0%
3
100,0%
29
100,0%

Tablo 144‟te görüldüğü Ģekliyle soruyu yanıtlayan 7 birim baĢkanının 6‟sı, 17
uzman personelin 12‟si özlük hakları çerçevesinde ajansta çalıĢmanın güvence
vermediğini ifade etmiĢtir. Bu çerçevede açık uçlu sorulara yapılan yorumlar da
değerlendirildiğinde “personel ve yönetim yapısında, insan kaynakları politikasının
belirlenmesinde” düzenlemeler yapılması ve “personel özlük haklarının merkezi
yönetim aracılığıyla tesis edilmesi” gerektiğini vurgulayan kiĢiler olmuĢtur.
MEVKA‟dan ise yine aynı kapsamda “personelin özlük haklarının garanti altına
alınması”, “mevzuatın yeniden düzenlenmesi”, “yönetim yapısında değiĢiklik
yapılması”, ajansın “kalifiye yöneticiler tarafından yönetilmesi” ve “torpil
uygulamalarına son verilmesi” yönünde beklentiler olduğu tespit edilmiĢtir.
Bulgu 8: Potansiyel Yararlanıcıların BaĢvuru Rehberlerini Ġncelememesi
Sorunu
Tespit edilen baĢka bir bulgu da bölgede faaliyet gösteren kâr amacı
güden/gütmeyen ve potansiyel yararlanıcı konumunda olan kuruluĢların ajanslar
tarafından hazırlanan baĢvuru rehberlerini inceleme durumlarına iliĢkin olmuĢtur. Bu
çerçevede iki ajans arasında yine önemli farklılık tespit edilmiĢtir. TR52 Bölgesine
hitap eden MEVKA‟da soruyu yanıtlayan 23 kiĢinin 14‟ü yani %60,9‟u hazırlanan
rehberlerin, baĢvuru sahipleri tarafından ayrıntılı incelendiğini düĢünmektedir.

280

BaĢvuru sahiplerinin, baĢvuru rehberlerini ayrıntılı
biçimde incelediğini düĢünüyor musunuz?

Hayır

Evet
MARKA

6
23,1%
14
60,9%
20
42%

AJANS
MEVKA
Total

Total
20
76,9%
9
39,1%
25
58%

26
100,0%
23
100,0%
49
100,0%

Ancak TR42 Bölgesine hitap eden MARKA‟da ise soruyu yanıtlayan 26
kiĢinin 20‟sinin yani yaklaĢık %77 gibi yüksek bir oranın olumsuzluk yönünde
olduğunu görülmüĢtür. Bu kapsamda her iki ajans değerlendirildiğinde gelen toplam
49 yanıtın 25‟inin “baĢvuru sahiplerinin, ajans tarafından baĢvuru programlarına
iliĢkin hazırlanan rehberleri ayrıntılı biçimde incelemediği” yönünde olmuĢtur.
Ayrıca her iki ajans personeli tarafından yapılan yorumlar kapsamında bölgedeki
potansiyel yararlanıcılardan beklentiler “projelerin, düzgün ve usulüne uygun olarak
kuralları içerisinde yürütülmesi”, “daha nitelikli projeler hazırlanması” ve “katma
değeri yüksek yatırımlar yapılması” Ģeklinde belirtilmiĢtir.
Bulgu 9: Kalkınma Ajanslarının Kalkınma Değil, Büyüme Odaklı Faaliyet
Yürütmesi Sorunu
Yanıtların farklılığı göz önüne alındığında ayrı Ģekilde ele alınması uygun
görülen bu bulgu, ajansların kalkınmadan ziyade büyüme odaklı faaliyet
gösterdiklerine iliĢkindir. Benzer kapsamda OSB iĢletmelerinin aldığı desteklerin
sosyo-kültürel faaliyetlere yansıma oranı da oldukça düĢük çıkmıĢ, ajansların
ekonomik açıdan daha yüksek fayda sağladığı tespit edilmiĢti.
Kalkınma Ajansının proje ve faaliyetleriyle hangi kuruluĢlara öncelik verdiğini düĢünüyorsunuz?
Mikro
Büyük
Kamu
Yabancı
ölçekli
KOBĠ‟ler
ölçekli
kurum ve
STK‟lar
Üniversiteler
yatırımcılar
iĢletmeler
iĢletmeler
kuruluĢları
MARKA
Total

3
11,5%
3

24
92,3%
24

2
7,7%
2

1
3,8%
1

18
69,2%
18

6
23,1%
6

5
19,2%
5

11,5%

92,3%

7,7%

3,8%

69,2%

23,1%

19,2%
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Büyüme-kalkınma konusunun belirlenmesinde ajanslar açısından bakmak
gerekmektedir. Bu doğrultuda her iki ajansa da “proje ve faaliyetleriyle öncelik
verdiği kuruluĢlar”ın hangi tür kuruluĢlar olduğu sorulmuĢtur. MARKA‟dan gelen
veriler değerlendirildiği ajansın kâr amacı güden kuruluĢlara ve bunlar içinde
özellikle KOBĠ‟lere öncelik verildiği, bunu kamu kurum ve kuruluĢlarının takip ettiği
görülmüĢtür.
Kalkınma Ajansının proje ve faaliyetleriyle hangi kuruluĢlara öncelik verdiğini düĢünüyorsunuz?
Gerçek
kiĢiler
MEVKA

Total

Kamu
Sivil Toplum
kurum ve Yerel idareler
Üniversiteler
KuruluĢları
kuruluĢları

Yabancı
yatırımcılar

KOBĠ‟ler
7

19

2

14

15

9

7

30,4%

82,6%

8,7%

60,9%

65,2%

39,1%

30,4%

7

19

2

14

15

9

7

30,4%

82,6%

8,7%

60,9%

65,2%

39,1%

30,4%

Benzer Ģekilde MEVKA‟nın da temel önceliği KOBĠ‟lere yani kâr amaçlı
olan özel sektör iĢletmelerine verdiği belirlenmiĢtir. Burada ikinci sırada yerel
idareler yer almıĢtır. Ancak her iki ajans da değerlendirildiğinde STK ve
üniversiteler gibi, kalkınmanın temel göstergelerine katkı sağlayacak kuruluĢların
öncelikli olmadığı tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢma açısından oldukça önemli olan bu bulguyu baĢka verilerle de
desteklemek mümkün olmuĢtur.
Bulgu 9’u Destekleyecek Veriler
Kalkınma Ajansının destek ve faaliyetleri ile en çok katkı sağladığı kuruluĢun/kuruluĢların
hangisi olduğunu düĢünüyorsunuz?
Kamu kuruluĢları
MARKA
Total

Kâr amacı güden
yerli ve yabancı
sermayeli kuruluĢlar

STK‟lar

Yerel idareler

Üniversiteler

15

20

6

7

7

57,7%

76,9%

23,1%

26,9%

26,9%

15

20

6

7

7

57,7%

76,9%

23,1%

26,9%

26,9%
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Seçenekler içerisinde yabancı sermayenin olması MEVKA‟da uygun
bulunmadığı için çıkarılmıĢ, bu durum ayrı değerlendirme yapılmasını gerektirmiĢtir.
MARKA açısından bakıldığında ajansın “en çok katkı sağladığı” kuruluĢların %76,9
gibi yüksek bir oranla “kâr amacı güden yerli ve yabancı sermayeli kuruluĢlar”
Ģeklinde gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Bunu kamu kurum ve kuruluĢları izlemiĢtir.
Kalkınma Ajansının destek ve faaliyetleri ile en çok katkı sağladığı kuruluĢun/kuruluĢların
hangisi olduğunu düĢünüyorsunuz?
Kamu kuruluĢları
MEVKA

Kâr amacı güden
kuruluĢlar

Sivil Toplum
KuruluĢları

Yerel idareler

Üniversiteler

15

19

8

16

9

65,2%

82,6%

34,8%

69,6%

39,1%

15

19

8

16

9

65,2%

82,6%

34,8%

69,6%

39,1%

Total

MEVKA‟da da aynı yönde bir dağılım olduğu tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda
ajansın “en çok katkı sağladığı” kuruluĢların % 82,6 oranında “kâr amacı güden
kuruluĢlar” Ģeklinde olduğu görülmüĢtür. Bunu önceki soruda olduğu gibi, yerel
idarelerin ve kamu kuruluĢlarının izlediği belirlenmiĢtir. Ancak her iki ajans
açısından bakıldığında yine en düĢük katkının STK‟lar ve üniversiteler gibi kalkınma
odaklı kuruluĢlara yapıldığı görülmüĢtür.
Belirlenen bu durumlar, Türkiye‟deki kalkınma ajanslarının “kalkınma değil,
büyüme amaçlı faaliyet gösterdiği”, “merkezin ve yerel idarelerin bütçeleri ile kâr
amaçlı yerli ve yabancı sermayeli iĢletmeleri desteklediği” eleĢtirilerini haklı
çıkarmaktadır.
Bulgu 10: Kalkınma Ajanslarının Ne ġekilde Algılandığı Sorunu
Kalkınma Ajansının halk ve iĢletmeler tarafından ne Ģekilde algılandığını düĢünüyorsunuz?
Yatırımcıyı teĢvik
eden ve
Mali destek
yönlendiren bir veren bir kurum
kuruluĢ

Kamu kurumu

MARKA
Total

Avrupa Birliği
hibelerinin
dağıtıldığı bir
birim

Sivil
Toplum
KuruluĢu

(Diğer)
Reklam
Ajansı

7

9

25

2

0

1

26,9%

34,6%

96,2%

7,7%

0,0%

3,8%

7

9

25

2

0

1

26,9%

34,6%

96,2%

7,7%

0,0%

3,8%
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Ajansların, bölgede bulunan halk ve iĢletmeler tarafından algılanıĢına iliĢkin
belirsizlik bir diğer bulguyu oluĢturmaktadır. Daha önce her iki bölgedeki OSB
iĢletmelerinin %35 gibi bir oranla “ilin dâhil olduğu kalkınma ajansını bilmedikleri”,
“kalkınma ajanslarının yürüttükleri faaliyetler ve verdikleri destekler hakkında bilgi
sahibi olmadıkları” yönünde tespitler yapılmıĢtı. Ajanslar açısından bakıldığında da,
personelin, ajansın bölgedeki halk ve iĢletmeler tarafından genel olarak “mali destek
veren bir kurum” Ģeklinde algılandığını düĢündüğü görülmüĢtür. Bunu MARKA‟da
“yatırımcıyı teĢvik eden ve yönlendiren bir kuruluĢ” ve “kamu kurumu” algısı
izlemiĢtir.
Kalkınma Ajansının halk ve iĢletmeler tarafından ne Ģekilde algılandığını düĢünüyorsunuz?

Kamu kurumu

MEVKA

Total

Yatırımcıyı
teĢvik eden ve Mali destek veren
yönlendiren bir
bir kurum
kuruluĢ

Avrupa Birliği
hibelerinin
dağıtıldığı bir
birim

Sivil Toplum
KuruluĢu

Diğer

13

8

14

5

2

1

56,5%

34,8%

60,9%

21,7%

8,7%

4,3%

13

8

14

5

2

1

56,5%

34,8%

60,9%

21,7%

8,7%

4,3%

MEVKA‟da ise, sıralama “mali destek veren kurum”, “kamu kurumu”,
“yatırımcıyı teĢvik eden ve yönlendiren bir kuruluĢ” ve “Avrupa Birliği hibelerinin
dağıtıldığı bir birim” Ģeklinde gerçeklemiĢtir.
Yürüttüğü faaliyetlerin ve öncelik verdiği kuruluĢların dağılımı göz önüne
alındığında kalkınma ajanslarının, hâkim olan algı gibi “mali destek veren bir
kuruluĢ” olarak algılanması tahmin edilen bir durumu ortaya çıkarmıĢtır.
Bulgu 10: Kalkınma Ajanslarının Bölge Kalkınması Üzerindeki Etkisinin
Yüksek Olmaması Sorunu
Genel itibariyle kalkınma ajanslarının bölge kalkınmasına olumlu etkide
bulunduğu düĢünülmektedir. TR42 ve TR52 Bölgeleri OSB iĢletmeleri tarafından
verilen yanıtlar da bu yönde olmuĢtur. Bu doğrultuda, her iki bölgeden soruya verilen
175 yanıtın, 128‟i yani %73,1‟i “kalkınma ajansının bölge kalkınmasına olumlu
etkide bulunduğunu” ifade etmiĢtir.
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Bölgelerde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının bu konudaki görüĢlerine
baĢvurulduğunda etkinin oransal dağılımı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre
MARKA personelinden soruyu yanıtlayan 26 kiĢinin %84,6‟sı yani 22 kiĢi ajansların
bölge kalkınmasını “az etkilediğini” belirtmiĢtir. “Çok etkiliyor” seçeneğini
iĢaretleyenlerin sayısı 3 kiĢi ile sınırlı kalmıĢken, 1 kiĢi “etkilemiyor” demiĢtir.
Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına etkisini
ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Etkilemiyor
MARKA

Çok etkiliyor

Az etkiliyor

Total

1

22

3

26

3,8%

84,6%

11,5%

100,0%

1

22

3

26

3,8%

84,6%

11,5%

100,0%

Total

Aynı soruya MEVKA personelinden 23 kiĢinin 11‟i yani %47,8‟i “çok
etkiliyor” yanıtını vermiĢtir. Burada “az etkiliyor” diyenlerin oranı %39,1 ve
“etkilemiyor” diyenlerin oranı ise, %13 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına etkisini
ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Etkilemiyor
MEVKA
Total

Çok etkiliyor

Az etkiliyor

Total

3

9

11

23

13,0%

39,1%

47,8%

100,0%

3

9

11

23

13,0%

39,1%

47,8%

100,0%

Verilen 49 yanıt üzerinden değerlendirme yapıldığında 31 kiĢinin yani
%63,2‟sinin ajansların bölge kalkınmasını “az etkilediği” yönünde görüĢ beyan ettiği
belirlenmiĢtir. Bu durum ise birçok kiĢi tarafından bölgelerin “kurtarıcısı”,
bölgelerarası eĢitsizlik sorununun “tek çözümü” ve bölge kalkınmasının “temel
aktörü” olarak görülen kalkınma ajanslarının uygulamada bu beklentileri çok fazla
karĢılayamadığını göstermiĢtir.
Elde edilen tüm bulgular kapsamında ajanslara iliĢkin teorik ve pratik
düzenlemelerin yapılması gerektiği belirlenmiĢtir. Alan araĢtırması ile ifade edilen
bulguların yanı sıra sayısal olarak ortaya konamayan bazı durumlar da olmuĢtur.
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Bu doğrultuda, çalıĢma kapsamında gerek pilot uygulama sırasında gerekse de
veri toplama sürecinde hem bazı kamu kuruluĢlarında hem özel sektör iĢletmelerinde
yönetici pozisyonundaki kiĢilerle yapılan görüĢmelerde hem de karĢılaĢılan sorunlar
çerçevesinde

ajanslara

iliĢkin

birtakım

kaygıların

olduğu

ve

eleĢtirilerin

getirilebildiği görülmüĢtür.
3.4.2. Bireysel GörüĢme ve Gözlemler Ġle Tespit Edilen Sorunlar
Kalkınma ajanslarının bölge kalkınmasına etkilerinin tespiti doğrultusunda
yapılan incelemeler ile hem pilot uygulama sürecinde hem kamu ve özel sektörde
yönetici konumunda olan kiĢilerle yapılan kiĢisel görüĢmeler ile hem de anketlerde
yer alan açık uçlu sorulara yapılan yorumlar kapsamında birtakım sorun alanları da
belirlenmiĢtir. Belirlenen bu sorunlar ve öne çıkan kaygılar Ģu Ģekildedir:
1- Bağımsız değerlendiricilerin “bağımsızlığı” hakkında kaygılar bulunmaktadır.
2- Yönetim Kurulu baĢkanı olan valilerin, ajans ve destekler üzerinde etkinliğine
iliĢkin kaygılar bulunmaktadır.
3- Genel sekreterlerin geniĢ takdir yetkilerine sahip oldukları görülmekle birlikte,
zaman zaman birim baĢkanlarının genel sekreteri etkileyebildiği görülmektedir.
4- Proje yazılım Ģirketleri ile kalkınma ajansları arasında birtakım bağlantılar
olabileceğine iliĢkin ciddi endiĢeler bulunmaktadır.
5- Yararlanıcı konumundaki bazı iĢletmelerin bölgeleri terk etmeleri söz konusu
olabilmekte ve kendilerine eriĢim problemi yaĢanabilmektedir.
6- Teknik destek oranlarının, mali destek oranlarından oldukça düĢük seviyelerde
gerçekleĢmesi, ajansların

yalnızca sermayeyi

odak noktası

yaptığı fikrini

desteklemektedir.
7- Büyük ölçekli iĢletme olmasına rağmen, KOBĠ kapsamında destek alan
iĢletmeler söz konusu olabilmektedir.
8- Ana unsur olarak kâr amacı güden iĢletmelere ve hatta yabancı sermayeye
önem verilmesi, ekonomik ve siyasi sorunlara zemin hazırlayabilmektedir.
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9- Verilen desteklerde ĠBBS Sistemi içinde yer alan büyük kentlerin daha fazla
yararlandığı görülmekte, bu durum mevcut bölgelerarası eĢitsizlik sorununu
derinleĢtirebilmektedir.
10- KiĢilerin ve bazı iĢletmelerin çeĢitli kaygılar nedeniyle görüĢ bildirmek ve
bilgi vermek konusunda önemli endiĢelerinin olduğu görülmektedir. Bu durum
kalkınma ajansları için de geçerliliğini korumaktadır.
11- Temel ve en yüksek orandaki finansal kaynakları merkezi bütçeden, il özel
idarelerinden, belediyelerden, sanayi ve ticaret odalarından temin edilen kalkınma
ajansları, bu kuruluĢlardan ziyade iĢletmeleri destekleyen, üniversitelere ve STK‟lara
katkısı düĢük olan, zaman zaman yürüttüğü faaliyetlerle kamu kaynaklarının israfına
yol açabilen kurumlar olabilmektedir.
12- Kurumlardaki denetim mekanizmasının iĢleyiĢinde önemli problemler
yaĢanabilmektedir.
Yapılan tespit ve elde edilen bulgular doğrultusunda ülkenin en önemli iki
bölgesine hitap eden MEVKA ve MARKA kalkınma ajanslarının performasları
kapsamında kısa bir değerlendirme yapılmıĢtır.
3.5. MEVKA ve MARKA’nın Performanslarına ĠliĢkin KarĢılaĢtırma
Tez çalıĢmasının konusu itibariyle alan araĢtırmasının gerçekleĢtirildiği
bölgelerde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının performanslarına iliĢkin kısa bir
değerlendirme yapmak uygun olacaktır. Ancak bu alanda yapılan çalıĢmaların yeterli
sayıda olmayıĢı ve çalıĢmanın kapsamı itibariyle veri toplamada karĢılaĢılan
güçlükler birlikte değerlendirildiğinde, performans ölçümüne iliĢkin bu kısmın özet
niteliğinde olması planlanmıĢtır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmayan kalkınma
ajanslarının performans ölçümüne iliĢkin öne çıkan önemli çalıĢmalar Kalkınma
Ajansları 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu ve Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan Kalkınma Ajanslarının Performans Ölçümü
konulu uzmanlık tezidir. Ancak her iki çalıĢma da güncel veriler barındırmadığı için,
karĢılaĢtırmaların yapılmasında ajanslara ait yıllık faaliyet raporları esas alınmıĢtır.
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Bu kapsamda performansların değerlendirilmesinde verilen mali ve teknik destekler
temel ölçüt olarak alınmıĢ, proje, bütçe ve anket verileri üzerinden bir değerlendirme
yapılmıĢtır.
3.5.1. Kalkınma Ajanslarında Performans Ölçümüne ĠliĢkin Değerlendirme
Genel itibariyle bakıldığında “bir iĢin gerçekleĢtirilmesinde, önceden
belirlenen hedeflere uygunluk” veya “belirlenen standartlara yaklaĢma derecesi”
Ģeklinde tanımlanabilen performans kavramı çok boyutlu bir kavramdır. Bu boyutlar,
etkinlik, verimlilik, etkililik, ekonomiklik ve kalite Ģeklinde belirlenmiĢtir (ġimĢek,
2013: 41). Dolayısıyla bu unsurların ne ölçüde gerçekleĢtirildiğini ifade eden
performans ölçümü, kurumlar açısından büyük önem taĢımaktadır.
Karar verme süreçlerine daha iyi girdi sağlaması ve etkinliğin tesis edilebilmesi
açısından önemli olan performans ölçümünü kalkınma ajansları üzerinden
gerçekleĢtirmek zor ve karmaĢık bir süreci ifade etmektedir. Bu durum teknik
zorluklar, bazı hizmetlerin ölçülebilir kriterlerle ele alınamaması, kurumsal yapı
yetersizliği ve performans ölçümüne olumsuz yaklaĢımdan kaynaklanmaktadır
(ġimĢek, 2013: 29). Söz konusu olumsuz yaklaĢımlarla alan araĢtırması esnasında
sıklıkla karĢılaĢılmıĢtır. Belirtmek gerekir ki tüm zorluklarına rağmen, Türk kamu
yönetiminde 2003 yılından bu yana estirilen reform rüzgârları kapsamında
performans temelli ölçümler hayata geçirilmiĢtir. Yeni kamu yönetimi anlayıĢı
çerçevesinde kurumların uygulamak zorunda kaldığı bu sistem, birtakım eleĢtirilere
rağmen kamu yönetimi sistemi içerisinde yer alan eski ve yeni tüm kurumları
kapsayıcı biçimde uygulamaya geçirilmiĢtir.
Kalkınma

ajanslarının

performansının

ölçülmesine

yönelik

yapılan

düzenlemeler kapsamında, ajanslara merkezi bütçeden verilecek payın farklılık
göstermesi gündeme getirilmiĢtir. Ġlk olarak 2011 yılında baĢlatılan bu uygulama
doğrultusunda performans ölçümünü kolaylaĢtıracak birtakım kriterler belirlenmiĢtir.
Buna göre, “2011 yılı için ajanslara merkezi bütçeden aktarılacak ödeneğin
yüzde 15‟lik payı ajansların 2010 yılı performanslarına göre dağıtılmıĢtır. Her bir
ajansın 2010 yılı performansı; ajansın bölge planlama çalışmaları, proje destekleme
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uygulamaları, araştırma ve analiz raporları ile kalkınma girişimlerindeki öncü
rolleri, yönetişimin etkililiği ve gelir bütçesindeki yerel payların tahsilâtı gibi
kriterler kullanılarak ölçülmüĢtür. 2011 yılı performans değerlendirmesinde ise
toplam on adet performans kriterinin kullanılması hedeflenmiĢtir. On adet kriterin
yedi tanesinin Bakanlık tarafından üç tanesinin ise her bir ajansın kendisi tarafından
belirlenmesi öngörülmüĢtür (ġimĢek, 2013: 32-35).
Belirlenen kriterler ve kriterlere yönelik hazırlanan göstergeler Ģu Ģekildedir
(ġimĢek, 2013: 32-36):
ĠĢbirlikleri: Uluslararası/ulusal/diğer ajanslar ve yerel paydaĢlarla geliĢtirilen
ortak strateji/protokol/program belgesi sayısı, söz konusu ortak strateji/program
belgesi

çerçevesinde

iĢbirliği

yapılan

kuruluĢ

sayısı,

söz

konusu

ortak

strateji/program belgesi çerçevesinde yapılan toplantı ve katılımcı sayısı.
Analiz ve Strateji GeliĢtirme: Uygulamaya dönük sektörel, tematik analiz
veya strateji raporlarının sayısı, saha çalıĢmalarının sayısı, görüĢülen kiĢi veya anket
sayısı
YönetiĢim: Kalkınma kuruluna yıllık toplam katılımcı sayısı (adamXgün),
Kalkınma kurulu bünyesinde oluĢturulan çalıĢma grubu, kiĢi ve fiili çalıĢma günü
sayısı, Kalkınma kurulunda hazırlanarak yönetim kuruluna sunulan rapor/görüĢ
sayısı, Kalkınma kurulu toplantılarına asgari iki Yönetim Kurulu üyesinin katıldığı
toplantı oranı
Teknik Destekler: Teknik desteklere baĢvuru sayısı/potansiyel kuruluĢ sayısı,
eğitim desteği verilen kuruluĢ/kiĢi sayısı, danıĢmanlık hizmeti verilen kuruluĢ sayısı,
proje hazırlıklarına destek verilen kuruluĢ sayısı, destek verilen kiĢilerin anket
memnuniyet oranları
Mali Destekler: BaĢarılı bulunan proje sayısı/proje baĢvuru sayısı, ortağı olan
projelerin sayısı/baĢarılı bulunan proje sayısı, bağımsız değerlendirme aĢamasında
üçüncü değerlendirmeye tabi tutulmuĢ olanların oranı, eğitim bilgilendirme
toplantılarına katılım sayısı/potansiyel katılım sayısı
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Yatırım Destek: Yatırım amaçlı destek isteyen kayıtlı firma sayısı, izin ve
ruhsat iĢlerinin takibi için baĢvuru yapan firma sayısı, yatırım tanıtımı organizasyonu
sayısı (toplantı, sempozyum vb.)
Yerel Paylar: Yerel payların tahsilât/tahakkuk oranı
Ayrıca ġimĢek (2013) tarafından, 2010 yılı verileri esas alınarak Veri Zarflama
Analizi (VZA) yöntemi yoluyla, Türkiye‟deki 26 adet kalkınma ajansının
performansı ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda ajansların diğer ajanslara oranla
göstermiĢ oldukları performans seviyesini belirlemek amacıyla “Mali Destek
Uygulamaları Modeli”, “Yatırım Destek Faaliyetleri Modeli”, “YönetiĢim Modeli”,
“Görünürlük Modeli” ile “Mali Model” olmak üzere toplam beĢ model kurulmuĢtur
(ġimĢek, 2013: 106).
Benzer Ģekilde yazar Dengeli Skor Kart (DSK) yöntemi ile de ajansların
performans ölçümünü gerçekleĢtirmiĢtir. DSK‟nın boyutlarının ve bu boyutlara
uygun kriterlerin belirlenmesi vizyon, misyon, hedef ve stratejilerden yola çıkarak
sağlanmıĢtır. Buna göre, finansal perspektif, paydaĢ perspektifi, kurum içi iĢlevler
perspektifi ile öğrenme ve geliĢme perspektifi belirlenmiĢtir (ġimĢek, 2013: 123).
Ancak daha önce belirtildiği üzere, MEVKA ve MARKA üzerindeki
değerlendirmeler mali ve teknik destekler açısından faaliyet raporlarından, diğer
kriterler açısından da anket verileri esas alınarak gerçekleĢtirilecektir.
3.5.2. MEVKA ve MARKA’ya Yönelik Performans Ölçümü Denemesi
AraĢtırma kapsamında incelenen TR42 ve TR52 Bölgelerinde faaliyet gösteren
MEVKA ve MARKA kalkınma ajanslarının performanslarına yönelik bir
değerlendirme yapılmıĢtır. Veri toplama sürecinde karĢılaĢılan güçlükler göz önüne
alındığında detaylı ve teknik bir performans ölçümü yapılması mümkün olmadığı
için belirlenen kriterler üzerinden bir ölçüm denemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
kriterler, bütçe, mali ve teknik destek verilen projelerin sayısı, en çok baĢvurulan
mali destek türünün dağılımı, en çok kullanılan teknik destek türü, yararlanıcı
kuruluĢların denetlenme sıklığı, bölgedeki kuruluĢların ajans desteklerinden
yararlanma oranları Ģeklinde belirlenmiĢtir.
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Öncelikle

faaliyetlerine

2009

yılından

itibaren

baĢlayan

MEVKA

değerlendirilecek olursa ajans faaliyet raporlarından alınan bilgiler Ģu Ģekilde
aktarılabilir:
2009 yılı tahmini gelir bütçesi 19.918.947,00 TL olarak öngörülen ajansın fiili
gelir bütçesi 15.913.393,64 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. GerçekleĢen bütçe gelirlerinin
14.555.973,00 TL‟si merkezi yönetim bütçesinden, 613.176,86 TL‟si il özel
idarelerinden 536.583.50 TL‟si belediyelerden, 119,477.09 TL‟si sanayi ve ticaret
odalarından aktarılmıĢtır. 2009 yılında bütçe giderleri toplamı 1.390.060,00 TL‟dir.
2009 yılında personel giderleri için 711.290,00 TL, mal ve hizmet alımları ile
faaliyet giderleri için toplam 678.770,00 TL harcama yapılmıĢtır (MEVKA, 2009).
Ajans 2010 yılı gelirleri toplamı 41.408.793,17 TL, bütçe giderleri toplamı
3.994.379,44 TL Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 2009 Yılı Mali Destek Programları
kapsamında 184 Küçük Ölçekli Altyapı ve 367 Kırsal Kalkınma Mali Destek
Programı baĢvurusu olmak üzere toplam 551 proje baĢvurusu yapılmıĢtır. Yapılan
değerlendirmeler doğrultusunda Kırsal Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında
46, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında ise 12 projenin desteklenmesine
karar verilmiĢtir. 20 Eylül 2010 tarihine kadar teknik destek programına toplamda
bölgeden 148 teknik destek talebi gelmiĢ ve değerlendirmeler sonucunda 94‟üne
yaklaĢık 825 bin TL değerinde destek sağlanmıĢtır. Ayrıca 416 Sosyal Kalkınma ve
568 Ġktisadi Kalkınma Mali Destek Programı baĢvurusu olmak üzere toplam 984
proje baĢvurusu gerçekleĢmiĢtir (MEVKA, 2010).
Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılı bütçesine iliĢkin olarak Yüksek
Planlama Kurulu kararı ile ajansa 19.176.969 TL bildirilmiĢtir. Ġl özel idareleri,
belediyeler, ticaret ve sanayi odalarından tahsil edilmesi öngörülen gelirlerin toplamı
6.339.908,01 TL, faaliyet geliri olarak öngörülen tutar 1.031.189,00 TL Ģeklinde
belirlenmiĢtir. Bir önceki yıldan devreden bütçe geliri ve yılsonu itibari ile tahsil
edilemeyen alacaklardan tahsil edilenlerin toplamı 38.824.072,19 TL‟dir. 2011 yılı
bütçesine iliĢkin olarak fiili olarak gerçekleĢen gelirler toplamda 50.042.944,39
TL‟dir, Ajansın 2011 Gider Bütçesi 67.339.091,00 TL olarak belirlenmiĢ ve fiili
giderler 17.421.899,39 TL Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (MEVKA, 2011).
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174'ü Sosyal Kalkınma ve 352‟si ise Ġktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
olmak üzere 65 puanlık sınırı geçen proje sayısı 526 olmuĢtur. Kalkınma Mali
Destek Programında 79, Ġktisadi Kalkınma Mali Destek Programında ise 76 projenin
desteklenmesine karar verilmiĢtir. 257 Ġktisadi ĠĢletmelerde Rekabetçiliğin
GeliĢtirilmesine Yönelik ve 89 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı baĢvurusu
olmak üzere toplam 346 proje baĢvurusu gerçekleĢmiĢtir. Ġktisadi ĠĢletmelerde
Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesine Yönelik Mali Destek Programında 62, Kırsal
Kalkınma Mali Destek Programında ise 37 projenin desteklenmesine karar
verilmiĢtir (MEVKA, 2011).
Ajansın 2012 yılı bütçesi, Yönetim Kurulu Kararı ile 58.164.531,00 TL olarak
kabul edilmiĢtir. Yılsonu itibari gelir bütçesinin %67,10'una tekabül eden
39.029.085,17 TL gelir tahsilâtı yapılmıĢtır. Ġl özel idareleri, belediyeler, ticaret ve
sanayi odalarından tahsil edilmesi öngörülen gelirlerin toplamı 4.538.777,26 TL olup
bu tutarın 3.815.459,04 TL'si tahsil edilebilmiĢtir. Öngörülen giderler toplamı da
58.164.531,00 TL olup yılsonu itibariyle gider bütçesinin %44,25'ine tekabül eden
toplam 25.738.416,87 TL harcama yapılmıĢtır. Proje ve faaliyet destekleme
hizmetleri için 50.467.847,00 TL öngörülmüĢ 19.810.599,06 TL gerçekleĢmiĢtir
(MEVKA, 2012).
398.000 TL‟lik toplam bütçesi olan Teknik Destek Programına toplam 96
baĢvuru

yapılmıĢ

ve

mevzuatta

belirtilen

usuller

çerçevesinde

yapılan

değerlendirmeler neticesinde bu baĢvuruların 37 adedi desteklenmeye hak
kazanmıĢtır. Ajans tarafından belirlenen 2012 yılı performans göstergeleri
doğrultusunda mali ve teknik destekler kapsamında yapılması planlanan 700 izleme
ziyareti planlanmıĢ, bu 318 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2012 yılı teknik destek
kapsamında desteklenecek kurum sayısı 100 olarak belirlenmiĢ olup, 37 kurum
desteklenmiĢtir. 2012 doğrudan faaliyet desteği kapsamında desteklenecek proje
sayısı 14 olarak belirlenmiĢ olup, 11 proje desteklenmiĢtir (MEVKA, 2012).
Ajans tarafından 2012 yılı içerinde Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında 37, Ġktisadi ĠĢletmelerde Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesine Yönelik Mali
Destek Programı kapsamında 62 proje için destek kararı alınmıĢtır. Toplamda 15
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proje (1‟i KKMDP) feshedilmiĢtir. 2010 ve 2011 yılı kâr amacı güden yararlanıcılar
tarafından yürütülen projelerde, 821 kiĢi istihdamı öngörülmesine karĢın 885 kiĢinin
istihdam edildiği ifade edilmiĢtir (MEVKA, 2012).
Ajansın 2013 yılı bütçesi, Yönetim Kurulu Kararı ile 58.500.000,00 TL olarak
kabul edilerek kesinleĢtirilmiĢtir. Yılsonu itibari gelir bütçesinin %67,70'ine tekabül
eden 39.605.186,31 TL gelir tahsilâtı yapılmıĢtır. Ġl özel idareleri, belediyeler, ticaret
ve sanayi odalarından tahsil edilmesi öngörülen gelirlerin toplamı 5.460.966,52TL
olup bu tutarın 4.894.381,38 TL'si tahsil edilebilmiĢtir. Yılsonu itibariyle öngörülen
58.500.000,00

TL‟lik

gider

bütçesinin

%22,86'sına

tekabül

eden

toplam

13.373.808,80TL harcama yapılmıĢtır. Proje ve faaliyet destekleme hizmetleri için
43.968.795,00 TL öngörülmüĢ 7.172.582,70 TL gerçekleĢmiĢtir (MEVKA, 2013).
Ajans tarafından belirlenen 2013 yılı performans göstergeleri doğrultusunda,
teknik desteklere baĢvuru sayısı 100 olarak belirlenmiĢ olup 72‟si gerçekleĢmiĢtir.
Hedeflenen mali destek proje baĢvurusu sayısı 400 olarak belirlenmiĢ olup 208
baĢvuru yapılmıĢtır. BaĢarılı bulunan proje sayısının 150 olması hedeflenmiĢken,
gerçekleĢen 89 adet olmuĢtur (MEVKA, 2013).
Ajansın 2014 yılı bütçesi, Yönetim Kurulu Kararı ile 68.850.000 TL olarak
kabul edilerek kesinleĢtirilmiĢtir. Yılsonu itibari ile gelir bütçesinin %70,00‟ine
tekabül eden 48.193.674,35TL gelir tahsilâtı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġl özel idareleri,
belediyeler, ticaret ve sanayi odaları tarafından 2014 yılı bütçesine iliĢkin bildirilen
toplam 5.331.225,24 TL kurum paylarının 4.161.838,62 TL‟sinin tahsilâtı
gerçekleĢmiĢtir. 68.850.000,00 TL gider bütçesinin Yılsonu itibari ile %32,32‟sine
tekabül eden 22.251.929,42 TL harcama yapılmıĢtır. Proje ve faaliyet destekleme
hizmetleri açısından teklif çağrıları kapsamında önceki yıldan devreden proje
ödemelerinin bir kısmının 2015 yılına sarkması, doğrudan faaliyet, güdümlü proje ve
teknik destek ödemelerinin büyük bölümünün 2015 yılına sarkması sebebiyle
54.996.682,00TL

olarak

öngörülen

proje

ve

faaliyet

destekleme

bütçesi

16.244.556,21TL olarak gerçekleĢmiĢtir (MEVKA, 2014).
Ajans tarafından belirlenen 2014 yılı performans göstergeleri doğrultusunda
teknik desteklere baĢvuru sayısı 90 olarak hedeflenmiĢ ve 61 olarak gerçekleĢmiĢtir.
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Mali destek kapsamında hedeflenen proje baĢvurusu sayısı 300 olarak hedeflenmiĢ
ve 278 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu kapsamda baĢarılı bulunan proje sayısının 90
olacağı öngörülmüĢ ancak 54 proje baĢarılı bulunmuĢtur (MEVKA, 2014).
Anket yanıtları kapsamında değerlendirme yapıldığında ise, bölgedeki
potansiyel yararlanıcıların müracaat ettiği destek türü Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir.
Doğrudan faaliyet desteği

%83,33
20
%54,17
13
%12,50
3
%8,33
2
%83,33
20

Güdümlü proje desteği
Faiz desteği
Faizsiz kredi desteği
Teknik destek

Verilen teknik desteklerin dağılımı ise Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
Eğitim verme

%91,30
21
%60,87
14
%8,70
2
%26,09
6
%13,04
3
%13,04
3

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
Geçici uzman personel görevlendirme
DanıĢmanlık sağlama
Lobi faaliyetleri
Uluslararası iliĢkiler

Bölgede bulunan kuruluĢların ajans desteklerinden yararlanma oranları ise
aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir:
Son 5 Yıl Içerisinde KuruluĢların Proje Finansmanından Yararlanma Oranları
KuruluĢlar

Özel sektör iĢletmeleri
Kamu kuruluĢları
Yerel idareler
Kooperatifler
Üniversiteler
Sivil Toplum
KuruluĢları
TOPLAM

% 0 - 25

% 26 - 50

% 51 - 75

% 76 - 100

Yanıt Sayısı

2
3
2
6
5
7

4
4
5
3
1
1

6
2
8
4
3
6

9
10
5
5
10
5

21
19
20
18
19
19
21
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Yararlanıcı kuruluĢların denetlenme sıklığında ise farklılıklar söz konusu
olmuĢtur. Bu hususta, proje sürelerinin farklılığının etkili olduğu düĢünülmektedir.
Ancak denetim yapılmadığı görüĢü dikkat çekmiĢtir.
Destek Verilen ĠĢletme/KuruluĢ Faaliyetlerin Denetlenme Sıklığı
Denetim yapılmıyor
1 - 3 ayda bir kez
4 - 6 ayda bir kez
7 - 9 ayda bir kez
10 - 12 ayda bir kez

%8,70
2
%56,52
13
%30,43
7
%4,35
1
%0,00
0

MARKA‟nın bütçe ve desteklere iliĢkin performası değerlendirildiğinde ise,
faaliyet raporlarından ulaĢılan bilgiler aĢağıda aktarıldığı Ģekilde belirlenmiĢtir.
Ajansın 2009 yılı bütçesi 25 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009„a kadar olan 6
aylık süreci kapsamaktadır. 10.155.572 TL olarak belirlenen bütçenin gerçekleĢmesi
5.144.309 TL Ģeklinde olmuĢtur. Aynı döneme iliĢkin öngörülen giderlerin tamamı
harcanmıĢ ve bu 41.001 TL olarak tespit edilmiĢtir. Ajansın proje faaliyetleri, 2010
yılında baĢlamıĢtır (MARKA, 2009).
2010 yılı öngörülen gelirler 38.249.678,73 TL olarak belirlenmiĢ ve
16.478.770,94 TL Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Yerel yönetimlerden Ajans‟a aktarılması
gereken paylardan 2010 yılında il özel idarelerinden 984.306,48 TL, belediyelerden
78.372,16 TL, Sanayi ve Ticaret Odalarından 153.879,71 TL olmak üzere yerel
kaynaklardan toplam 1.216.558,35 TL tahsil edilebilmiĢtir. Öngörülen gider bütçesi
ise 4.781.073,72 TL olmuĢ ve bütçenin tamamının yalnızca genel hizmetler
kapsamında harcandığı görülmüĢtür (MARKA, 2010).
2010 yılında teknik destek programı kapsamında; her bir teknik desteğin
kalkınma ajansına toplam maliyeti 15.000 TL‟yi aĢmaması koĢuluyla toplam 765.000
TL kaynak ayrılmıĢtır. Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluĢa
herhangi bir doğrudan mali destek verilmemiĢtir. Kalkınma Ajansı teknik desteği;
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mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde sağlamıĢtır. Teknik Destek
Programına toplam 155 proje baĢvurusu gerçekleĢmiĢtir. 155 baĢvurudan 97‟si kabul
edilmiĢ, baĢvuran projelerin %63‟ü desteklenmiĢtir (MARKA, 2010).
KOBĠ‟lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı için
15.000.000 TL kaynak kalkınma ajansı bütçesinden ayrılmıĢtır. Bu programda
projenin toplam uygun maliyetinin %50‟sinden fazla olmamak üzere bir projeye
asgari 30.000 TL, azami 300.000 TL destek verilmesi planlanmıĢtır. Mali destek
programına toplam 322 proje baĢvurusu gerçekleĢmiĢtir. Projelerin değerlendirilmesi
ve seçilmesi çalıĢmaları 2011 senesi içerisinde yürütülmesi planlanmıĢtır (MARKA,
2010).
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Geliri 60.783.577,00 TL
olarak öngörülmüĢtür. Ancak 24.028.448,45 TL Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 2011
yılında merkezi yönetim bütçesinden 2.991.000,00 TL, il özel idarelerinden
996.197,00 TL, belediyelerden 7.038.141,52 TL, sanayi ve ticaret odalarından
211.514,61 TL olmak üzere toplam 11.236.853,13 TL tahsil edilebilmiĢtir. 2011 yılı
öngörülen gider bütçesi ise yine 60.783.577,00 TL, olarak belirlenmiĢ ancak genel
toplamda bütçe giderleri 14.178.979,39 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. plan, program ve
proje hizmetlerine 963.315,84 TL harcanmıĢtır (MARKA, 2011).
Raporda ajansın, Türkiye‟de “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan ve EFQM
Mükemmellik Modeli uygulamaya baĢlayan ilk ve tek kalkınma ajansı olduğu ifade
edilmiĢtir. 2010 Yılı KOBĠ‟lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
kapsamında 322 proje baĢvurusu yapılmıĢ olup kabul edilen proje sayısı 68 olmuĢtur.
2011 yılı teknik destek programı kapsamında 222 proje baĢvurusu gerçekleĢmiĢ,
kabul edilen proje sayısı 96, uygulanan proje sayısı 89 olmuĢtur. 2011 yılı doğrudan
faaliyet desteği çerçevesinde 128 proje baĢvurusu yapılmıĢ, 43 proje kabul edilmiĢ ve
36 proje uygulanmıĢtır (MARKA, 2011).
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Bütçe Geliri 58.764.383,96 TL
olarak öngörülmüĢ, merkezi yönetim bütçesinden 4.000.000,00 TL transfer ödeneği,
Ġl Özel Ġdarelerinden tahakkuk tutarı olan 1.154.532,37 TL, belediyelerden
3.868.173,61 TL, ticaret ve sanayi odalarından 253.249,27 TL bütçe geliri elde
edilmiĢtir. Ayrıca, diğer faaliyet gelirleri ve faiz gelirleri kalemi dâhil 1.232.767,23
TL tutarında faaliyet geliri elde edilmiĢtir. Ajansın önceki yıllara iliĢkin
alacaklarından ise, 1.200.555,66 TL tahsil edilmiĢ ve 2012 yılında gelirler toplamı
11.709.278,14 TL olarak gerçekleĢmiĢtir (MARKA, 2012).
2012 yılında bütçe giderleri 58.764.383,96 TL olarak öngörülmüĢ ancak
genel toplamda, 30.393.526,09 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Plan, program ve proje
hizmetlerine 105.078,42 TL harcanmıĢtır. MARKA 2012 Yılında 11.709.278,14 TL
gelir, 30.393.526,09 TL gider gerçekleĢtirmiĢtir. 2010-2012 yılları arasında teknik
destek, doğrudan faaliyet ve proje teklif çağrısı desteklerinden Kocaeli ilinde 119,
Sakarya ilinde 82, Düzce ilinde 78, Bolu ilinde 69 ve Yalova ilinde 63 proje
yararlanmıĢtır (MARKA, 2012).
2011 Yılı KOBĠ‟lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programına
227 proje baĢvurusu yapılmıĢ; bu baĢvurulardan baĢarılı bulunan projelerden 51‟i
proje destek alarak uygulamaya geçmiĢtir. Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek
Programında kar amacı güden kuruluĢlardan toplam 36 proje baĢvurusu gelmiĢ;
destek almaya hak kazanan 3 proje uygulamaya geçmiĢken; kâr amacı gütmeyen
kurum/kuruluĢlar tarafından toplam 49 proje baĢvurusu yapılmıĢ; bu baĢvurulardan
baĢarılı bulunan projelerden 15‟i uygulamaya geçmiĢtir. 2012 yılı teknik destek
programında toplam 107 proje baĢvurusu gelmiĢ; bu baĢvurulardan 48 baĢarılı proje
uygulanmıĢtır (MARKA, 2012).
MARKA 2013 Yılı Bütçe Geliri 60.352.244,90 TL olarak öngörülmüĢ, ancak
24.028.019,21 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Gider bütçesi ise, 17.367.220,37 TL olarak
harcanmıĢtır. Plan, program ve proje hizmetlerine 429.532,11 TL ödeme yapılmıĢtır.
2013 yılı haziran ayına kadar MARKA tarafından ilan edilen mali ve teknik destek
programları ile desteklenen 430 adet projenin uygulama süreci tamamlanmıĢtır. Mali
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destek programı kapsamında iki farklı programda toplam 173 baĢvuru yapılmıĢ ve
bunlardan 41‟i destek almaya hak kazanmıĢtır (MARKA, 2013).
2014 yılı bütçe gelirleri 61.385.613,91 TL olarak öngörülmüĢ ve
26.812.763,01 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı
payından 17.263.021 TL transfer ödeneği, il özel idarelerinden 539.665,59 TL,
belediyelerden 6.391.592,09 TL, ticaret ve sanayi odalarından 325.706,07 TL bütçe
geliri elde edilmiĢtir. 2014 yılı gider bütçesi ise 61.385.613,91 TL olarak öngörülse
de 22.896.305,54 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Plan, program ve proje hizmetlerine
441.275,14 TL harcanmıĢtır (MARKA, 2014).
Mali ve Teknik Destek Programlarıyla toplam 142 milyon TL bütçeli 693 projeye 77
milyon TL destek verilmiĢtir Kurulduğu 2009 yılından itibaren 6 yıllık süre zarfında
MARKA tarafından; 12 proje teklif çağrısı, 6 teknik destek programı, 6 güdümlü
proje desteği, doğrudan faaliyet desteği yürütülmüĢ ve bu programlar kapsamında
toplam 140 milyon TL bütçeli 692 projeye 74 milyon TL mali ve teknik destek
sağlanmıĢtır (MARKA, 2014).
Anket yanıtları kapsamında değerlendirme yapıldığında ise, bölgedeki
potansiyel yararlanıcıların müracaat ettiği destek türü Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir.
Doğrudan faaliyet desteği
Güdümlü proje desteği
Faiz desteği
Faizsiz kredi desteği
Teknik destek

%70,83
17
%4,17
1
%0,00
0
%8,33
2
%66,67
16

Verilen teknik desteklerin dağılımı ise Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
Eğitim verme
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
Geçici uzman personel görevlendirme
DanıĢmanlık sağlama
Lobi faaliyetleri

%88,00
22
%36,00
9
%0,00
0
%56,00
14
%0,00
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0
%0,00
0

Uluslararası iliĢkiler

Bölgede bulunan kuruluĢların ajans desteklerinden yararlanma oranları ise
aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir:
Son 5 Yıl Ġçerisinde Proje Finansmanından Yararlanma Oranları
KuruluĢlar

% 0 - 25

Mikro ölçekli iĢletmeler
KOBĠ'ler
Büyük iĢletmeler
Yabancı sermayeli iĢletmeler
Kâr amacı gütmeyen kuruluĢlar
Üniversiteler
Sivil Toplum KuruluĢları
Toplam

12
1
4
5
6
10
6

% 26 - 50

% 51 - 75

% 76 - 100

1
9
0
0
8
4
2

1
7
2
0
3
0
1

0
3
0
0
0
0
0

Yanıt Sayısı
14
20
6
5
17
14
9
21

Yararlanıcı kuruluĢların denetlenme sıklığında ise farklılıklar söz konusu olmuĢtur.
Bu hususta, proje sürelerinin farklılığının etkili olduğu düĢünülmektedir. Ancak
denetim yapılmadığı görüĢü dikkat çekmiĢtir.
Destek Verilen ĠĢletme/KuruluĢ Faaliyetlerin Denetlenme Sıklığı
Denetim yapılmıyor
1 - 3 ayda bir kez
4 - 6 ayda bir kez
7 - 9 ayda bir kez
10 - 12 ayda bir kez
Yanıtlar
Diğer
Toplam

%0,00
0
%63,64
14
%13,64
3
%0,00
0
%4,55
1
%18,18
4
22

Faaliyet raporları öncülüğünde yapılan incelemeler neticesinde performans
ölçümünün etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi, belirlenen hedefler ile
gerçekleĢen durumların somut biçimde ortaya konulabilmesi için gerekli olduğu
görülmektedir. Ancak standart kriterlerin tüm ajanslar için oluĢturulması ve buna
uygun ölçüm yapılması gerekmektedir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Ġnsanlık tarihi boyunca nüfusun küçük bir bölümünün, gelirin büyük bir
bölümüne sahip olması durumu hep varlık göstermiĢtir. Ancak geri kalan nüfusun
aĢırı borç yükü altında, açlık, hastalık ve sefaletle çetin bir mücadeleye girmesi
“modern kapitalist” toplumları oluĢturan küreselleĢme gerçekliği ile hız kazanmıĢtır.
Bu gerçekliğin var oluĢunda ise çeĢitli etkenler söz konusu olabilmekle birlikte, ana
unsur Sanayi Devrimi‟yle mevcut üretim, tüketim ve ticaret alıĢkanlıklarının
değiĢmesi olarak gösterilebilmektedir. DeğiĢen alıĢkanlıkların ve taleplerin sınır ötesi
boyutlara ulaĢması ile sanayi gücünü elinde bulunduran bölgeler, diğer bölgeler
aleyhine geliĢme göstermeye baĢlamıĢtır. Bu durum ise bir yandan geliĢmiĢazgeliĢmiĢ bölge gibi ayrımları ortaya çıkarmıĢ, bir taraftan sanayinin, dolayısıyla
gelirin merkezine doğru gerçekleĢen göç dalgasıyla sorunların kontrol edilemez hale
gelmesine yol açmıĢ, gelir dağılımı ve kalkınma konularında önemli eĢitsizlik
sorunlarını doğurmuĢtur.
KarĢılaĢılan eĢitsizlik sorunlarının giderilebilmesi amacıyla ulusal ve
uluslararası kuruluĢlar tarafından değiĢik dönemlerde yeni olan birtakım çözüm
önerileri sunulmuĢ ancak tam olarak sorunun giderilemediği görülmüĢtür.
KüreselleĢme, yönetiĢim ve yeni ihtiyaçlar kapsamında oluĢturulan bu önerilerden
birisi de bölgesel kalkınma ajansları olmuĢtur. GeliĢmiĢ ülke örneklerinden yola
çıkarak hazırlanan bu formül, uzun yıllar uyguladığı politikalar ile bölgelerarası
eĢitsizlik sorunun çözemeyen Türkiye‟ye de, AB üyelik çalıĢmaları kapsamında
sunulmuĢtur. Bu kapsamda önce ĠĠBS sistemi benimsenerek iller üç düzeyde ele
alınmıĢ, 26 bölgeli ikinci düzeyde ise kalkınma ajansları oluĢturulmuĢtur. Ancak
uygulamaya geçirilen her iki yapı da önemli kaygı ve eleĢtiriler gölgesinde varlık
bulmuĢtur.Türk kamu yönetimi için yeni olan bu örgütlerin bölge kalkınması
üzerindeki etkisini ölçmek ise, hem eleĢtirilerin doğduğu noktaların hem de sorun
alanlarının ve çözüm önerilerinin tespiti açısından önem kazanmıĢtır.
Belirtilen noktalarda yapılan literatür tarama ve alan araĢtırması ile birtakım
tespitler yapılarak, alana ve özelde bölge, genelde ise ülke kalkınmasına katkı
sağlamak amacıyla hazırlanan bu çalıĢma kapsamında belirlenen unsurlar Ģu Ģekilde
özetlenebilir:
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Kalkınma

ajansları,

bölgesel

kalkınmanın

sağlanabilmesi,

mevcut

bölgelerarası eĢitsizlik sorununun ortadan kaldırılabilmesi amacıylahayata geçirilmiĢ
kuruluĢlardır ve elde edilen veriler, ajansların bölge kalkınmasına olumlu etkide
bulunduğuna iliĢkin kanaatin hâkim olduğunu göstermektedir. Ancak bulgular,
ajansların genel itibariyle verdikleri mali desteklerle, kâr amacı güden iĢletmelerin
desteklenmesi faaliyeti yürütüğünü ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda yöneltilen
sorular ve incelenen raporlar kapsamında üniversiteler, STK‟lar, yerel idareler,
kooperatifler gibi yalnızca ekonomik değil sosyal kaygılarla da faaliyet gösteren
kuruluĢların desteklerden faydanlanma oranları oldukça düĢük seviyelerde olduğu,
ajansların iĢletmeler üzerinde daha çok yoğunlaĢtığı görülmektedir. Kısmi olarak
DDK raporlarına da yansıyan bu durum, ülkemiz özelinde kalkınma ajanslarının
“kalkınma” değil, “ekonomik büyüme” amaçlı kuruluĢlar olarak sistem içerisinde yer
aldığını göstermektedir.
Ayrıca bütçeleri incelendiğinde AB Katılım Öncesi Mali Yardımlardan
desteklenme

oranlarının

birçok

ajans

için

geçerli

olmadığı,

kuruluĢların

finansmanında ana kaynağın merkezi bütçeden, yerel yönetimlerden, sanayi ve
ticaret odalarından karĢılandığı görülmektedir. Bu çerçevede yalnızca ekonomik
kaygılar güderek, yerli ve özellikle yabancı sermayeli iĢletmelerin bölgelere
çekilmesi üzerine dayalı olan bir sistemin benimsenmesi, hem milli sermaye üzerinde
hem de bölgeler üzerinde ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Çünkü özellikle yabancı
sermayelerin hâkimiyet kurduğu bir ekonomide kazanılan gelirin önemli bir kısmı
yatırımcı

ülkelere

kaymakta,

ev

sahibi

olan

ülke

bu

kaynaktan

fazla

yararlanamamaktadır. Dolayısıyla gelir dağılımınında eĢitliği arttırıcı bir unsurla
karĢılaĢılamamaktadır. Bu doğrultuda ise bir taraftan mevcut bölgelerarası eĢitsizlik
sorunun derinleĢmesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca ekonomik yapının, siyasi yapıyı
etkilediği gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda uzun vadede yaĢanabilecek
sorunların öngörülebilmesi gerekmektedir.
Edinilen bulgulardan bir diğeri, verilen desteklerin karĢılanma oranlarının
farklılık gösterebilmesi kimi projelerde %25‟e kimilerinde ise %95‟e kadar değiĢik
oranlarda karĢılanmanın gerçekleĢmesidir. Belirtilen değiĢikliklere iliĢkin net
kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.
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Ajansların tarafsızlığı sorunu ise, baĢlı baĢına irdelenmesi gereken bir durumu
iĢaret etmektedir. Çünkü hem anket verileri hem de pilot uygulama aĢamasında sahip
olunan

bilgiler

çerçevesinde,

kalkınma

ajanslarının

proje

baĢvurularını

değerlendirirken adaletli davranmadıkları, tarafsız olmadıkları, yerel ve siyasi
baskılar çerçevesinde değerlendirme yaptıkları yönündeki kanaatin kiĢi ve kuruluĢlar
üzerindeki hâkimkanaat olduğu tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda, bölge kalkınması için
büyük önemler atfedilen bu kuruluĢların acilen, mevcut düĢünceyi değiĢtirmesi
gerekmektedir. Belirtilen konunun hem proje finansmanı hem de ajansta istihdam
edilen kiĢilere yönelik olmak üzere iki boyutunun olduğu da belirlenmiĢtir.
Ġstihdam edilen personelin ise özlük hakları ve kariyer açısından ajans
yapısını güvenilir bulmamaları da gündeme gelmektedir. Çünkü kamu kurumu
oldukları belirtilen ajansların, çalıĢanlarını ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi tutması söz
konusu olmaktadır. Ayrıca bazı ajansların, “tek adam”lar üzerinde faaliyet
gösterdikleri görülebilmiĢ, bu çerçevede keyfi uygulamaların yaĢanabilmesi
endiĢeyle karĢılanan baĢka bir alanı iĢaret etmiĢtir.
Ajansların tanınması, tanıtılması da ayrı bir durumu ortaya çıkarmaktadır.
AraĢtırma bölgelerindeki OSB iĢletmelerinin bir kısmının ilin hangi kalkınma
ajansına bağlı olduğunu bilmedikleri görülmüĢ, ajansların yürüttükleri faaliyetler ve
verdikleri destekler hakkındaki bilgilendirmelerin yetersiz olduklarını ifade ettikleri
belirlenmiĢtir.
Ayrıca ajansların iĢleyiĢlerine iliĢkin de birtakım unsurların düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle denetim önemli bir unsuru oluĢturmaktadır.
Mevzuat çerçevesinde iç ve dıĢ denetime tabi olan ajanslarda, SayıĢtay denetimi
yalnızca SayıĢtay Kanunu kapsamında yapılmakta, bu durum sınırlı bir denetimi
gündeme getirmektedir. SayıĢtay‟ın 2012 yılından beri hazırlamıĢ olduğu Kalkınma
Ajansları Genel Denetim Raporları incelendiğinde de en önemli sorunun iç denetçi
istihdamına yönelik olduğu belirtilmiĢ, geçen yıllara rağmen sorun halen
giderilememiĢtir. Bu durum ise yapılan denetimlerde birtakım hususların gözden
kaçabileceği kaygısını yaratmaktadır.
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Yapılan tespitler ve elde edilen bulgular neticesinde hem kalkınma ajansı
sisteminin iyileĢtirilmesi hem de bölge kalkınmasının sağlanabilmesi için
sunulabilecek öneriler ise Ģu Ģekilde özetlenebilir:
Öncelikli olarak bölgelerarası eĢitsizlik sorunun, 1960‟lı yıllardan itibaren
planlı kalkınma anlayıĢı ile çözülmeye çalıĢıldığı ancak baĢarıya ulaĢılamadığı
görülmüĢ, 1980‟lerden itibaren ise kalkınma anlayıĢı bir revizyona girmiĢtir. Ancak
gözden kaçırılan en önemli unsur, sunulan önerilerin birçoğunun kendi içsel
dinamiklerimizle değil, uluslararası kuruluĢlar eliyle çözülmeye çalıĢıldığıdır. Bu
kapsamda yapılan ekonomik, siyasi anlaĢmalar sorunun çözümünde ulusal bakıĢın
kaybedilmesine yol açmıĢtır. Dolayısıyla bölgelerarası eĢitsizliğin ve birçok sorunun
giderilebilmesinin en temel ölçütü, Ģahsi kanaatimce ulusal politikaların geçerlilik
kazanmasıdır.
Ayrıca eĢitsizliğin çözümü için rekabet temelli politikaların uygulamaya
geçirilmesi, mevcut sorunların artmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede, rekabet
değil, iĢbirliği temelli, bireylerin gelir düzeylerini birbirine yaklaĢtırabilecek ve kamu
kaynaklarının israfını önleyecek politikalar benimsenmelidir.
Kalkınma ajanslarının hukuki açıdan eleĢtirildiği noktaların yapılacak
düzenlemeler ile giderilmesi, tamamen liyakat kriterine ve tarafsızlık ilkesine uygun
hareket etmelerini sağlayacak önemli denetim mekanizmaları hayata geçirilmelidir.
KuruluĢların vermiĢ oldukları desteklerde mali desteklere oranla çok düĢük
bütçelerle karĢılanan teknik destek oranlarının arttırılması sağlanmalıdır.
Burada sınırlı biçimde aktarılan ancak arttırılması mümkün olan çözümlerin
sunulabilmesi ve aktif hale getirilebilmesi için ise, öncelikle “büyüme” ve
“kalkınma” arasındaki farkın net olduğu anlayıĢlar benimsenmeli ve politikalar
uygulanmalıdır. Bu çerçevede tüm kamu yönetimi sistemi içerisinde yer alan
kurumların, eğitim, sağlık, sosyo-kültürel faaliyetlerin desteklenmesi gibi kalkınma
faaliyetlerini desteklemesi gerekmektedir. Dolayısıyla kalkınma ajanslarının da,
kamuoyunda yer aldığı Ģekliyle sadece iĢletmelerin mali açıdan desteklendiği bir
“büyüme” temelli bir kuruluĢ değil, gerçek anlamda “kalkınma” kuruluĢları olması
temin edilmelidir.
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SayıĢtay BaĢkanlığı 2012 Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
SayıĢtay BaĢkanlığı 2013 Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
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SayıĢtay BaĢkanlığı 2014 Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
SayıĢtay BaĢkanlığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Düzenlilik Denetim
Raporu,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu,
Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/9/plan1.pdf.
Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/8/plan2.pdf,
Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/7/plan3.pdf,
Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/6/plan4.pdf,
BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/5/plan5.pdf,
Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/4/plan6.pdf,
Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/3/plan7.pdf,
Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/2/plan8.pdf,
Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/1/plan9.pdf,
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Onuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20
Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf
Ġllerın ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması (SEGE2011)
EKLER
EK-1 TR42-52 Bölgeleri OSB ĠĢletmelerine Yönelik Hazırlanan Anket Soruları

EK-2 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personeline Yönelik Hazırlanan Anket
Soruları
Ek-3 Mevlana Kalkınma Ajansı Personeline Yönelik Hazırlanan Anket Soruları

EK-1 TR42-52 Bölgeleri OSB ĠĢletmelerine Yönelik Hazırlanan Anket Soruları
KALKINMA AJANSLARININ BÖLGE KALKINMASI ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠNĠN
ÖLÇÜLMESĠ ( TR42-TR52 BÖLGESĠ)
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Sayın Ġlgili,
Bu anket formunda yer alan sorulara vereceğiz cevaplar doğrultusunda elde edilen istatistikî
verilerdanıĢmanlığı Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR
tarafındanyürütülmekte olan ve Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından
desteklenen “BölgeKalkınmasında Yerel Aktörler: Kalkınma Ajanslarının Performansı
MEVKA ve MARKA KalkınmaAjanslarının KarĢılaĢtırmalı Analizi” konulu doktora tezine
kaynak teĢkil edecektir. Bilimsel amaçlıkullanılacak olan cevaplarınız hiçbir biçimde baĢka
yerde yayınlanmayacak ve iĢletme bilgileriniz gizlitutulacaktır.
Ġlginiz ve vereceğiniz bilgiler için Ģimdiden teĢekkür ederim.
Esra ÇELEBĠ ZENGĠN
Selçuk Üniversitesi S.B.E.
esracelebi06@gmail.com
1. Ait olduğunuz yaĢ kategorisini iĢaretleyiniz.
20‟nin altında( )

30-39( )

50-59( )

20-29( )

40-49( )

59‟ün üstünde( )

Ġlkokul( )

Ön lisans( )

Doktora( )

Ortaokul( )

Lisans( )

Lise( )

Yüksek Lisans( )

2. Eğitim düzeyinizi iĢaretleyiniz.

3. Aylık yaklaĢık geliriniz aĢağıdaki kategorilerden hangisine uymaktadır?
1.000 TL ve altı( )

4.001 - 8.000 TL( )

12.001 - 16.000 TL( )

1.001 - 4.000 TL( )

8.001 - 12.000 TL( )

16.000 TL ve üzeri( )

4. ĠĢletmenizin ana faaliyet alanı nedir? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Otomotiv( )

Plastik Ürünler( )

BiliĢim ve Teknoloji( )

Gıda,Tarım,Hayvancılık(
)

Sağlık Malzemeleri( )

Kimya Sanayi( )

Tekstil( )

Madencilik( )

Orman Ürünleri( )

Diğer ………………

Makine, Teçhizat( )
ĠnĢaat( )

5. ĠĢletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir?
0 - 4 yıl( )

15 - 25 yıl( )

5 - 14 yıl( )

26 - 35 yıl( )

6. ĠĢletmedeki pozisyonunuz nedir?

36 ve üzeri ( )
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ĠĢletme Sahibi( )

Mühendis( )

Yönetici( )

Diğer …………………….

7. ĠĢletme bünyesindeki (varsa Ģubeler dâhil) çalıĢan sayısı kaçtır?
…………………….
8. ĠĢletmenizin kuruluĢu için gerekli olan finansmanı nereden ve hangi oranda sağladığınızı
belirtebilirmisiniz?
Kaynak Oran %( )

KOSGEB desteğiyle( )

Kendi kaynaklarımızla( )

Kalkınma Ajansı aracılığıyla( )

Diğer kaynaklararacılığıyla
…………………….
9. ġayet faaliyete baĢladığınız günden itibaren herhangi bir kurum veya kuruluĢtan destek
aldıysanızkurumu ve desteğin adını yazınız.…………………….
Banka kredisiyle( )

10. Ġlinizin hangi Kalkınma Ajansına dâhil olduğunu biliyor musunuz?
Evet( )

Hayır( )

11. Kalkınma Ajansından ve vermiĢ olduğu desteklerden nasıl haberdar oldunuz? (Birden
çok seçenek
işaretlenebilir)
Ajansın web sitesinden( )

Tanıdıklar aracılığıyla( )

DanıĢman sayesinde( )

Yerel basın sayesinde( )

BaĢka kurum ve iĢletmeler kanalıyla( )

Ajans bilgilendirme toplantıları
sayesinde( )
12. ĠĢletmenızın kuruluĢ aĢamasında Kalkınma Ajansından herhangi bir destek gördünüz
mü?
Evet( )

Hayır( )

13. KuruluĢunuzdan sonra Kalkınma Ajansından herhangi bir destek aldınız mı?
Evet( )

BaĢvurumuz reddedildi( )

Hayır( )

SözleĢme aĢamasında imzalamayı
reddettik( )

14. Kalkınma Ajansından almıĢ olduğunuz desteğin türünü belirtiniz. (Birden çok seçenek
işaretlenebilir)
Doğrudan Finansman Desteği( )

Faizsiz Kredi Desteği( )

Faiz Desteği( )

Doğrudan Faaliyet Desteği( )
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Güdümlü Proje Desteği( )

Teknik Destek( )

15. BaĢvurusunda bulunduğunuz destek talebinin gerçekleĢme oranı % kaç civarında
olmuĢtur?
% 0 - 20 oranında( )

% 51 - 75 oranında( )

% 21 - 50 oranında( )

% 76 - 100 oranında( )

16. ĠĢletmenizin Kalkınma Ajansından destek aldığı projenin/projelerin adını belirtiniz.
…………………….
17. Kalkınma Ajansından aldığınız desteklerin kullanım alanları Ajans tarafından
denetleniyor mu?
Evet( )

Hayır( )

18. Kalkınma Ajansının, iĢletme faaliyetlerinize etkisini ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Oldukça olumlu etkiliyor( )

Çok olumsuz etkiliyor( )

Kısmen etkiliyor( )

Hiçbir Ģekilde etkilemiyor( )

Olumsuz etkiliyor( )
19. Ajanstan aldığınız desteklerin, iĢletmenızın yatırımlarına etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
Destek sağlanmasaydı yatırımlarımızın gerçekleĢmesi mümkün olamazdı( )
Destek sayesinde mevcut yatırım potansiyelimizde artıĢ oldu( )
Aldığımız destek kaynak artıĢı sağladığı için sosyo-kültürel faaliyetlerde bulunma imkânına
sahip olduk( )
Yatırımlarımız destekten hiçbir Ģekilde etkilenmedi( )
Etki KiĢi Sayısı( )
Personel sayısında artıĢyaĢanmıĢtır( )
Personel sayısındaazalma olmuĢtur( )
Personel sayımızda herhangi bir değiĢiklik yaĢanmamıĢtır( )
20. Kalkınma Ajansı desteklerinin personel sayınıza etkisini nasıl yorumlarsınız?
…………………….

21. Alınan destek, istihdam edilen personelin niteliğini ne Ģekilde etkilemiĢtir?
Daha nitelikli personel istihdamı gerçekleĢtirilmiĢtir( )
Destek sayesinde eğitim verilmiĢ ve mevcut personelin niteliğinde iyileĢme gerçekleĢmiĢtir()
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Personelimizin niteliğinde bir değiĢim yaĢanmamıĢtır( )
22. Sağlanan desteğin üretim kapasiteniz üzerindeki etkisini ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
% 0 - 20 oranında artıĢ yaĢanmıĢtır( )

%76 - 100 oranında artıĢ olmuĢtur( )

%21 - 50 oranında artıĢ görülmüĢtür( )

Bir artıĢ olmamıĢtır( )

%51 - 75 oranında artıĢ gerçekleĢmiĢtir( )

Azalma görülmüĢtür( )

23. Ajans desteklerinin ihracatınız üzerindeki etkisini ne Ģeklide yorumlarsınız?
Ġhracat gerçekleĢtirmiyoruz( )

Ġhracat hacmimizde hiçbir değiĢiklik
olmadı( )

Destek sayesinde ihracat yapabilir
seviyeye geldik( )

Diğer (lütfen belirtin)…………………….

Ġhracat hacmimizde artıĢ yaĢandı( )
24. Ajansın proje desteğinden sonra, iĢletmenizde görmek istediği değiĢiklikler sizce
nelerdir? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Ürün kalitesinde artıĢ( )

Ġstihdam oranında artıĢ( )

Rekabet gücünde artıĢ( )

DıĢa bağımlılıkta azalma( )

Üretim hacminde artıĢ( )

Ġhracat hacminde artıĢ( )

25. Kalkınma Ajansı‟na proje/destek baĢvurusunda bulunmayı düĢünüyor musunuz?
Evet( )

Hayır( )

Olabilir( )

26. Önceki soruya cevabınız "Hayır" ise olası nedenleri iĢaretleyiniz. (Birden çok seçenek
işaretlenebilir)
Yeterli olduklarını düĢünmüyorum( )

Gerek görmüyorum( )

Değerlendirmelerin objektif kriterlere
göre yapıldığını düĢünmüyorum( )

ÇalıĢmaları ile ilgili bilgi sahibi değilim( )
Diğer …………………….

27. Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına olumlu etkide bulunduğunu düĢünüyor
musunuz?
Evet( )

Hayır( )

28. Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını tarafsız ve adaletli biçimde değerlendirdiğine
inanıyor musunuz?
Evet( )

Hayır( )

29. Kalkınma Ajansından beklentileriniz nelerdir?
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EK-2 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personeline Yönelik Hazırlanan Anket
Soruları
KALKINMA AJANSLARININ BÖLGEDEKĠ ĠġLETME VE KURULUġLAR
ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ (MARKA)
Sayın Ġlgili,
Bu anket formunda yer alan sorulara vereceğiz cevaplar doğrultusunda elde edilen istatistikî
veriler Kalkınma Ajanslarının, bölge kalkınması üzerindeki etkilerini tespit etmek ve sunulan
çözüm önerileri ile çok yönlü fayda sağlamak üzere, yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacaktır.
33 sorudan oluĢan anketimize vereceğiniz bilgiler danıĢmanlığı Selçuk Üniversitesi ĠĠBF
Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR tarafından yürütülmekte olan ve Selçuk
Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Bölge
Kalkınmasında Yerel Aktörler: Kalkınma Ajanslarının Performansı MEVKA ve MARKA
Kalkınma Ajanslarının KarĢılaĢtırmalı Analizi” konulu doktora tezine kaynak teĢkil edecek
ve baĢka yerde yayınlanmayacaktır. Vereceğiniz bilgiler için Ģimdiden teĢekkür ederim.
Esra ÇELEBĠ ZENGĠN
Selçuk Üniversitesi S.B.E.
esracelebi06@gmail.com
Demografik ve KiĢisel Sorular
1. Cinsiyetinizi iĢaretleyiniz.
Kadın( )

Erkek( )

2. YaĢınızı ifade eden aralığı iĢaretleyiniz.
20‟nin altında( )

40 - 49( )

20 - 29( )

50 - 59( )

30 - 39( )

59‟un üstünde( )

3. Eğitim düzeyinizi iĢaretleyiniz.
Ortaöğretim / Lise( )

Yüksek Lisans( )

Ön lisans( )

Doktora( )

Lisans( )
4. Üçüncü soruya yanıtınız Lisans ise mezuniyet alanınızı belirtebilir misiniz?
Ekonomik ve Ġdari Bilimler Fakültesi( )

Fen-Edebiyat Fakültesi( )

Mühendislik Fakültesi( )

Eğitim Fakültesi( )
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Diğer ……………………
5. Kalkınma Ajansındaki göreviniz nedir?
Genel Sekreter( )

Birim BaĢkanı( )

Değerlendirme Komitesi Üyesi( )

Uzman Personel( )

Bağımsız Değerlendirici( )

Destek Personeli( )

Ġç Denetçi( )

Diğer …………………..

Hukuk MüĢaviri( )
6. Aylık yaklaĢık gelir düzeyinizi iĢaretleyiniz.
2.500 TL ve altı( )

5.501 - 6.500 TL( )

2.501 TL - 3.500 TL( )

6.501 - 7.500 TL( )

3.501 - 4.500 TL( )

7.501 TL ve üzeri( )

4. 501 - 5.500 TL( )
7. Kaç yıldır Kalkınma Ajansında çalıĢmaktasınız?
0 - 2 yıl( )

3 - 5 yıl( )

6 yıl ve üstü( )

8. Kalkınma Ajansından önce herhangi bir kurumda çalıĢıyor muydunuz? Cevabınız Evet ise
lütfen ilgilisektörü iĢaretleyiniz.
Evet( )

Kamu Sektörü( )

Bireysel GiriĢim( )

Hayır( )
Özel Sektör( )
9. Ajansta göreve baĢlamadan önce Kalkınma Ajanslarının yetki ve fonksiyonları hakkında
bilginiz varmıydı?
Evet( )

Hayır( )

10. Kalkınma Ajansının kariyer açısından size gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?
Evet( )

Hayır( )

11. Özlük hakları açısından Kalkınma Ajansında çalıĢmak size güven veriyor mu?
Evet( )

Hayır( )

335

Ajansa ve ĠĢletmelere ĠliĢkin Sorular
12. Bölgede faaliyette bulunan yerel iĢletmelerin Kalkınma Ajansı hakkında bilgi sahibi
olduğunu düĢünüyormusunuz?
Evet ( )

Hayır( )

13. Kalkınma Ajansı tarafından yerel iĢletmelere Ajansın yetki ve fonksiyonlarını tanıtıcı
seminerler veriliyormu?
Evet ( )

Hayır( )

14. BaĢvuru sahiplerinin, baĢvuru rehberlerini ayrıntılı biçimde incelediğini düĢünüyor
musunuz?
Evet ( )

Hayır( )

15. Destek verilen iĢletme/kuruluĢ faaliyetlerini ne sıklıkla denetliyorsunuz?
Denetim yapılmıyor( )

7 - 9 ayda bir kez( )

1 - 3 ayda bir kez( )

10 - 12 ayda bir kez( )

4 - 6 ayda bir kez( )

Diğer ………………….

16. Ajansın izleme ziyaretlerinde en çok eksiklikle karĢılaĢılan alan/alanlar sizce
hangileridir? (Birden çokseçenek işaretlenebilir)
Ġhale kurallarına uygunluk( )

Defter tutma ve muhasebe uygunluğu( )

Maliyetlerin uygunluğu( )

Raporlama yükümlülükleri( )

Görünürlük ve tanıtım kurallarına
uygunluk( )

SözleĢme değiĢiklikleri( )
Uygunsuzluk ve usulsüzlükler( )

Dokümantasyon ve arĢivleme( )
17. Risk değerlendirmeler neticesinde, yüksek riskli projelerle karĢılaĢma sıklığı nedir?
Çok az( )

Orta( )

Az( )

Fazla( )

18. Bölgedeki potansiyel yararlanıcıların en çok hangi destek türünden faydalanmak için
müracaat ettiğinisöyleyebilirsiniz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Doğrudan faaliyet desteği( )

Faizsiz kredi desteği( )

Güdümlü proje desteği( )

Teknik destek( )

Faiz desteği( )

336

19. Verilen desteklerin iĢletme/kuruluĢlar tarafından, hazırlanan projeler kapsamında
kullanıldığınıdüĢünüyor musunuz?
Evet( )

Hayır( )

Kısmen( )

20. ĠĢletme/kuruluĢların Ajanstan talep ettikleri bedellerin, gerçekçi mali analizler ile
yapıldığını düĢünüyormusunuz?
Evet ( )

Hayır( )

21. Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını değerlendirirken öncelik verdiği temel hususlar
nelerdir? (Birdençok seçenek işaretlenebilir)
ĠĢletme ölçeği ( )
Projenin içerik açısından bölgeye
sağlayacağı katkı ( )
Projenin ekonomik faydası ( )
Kurum/iĢletmenin adı ve prestiji ( )

Proje teklif çağrısının amaç ve
önceliklerine katkı sağlaması( )
Bölge içi ve bölgeler arası rekabeti
artırması( )
Projenin bölgede desteklenmesi gereken
sektöre yönelik olması( )

22. Kalkınma Ajansının hangi kuruluĢlarla daha çok iliĢki içerisinde olduğunu
düĢünüyorsunuz? (Birden çokseçenek işaretlenebilir)
Kamu kurum ve kuruluĢları ( )

Üniversiteler ( )

Sivil Toplum KuruluĢları ( )

Yerel idareler ( )

Gerçek kiĢiler ( )

Yeni giriĢimciler( )

Kâr amacı güden iĢletmeler ( )
23. Ajansınızın bugüne kadar desteklediği projelerin hangi bölgelerde
yoğunlaĢtığınısöyleyebilirsiniz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Küçük Sanayi Siteleri ( )

Organize Sanayi Bölgeleri ( )

Endüstri Bölgeleri ( )

ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri ( )

Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri ( )
24. Kalkınma Ajansının proje ve faaliyetleriyle hangi kuruluĢlara öncelik verdiğini
düĢünüyorsunuz? (Birdençok seçenek işaretlenebilir)
Mikro ölçekli iĢletmeler ( )

Kamu kurum ve kuruluĢları ( )

KOBĠ‟ler ( )

Sivil Toplum KuruluĢları ( )

Büyük ölçekli iĢletmeler ( )

Üniversiteler( )

Yabancı yatırımcılar ( )
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25. Kalkınma Ajansının destek ve faaliyetleri ile en çok katkı sağladığı
kuruluĢun/kuruluĢların hangisiolduğunu düĢünüyorsunuz? (Birden çok seçenek
işaretlenebilir)
Kamu kuruluĢları ( )

Sivil Toplum KuruluĢları ( )

Kâr amacı güden yerli ve yabancı
sermayeli kuruluĢlar ( )

Yerel idareler ( )
Üniversiteler( )

26. Belirtilen kuruluĢların, son 5 yıl içerisinde proje finansmanından yararlanma oranlarını
ne Ģekildedeğerlendirirsiniz?
Mikro ölçekli iĢletmeler

% ………………………………………

KOBĠ'ler

% ………………………………………

Büyük iĢletmeler

% ………………………………………

Yabancı sermayeliiĢletmeler

% ………………………………………

Kâr amacı gütmeyenkuruluĢlar

% ………………………………………

Üniversiteler

% ………………………………………

Sivil Toplum KuruluĢları

% ………………………………………

27. Ajans tarafından destek almaya hak kazanan proje bütçelerinin destek artırımında
(revizyonunda) gözönüne alınan kriterlerin neler olduğunu düĢünüyorsunuz? (Birden çok
seçenek işaretlenebilir)
Talep edilen miktarın rasyonel biçimde
belirlenmemesi ( )

Proje sahibi iĢletme/kuruluĢun ölçeği ( )

Eğitim verme ( )

DanıĢmanlık sağlama ( )

Program ve proje hazırlanmasına katkı
sağlama ( )

Lobi faaliyetleri ( )

BaĢvuru yapan kesimin mali imkânları ( )
Proje uygulama sürecinin öngörülen
Yararlanıcının adı ve prestiji ( )
maliyetlerden yüksek olabilme ihtimali (
)
28. Ajansınızın vermiĢ olduğu teknik destekler en çok hangi alanda yoğunlaĢmaktadır?
(Birden çokseçenek işaretlenebilir)

Geçici uzman personel görevlendirme ( )

U.arası iliĢkiler ( )
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29. Kalkınma Ajansının halk ve iĢletmeler tarafından ne Ģekilde algılandığını
düĢünüyorsunuz? (Birden çokseçenek işaretlenebilir)
Kamu kurumu ( )

AB hibelerinin dağıtıldığı bir birim ( )

Yatırımcıyı teĢvik eden ve yönlendiren bir
kuruluĢ ( )

Sivil Toplum KuruluĢu ( )

Mali destek veren bir kurum ( )

Diğer (lütfen
belirtin)………………………….

30. Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına etkisini ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Etkilemiyor ( )

Az etkiliyor ( )

Çok etkiliyor( )

31. Bölgedeki yatırımcılardan ve kuruluĢlardan beklentileriniz nelerdir?
32. Ajansınızın, kuruluĢların finansal açıdan desteklenmesi dıĢında, göstermiĢ olduğu
faaliyetler nelerdir?
33. Genel olarak Kalkınma Ajanslarının iĢlevselliğinin artırılabilmesi için herhangi bir
öneriniz varmıdır?
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Ek-3 Mevlana Kalkınma Ajansı Personeline Yönelik Hazırlanan Anket Soruları

KALKINMA AJANSLARININ BÖLGEDEKĠ ĠġLETME VE KURULUġLAR
ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ (MEVKA)

Sayın Ġlgili,
Bu anket formunda yer alan sorulara vereceğiz cevaplar doğrultusunda elde edilen istatistikî
veriler
Kalkınma Ajanslarının, bölge kalkınması üzerindeki etkilerini tespit etmek ve sunulan
çözüm önerileri ile çok yönlü fayda sağlamak üzere, yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacaktır.
30 sorudan oluĢan anketimize vereceğiniz bilgiler, danıĢmanlığı Selçuk Üniversitesi ĠĠBF
Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR tarafından yürütülmekte olan ve Selçuk
Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Bölge
Kalkınmasında Yerel Aktörler: Kalkınma Ajanslarının Performansı MEVKA ve MARKA
Kalkınma Ajanslarının KarĢılaĢtırmalı Analizi” konulu doktora tezine kaynak teĢkil edecek
ve baĢka yerde yayınlanmayacaktır.
Vereceğiniz bilgiler için Ģimdiden teĢekkür ederim.
Esra ÇELEBĠ ZENGĠN
Selçuk Üniversitesi S.B.E.
esracelebi06@gmail.com
Demografik ve KiĢisel Sorular
KALKINMA AJANSLARININ BÖLGEDEKĠ ĠġLETME VE KURULUġLAR
ÜZERĠNDEKĠ
1. Cinsiyetinizi iĢaretleyiniz.
Kadın( )

Erkek( )

2. YaĢınızı ifade eden aralığı iĢaretleyiniz.
20‟nin altında( )

30 - 39( )

50 - 59( )

20 - 29( )

40 - 49( )

59‟un üstünde( )

3. Eğitim düzeyinizi iĢaretleyiniz.
Ortaöğretim / Lise( )

Yüksek Lisans( )

Ön lisans( )

Doktora( )

Lisans( )
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4. Üçüncü soruya yanıtınız Lisans ise mezuniyet alanınızı belirtebilir misiniz?
Ekonomik ve Ġdari Bilimler Fakültesi( )
Mühendislik Fakültesi( )

Eğitim Fakültesi( )

Fen-Edebiyat Fakültesi( )

Diğer (lütfen belirtin)…………………..

5. Kalkınma Ajansındaki göreviniz nedir?
Genel Sekreter( )

Birim BaĢkanı( )

Değerlendirme Komitesi Üyesi( )

Uzman Personel( )

Bağımsız Değerlendirici( )

Destek Personeli( )

Ġç Denetçi( )

Diğer (lütfen belirtin)…………………..

Hukuk MüĢaviri( )
6. Kaç yıldır Kalkınma Ajansında çalıĢmaktasınız?
0 - 2 yıl( )

6 yıl ve üstü( )

3 - 5 yıl( )
7. Kalkınma Ajansından önce herhangi bir kurumda çalıĢıyor muydunuz? Cevabınız Evet ise
lütfen
ilgili sektörü iĢaretleyiniz.
Evet( )

Özel Sektör( )

Hayır( )

Bireysel GiriĢim( )

Kamu Sektörü( )
8. Ajansta göreve baĢlamadan önce Kalkınma Ajanslarının yetki ve fonksiyonları hakkında
bilginiz
var mıydı?
Evet( )

Hayır( )

9. Kalkınma Ajansının kariyer açısından size gelecek vaat ettiğini düĢünüyor musunuz?
Evet( )

Hayır( )

10. Özlük hakları açısından Kalkınma Ajansında çalıĢmak size güven veriyor mu?
Evet( )

Hayır( )
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Ajansa ve ĠĢletmelere ĠliĢkin Sorular
11. Bölgede faaliyette bulunan yerel iĢletmelerin Kalkınma Ajansı hakkında bilgi sahibi
olduğunudüĢünüyor musunuz?
Hayır( )

Evet( )

12. Kalkınma Ajansı tarafından yerel iĢletmelere Ajansın yetki ve fonksiyonlarını tanıtıcı
seminerlerveriliyor mu?
Hayır( )

Evet( )

13. BaĢvuru sahiplerinin, baĢvuru rehberlerini ayrıntılı biçimde incelediğini düĢünüyor
musunuz?
Hayır( )

Evet( )

14. Destek verilen iĢletme/kuruluĢ faaliyetlerini ne sıklıkla denetliyorsunuz?
Denetim yapılmıyor
1 - 3 ayda bir kez( )

10 - 12 ayda bir kez( )

4 - 6 ayda bir kez( )

Diğer (lütfen belirtin)…………………..

7 - 9 ayda bir kez( )
15. Ajansın izleme ziyaretlerinde en çok eksiklikle karĢılaĢılan alan/alanlar sizce
hangileridir?
(Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Ġhale kurallarına uygunluk( )

Defter tutma ve muhasebe uygunluğu( )

Maliyetlerin uygunluğu( )

Raporlama yükümlülükleri( )

Görünürlük ve tanıtım kurallarına
uygunluk( )

SözleĢme değiĢiklikleri( )

Uygunsuzluk ve usulsüzlükler( )
Dokümantasyon ve arĢivleme( )
16. Risk değerlendirmeler neticesinde, yüksek riskli projelerle karĢılaĢma sıklığı nedir?
Çok az( )

Orta( )

Çok fazla( )

Az( )
Fazla( )
17. Bölgedeki potansiyel yararlanıcıların en çok hangi destek türünden faydalanmak için
müracaatettiğini söyleyebilirsiniz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Doğrudan faaliyet desteği( )

Faizsiz kredi desteği( )

Güdümlü proje desteği( )

Teknik destek( )

Faiz desteği( )
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18. Ajanstan talep edilen projelerde, bütçe revizyonuna ne sıklıkta ihtiyaç duyulmaktadır?
Çok az( )

Orta( )

Az( )

Fazla( )

Çok fazla( )

19. Kalkınma Ajansının proje baĢvurularını değerlendirirken öncelik verdiği temel hususlar
nelerdir?
(Birden çok seçenek işaretlenebilir)
ĠĢletme ölçeği( )
Projenin içerik açısından bölgeye
sağlayacağı katkı( )
Projenin ekonomik faydası( )
Kurum/iĢletmenin adı ve prestiji( )

Proje teklif çağrısının amaç ve
önceliklerine katkı sağlaması( )
Bölge içi ve bölgeler arası rekabeti
artırması( )
Projenin bölgede desteklenmesi gereken
sektöre yönelik olması(

20. Kalkınma Ajansının hangi kuruluĢlarla daha çok iliĢki içerisinde
olduğunudüĢünüyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Kamu kurum ve kuruluĢları( )

Üniversiteler( )

Sivil Toplum KuruluĢları( )

Yerel idareler( )

Gerçek kiĢiler( )

Yeni giriĢimciler( )

Kâr amacı güden iĢletmeler( )
21. Ajansınızın bugüne kadar desteklediği projelerin hangi bölgelerde
yoğunlaĢtığınısöyleyebilirsiniz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Küçük Sanayi Siteleri( )

Organize Sanayi Bölgeleri( )

Endüstri Bölgeleri( )

ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri( )

Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri( )
22. Kalkınma Ajansının proje ve faaliyetleriyle hangi kuruluĢlara öncelik
verdiğinidüĢünüyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Gerçek kiĢiler( )

Yerel idareler( )

KOBĠ‟ler( )

Sivil Toplum KuruluĢları( )

Yabancı yatırımcılar( )

Üniversiteler( )

Kamu kurum ve kuruluĢları( )
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23. Kalkınma Ajansının destek ve faaliyetleri ile en çok katkı sağladığı
kuruluĢun/kuruluĢlarınhangisi olduğunu düĢünüyorsunuz? (Birden çok seçenek
işaretlenebilir)
Kamu kuruluĢları( )

Yerel idareler( )

Kâr amacı güden kuruluĢlar( )

Üniversiteler( )

Sivil Toplum KuruluĢları( )
24. Belirtilen kuruluĢların, son 5 yıl içerisinde proje finansmanından yararlanma oranlarını
neĢekilde değerlendirirsiniz?
Özel sektör iĢletmeleri

% ………………………………………

Kamu kuruluĢları

% ………………………………………

Yerel idareler

% ………………………………………

Kooperatifler

% ………………………………………

Üniversiteler

% ………………………………………

Sivil ToplumKuruluĢları

% ………………………………………

25. Ajansınızın vermiĢ olduğu teknik destekler en çok hangi alanda yoğunlaĢmaktadır?
(Birden çokseçenek işaretlenebilir)
Eğitim verme( )

DanıĢmanlık sağlama( )

Program ve proje hazırlanmasına katkı
sağlama( )

Lobi faaliyetleri( )
Uluslararası iliĢkiler( )

Geçici uzman personel görevlendirme( )
26. Kalkınma Ajansının halk ve iĢletmeler tarafından ne Ģekilde
algılandığınıdüĢünüyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Kamu kurumu( )
Yatırımcıyı teĢvik eden ve yönlendiren bir
kuruluĢ( )
Mali destek veren bir kurum( )

Avrupa Birliği hibelerinin dağıtıldığı bir
birim( )
Sivil Toplum KuruluĢu( )
Diğer (lütfen belirtin)…………………..
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27. Kalkınma Ajansının bölge kalkınmasına etkisini ne Ģekilde değerlendirirsiniz?
Etkilemiyor( )

Az etkiliyor( )

Çok etkiliyor( )

28. Bölgedeki yatırımcılardan ve kuruluĢlardan beklentileriniz nelerdir?
29. Ajansınızın, kuruluĢların finansal açıdan desteklenmesi dıĢında, göstermiĢ olduğu
faaliyetlernelerdir?
30. Genel olarak Kalkınma Ajanslarının iĢlevselliğinin artırılabilmesi için herhangi bir
öneriniz var mıdır?
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