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BİR “EKONOMİK YÖNETİŞİM MODELİ” OLARAK BÖLGE 

KALKINMA AJANSLARI (BKA) UYGULAMASI: ÜNİTER YAPININ 

VE SOSYAL DEVLETİN TASFİYESİ Mİ TESVİYESİ Mİ ? 

Yusuf KARAKILÇIK
*, 

Canan Emek SARIGÜL  
 

Özet 
Birinci Küresel Kriz (1929) sonrası koĢullarda, ilkin ABD‟de uygulanan ve doğrudan baĢkana bağlı 

özerk bir kamu kurumu Ģeklinde yapılandırılan bölgesel kalkınma amaçlı projeler (BKA‟lar),  hızla 

diğer ülkelere de yayılmıĢtır. Ülke içi bölgesel kalkınma farklılıklarını gidermek ve gerikalmıĢ yöreleri 

geliĢtirmek amacıyla uygulanan bu projeler, 1990‟lara kadar sosyal devletin en önemli kalkınma 

araçlarından biri olarak iĢlev görmüĢ, bu tarihten sonra küreselleĢmenin “dönüĢtürücü” etkisiyle 

yeniden yapılandırılmıĢ ve özel sektör ile STK‟ların da içerildiği bir “ekonomik yönetiĢim” modeline 

dönüĢtürülmüĢtür. ĠĢlevi değiĢen ve “sivilleĢen” bu yeni model, günümüzde özellikle geliĢmekte olan 

ülkelere reçete edilmektedir. 

1950‟lerden sonra Türkiye‟de de kamu eliyle uygulanan ve GAP‟ta büyük baĢarı sağlayan model, 

1980‟lerde baĢlayan liberalleĢmenin etkisiyle sekteye uğramıĢ, ardından küreselleĢmenin ve AB 

müzakere süreçlerinin etkisiyle bir yönetiĢim modeli olarak yeniden yapılandırılmıĢ (sivilleĢtirilmiĢ) 

ve bu yeni haliyle 2006‟ da uygulamaya konulmuĢtur. 

ĠĢte bu çalıĢmada, bir ekonomik yönetiĢim modeli olarak kurgulanıp, uygulamaya sokulan BKA 

modeli, gerçekten de bir ekonomik yönetiĢim modeli midir yoksa üniter yapıyı ve sosyal devleti 

tasfiye etmenin, en azından tesviye etmenin (dönüĢtürmenin)  birer aracı olarak mı uygulanmaktadır? 

sorusunun yanıtı araĢtırılmakta ve uygulamanın Türkiye‟de yaratacağı olası etkiler irdelenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: KüreselleĢme, Küresel Kriz, Üniter Devlet,  Ekonomik YönetiĢim, 

Bölge Kalkınma Ajansları. 

 

Implementation of Regional Development Agencies (RDAs) As An 

Economic Governance Model: Elimination or Arrangement of Unitary and 

Social State 

 

Abstract 

Regional Development Projects (RDAs) which were autonomous governmental bodies firstly 

implemented in USA directly connected to the President after the Great Depression (1929) have 

become widespread in other countries. The development projects functioned as one the most important 
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development tool of the social state until 1990‟s to overcome the regional development differences 

and to develop the underdeveloped regions of the country. However after the Cold War, by the 

transformation and rearrangement effect of the globalization, RDAs are restructured and transformed 

into an “economic governance model” including private sector and non-governmental organizations 

(NGOs). Hereafter, the new model which is civilized and rearranged generally imposed to the 

developing countries. 

In Turkey, RDAs applied by governmental bodies after 1950‟s and had great success mainly in 

Southeast Anatolia Project, however this success have been interrupted by the liberalization process 

after the 1980‟s. By the consequences of globalization and EU negotiation process, the RDAs in 

Turkey rearranged and civilized as a new governance model and put into practice in 2006. 

In this study, RGA model as an economic governance model examined by answering the 

question of whether the RGA model is an actually economic governance model or it is implemented as 

a model for elimination and arrangement tool of unitary and social state. 

Key Words: Globalism, Global Crises, Unitary State, Economic Governance, Regional 

Development Agencies.  
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1. GİRİŞ 

Sürekli kazanma ve eĢitsizlik (dengesiz büyüme) üzerine kurulu kapitalist sistem, doğası 

gereği döngüsel ve Ģiddetli krizler yaĢamaktadır. Kapitalist sistemin bilinen ilk krizi 1825‟te 

yaĢanmıĢtır. Bu krizin ve sonrasında yaĢanan küresel ölçekli krizlerin en önemli özelliği, 

yapısal bir sorun olmaları ve her kriz sonrasında sistemin iç çeliĢkilerinin derinleĢerek devam 

etmesidir. Kapitalizm tarihindeki en büyük kriz olan 1929 Büyük Buhranı, Kuzey Amerika ve 

Avrupa merkezli olup, yıkıcı etkileri baĢta kapitalist ülkeler olmak üzere dünya genelinde 

hissedilerek sistemin iĢleyiĢinde köklü değiĢikliklere yol açmıĢtır. Kriz dönemini atlatmak 

için liberal kapitalizm yerini, devletin ekonomik hayata müdahalesinin ağırlıklı olduğu yeni 

bir döneme bırakmıĢtır. Bu dönemde doğrudan devletin öncülük ettiği projeler öne çıkmıĢ ve 

kamu öncülüğünde geliĢtirilen kurumlardan bir bölümünü de bölgesel kalkınma amaçlı 

kurumlar oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda 1933 yılında ABD‟de kurulan ve bir sosyal devlet 

projesi olarak hayata geçirilen TVA (Tennessee Valley Authority) modeli, BKA‟ların bilinen 

en eski ve en önemli örneğini oluĢturmaktadır. TVA modeliyle önemli baĢarılar sağlanınca, 

bu uygulama hızla diğer ülkelere de yayılmıĢtır. II. Dünya SavaĢı sonrasında, yıkılan 

Avrupa‟yı yeniden imar etmek ve genel olarak da bölgesel ekonomik geliĢmeyi sağlamak için 

Avrupa ülkelerinde de bu uygulamaya ağırlık verilmiĢtir. 

1970 sonrası kriz ortamında, krizden çıkıĢ için sermaye birikim sürecinin uluslararası düzeyde 

yeniden yapılandırılması süreci baĢlamıĢtır. Temel yönelimi bunalıma karĢı bir dizi ekonomi 

politikasının üretilmesi olan neo-liberal ideoloji, sermaye birikim sürecinin sürekliliğini ve 

güvenliğini esas almaktadır. Devletin ekonomiye müdahale etmesinin, piyasanın doğal 

iĢleyiĢini bozduğunu, dolayısıyla da devletin iĢlevlerinin kısıtlanması gerektiğini savunan  

(Akçay, 2007, 35-36) “neoliberalizm”, sözde yeni bir model olarak gündeme getirilmiĢtir. 

1980‟lerden baĢlayarak bu yeni liberal model ABD‟de Reagan ve Ġngiltere‟de Thatcher 

hükümetlerinin uygulamalarıyla kısa zamanda tüm dünyaya yayılmaya baĢlamıĢtır. Bu yeni 

liberal modelin özü ise; kamunun geri çekilmesi, devletin küçültülmesi ve her Ģeyin piyasa 

kurallarına göre yeniden yapılandırılması (kısaca sosyal devletin tasfiyesi) anlayıĢıdır. Bu 

amaçla bütün kamusal iĢletme ve kuruluĢlar özelleĢtirilecek, sosyal devlet politikalarından 

vazgeçilecek ve dünyayla bütünleĢme adı altında küresel sermayenin önündeki tüm engeller 

kaldırılacaktır. 

1990‟ların baĢında Sovyetler Birliği‟nin dağılması ve iki kutuplu dünya düzeninin sona 

ermesiyle baĢlayan süreçte, neoliberal politikalar önce yeni dünya düzeni, ardından da 

küreselleĢme kavramı ile tanımlanmaya baĢlamıĢ ve kamucu-sosyal devletçi politikalardan 
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uzaklaĢma süreci ivme kazanmıĢtır. KüreselleĢme söyleminin giderek ideolojik bir içerik 

kazanması; sosyal, ekonomik ve siyasal bir tasarıma dönüĢmesi, o güne kadar iĢlerliği 

bulunan bütün kurum, kavram, kuram ve yaklaĢımların yeniden gözden geçirilmesini 

dayatmıĢ, tümünün içleri boĢaltılarak, yeni anlam ve içerik yüklemeleri yapılmıĢtır. Kapitalist 

sistemin aktörleri, dünyayı Ģekillendirmek için yazdıkları bütün reçetelerde küreselleĢme 

kavramını yeni bir milat olarak kullanmaya-kullandırmaya baĢlamıĢlardır.  

KüreselleĢme söylem ve algısının yaygınlaĢması, 1990‟ların ortalarından itibaren bölgesel-

yerel kavram, kurum ve konuların da yeniden biçimlendirilmesine ve yeni bir bölgecilik ve 

yerellik yaklaĢımının (yönetiĢimin) benimsenmesine yol açmıĢtır. Bu çerçevede, bölgesel 

kalkınma sorunlarına ve bunların çözümüne yönelik uygulanan geleneksel kamucu politikalar 

yerini yavaĢ yavaĢ liberal ve özelleĢtirmeci politikalara bırakmıĢtır. Bu yeni politikanın 

aktörleri ve araçları da sosyal devlet araçlarından tümüyle farklı bir nitelik göstermektedir. 

YönetiĢim, yerel inisiyatif, sivil toplum, ekonomik kümelenme ve rekabet gibi kavramlar 

bölge kavramıyla daha sık kullanılır olmuĢtur. Yine bölgesel ve küresel rekabette avantaj elde 

etmek, farklılaĢmak ve yatırımcılar için cazip koĢullar yaratmak gibi unsurlar öne çıkarken, 

bu tür unsurları tesis etmek bölgeler açısından adeta bir zorunluluk olarak algılanmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu yeni süreçte bölgeler giderek öne çıkan aktörler olmuĢ ve bölgesel/kurumsal 

yapılanmalar olan BKA‟lar küresel rekabetin ve yönetiĢimin yeni aktörleri olarak yeniden 

kurgulanmıĢlardır (Özer, 2008, 389). 

Kısaca vurgulamak gerekirse, ülke içi bölgesel kalkınma farklılıklarını gidermek ve 

gerikalmıĢ yöreleri geliĢtirmek amacıyla uygulanan bölgesel kalkınma ve geliĢme projeleri, 

1990‟lara kadar sosyal devletin (bir ölçüde de üniter yapının) en önemli kalkınma araçları 

olarak iĢlev görürken, küreselleĢme süreciyle birlikte yeniden yapılandırılmıĢ ve özel sektör 

ile STK‟ların da içerildiği bir “ekonomik yönetiĢim” modeline dönüĢtürülmüĢtür. ĠĢlevi 

değiĢen ve sözde “sivilleĢen” bu yeni model, 1990‟ların ortalarında itibaren, AB ülkelerinde, 

ama özellikle de eski Doğu Bloku ülkelerinde uygulanmakta, bu uygulama AB tarafından 

geliĢmekte olan ülkelere (ve Türkiye‟ye) de reçete edilmiĢtir-edilmektedir. 

ĠĢte bu çalıĢmada, baĢlangıçta bir devlet projesi olarak uygulanan ve sosyal devletin 

dengeleyici araçlarından biri olarak iĢlev gören BKA‟ların, 1990‟lardan itibaren nasıl ve 

neden bir dönüĢüme uğratıldığı; yeni yapı ve bileĢenleriyle bir “ekonomik yönetiĢim” 

modeline dönüĢtürülen BKA‟ların sosyal devleti ve üniter yapıyı dönüĢtürücü bir proje olup 

olmadığı irdelenmekte, modelin üstünlük ve zayıflıkları (sorunları) sorgulanmakta ve 

Türkiye‟de öngörülen uygulamanın olası etkileri tartıĢılmaktadır. 
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Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amaçlarından biridir. Bu amaca 

ulaĢmadaki ana ilke, ülkenin varolan kaynak ve olanaklarını en akılcı ve verimli Ģekilde 

kullanmaktır. GeçmiĢten günümüze ülkelerin uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalar; 

ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde çeĢitli sorunlara yol açmıĢ, bölgelerarası geliĢme 

farklılıklarına neden olmuĢtur. Bölgelerarası kalkınmıĢlık farklılığı, az geliĢmiĢ bölgelerin 

kalkındırılması ve farklılıkların giderilmesi politikalarını da beraberinde getirmiĢtir. Bu 

geliĢmeler “bölge” ve “kalkınma” kavramlarının bütüncül bir bakıĢla sorgulanması 

gerektiğini ortaya koymuĢ, planlama ve bölgesel kalkınma çabalarında alternatif politika 

arayıĢlarını gündeme getirmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde uzun yıllardan beri üzerinde önemle 

durulan ve geniĢ ölçüde uygulama olanağı bulan bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma 

kurumları yaklaĢımı, ilk baĢlarda geliĢmekte olan ülkelerde pek rağbet görmemiĢ ve çeĢitli 

altyapı yatırımlarının desteklenmesi ile sınırlı kalmıĢtır.  

Bölgesel geliĢme, sosyal devlet kavramının önem kazandığı II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde, 

üzerinde önemle durulan konulardan biri haline gelmiĢ ve çeĢitli kalkınma kurumları 

oluĢturulmuĢtur. Ġlk uygulaması ABD‟de baĢlatılan ve bir devlet projesi olarak hayata geçirilen 

bölgesel geliĢme esaslı projeler Avrupa ülkelerinde de bölgesel kalkınma odaklı politikaların 

ve mekanizmaların oluĢturulmasına yol açmıĢtır (DPT, 2000, 173) . 

 

2.1. Bölgesel Kalkınma Kavramı ve Gelişimi 

Geleneksel bölge anlayıĢında “bölge” kavramı; sınırları belli, mekânsal olarak birbirine bağlı, 

merkezi otoritenin güdümünde ĢekillenmiĢ birimler olarak tanımlanırken (Özmen, 2008, 338), 

günümüzde kavram; mekânsal süreklilik koĢulu olmayan, uluslararası iliĢkilere açık, sınırları 

değiĢken bir birim olarak tanımlanmaktadır. Çağımızda özellikle, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerin deneyimlerinden yola çıkarak ortaya konulan ulusal ve yerel-bölgesel ekonomik 

kalkınma ile ilgili yaklaĢımlar çerçevesinde kavram, “yerelin yaĢam kalitesini bir üst seviyeye 

çıkartma çabası” Ģeklinde algılanmaktadır (Sayın, 2006, 347). 

Merkezi bir kurum tarafından yürütülen geleneksel bölgesel politikalar, gelirin yeniden 

dağılımı yoluyla azgeliĢmiĢ bölgelerin mali yapısının, istihdam kaynaklarının ve altyapısının 

desteklenmesine, aynı zamanda bölgelerarası geliĢmiĢlik farklılıklarının kaldırılmasına 

yönelik eĢitlikçi-dengeli ekonomik kalkınma anlayıĢına dayanmaktadır. Bu politikalar, 

küreselleĢmenin dayattığı yeni koĢullara uyum sağlamada yetersiz kalmıĢ ve dengeli bir 

biçimde birçok bölgeye dağıtılan büyük miktarda devlet yardımı, hedeflenen ekonomik 

geliĢmeyi sağlamada istenen sonuçları yaratamamıĢtır. Sonuçta, devlet yardımlarının uzun 

dönemdeki faydası sorgulanmaya baĢlanmıĢtır (Kumral, 2006, 279-280).  
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KüreselleĢme ile değiĢen yerel üretim sistemleri ve politikalar; bölgeleri, ekonominin ve 

ekonomik kalkınmanın odak noktasına çekerken, bölgelerin ekonomik ve politik önemlerini 

de artırmıĢtır. Bu sürecin yaĢanmasında ekonomik faktörlerin yanı sıra, liberal devletin öne 

çıkarılması ve ulus devletin zayıflatılması gibi politik faktörler de etkili olmuĢtur. 1980‟li 

yılların sonlarına doğru geleneksel tavandan tabana politikaların yerini tabandan tavana 

gerçekleĢtirilen sözde yönetiĢimci politikalar almıĢ ve bölgesel kalkınma politikaları daha bir 

öne çıkmıĢtır (Hekimoğlu ve Altndeğer, 2006, 6). Bu dönemde, ulusal ya da bölgesel düzeyde 

ekonomik kalkınmayı sağlamak için her ülke kendi koĢullarına ve anlayıĢına uygun kalkınma 

politika ve planları geliĢtirip uygulamaya çalıĢsa da, küreselleĢme rüzgarının etkilerinden pek 

uzak kalamamıĢtır. 

Genelde planlama çalıĢmalarının temel amacı; kapsadığı nüfusun refah düzeyini eĢitlemek ve 

yükseltmektir. Bu amaca hizmet eden araçların basında ise, bölgelerarası farklılıkların 

giderilmesi ve bölgesel geliĢmenin sağlanmasına yönelik “bölgesel planlama ve bölgesel 

kalkınma” anlayıĢı yer almaktadır. Ġlk uygulaması ABD‟de baĢlatılan kamucu bölgesel 

kalkınma anlayıĢı Avrupa‟da ancak II. Dünya SavaĢı‟nın yıkıcı etkileri ve teknolojik 

geliĢmeler sonucu bölgelerarası farklılıkların daha da belirginleĢmesi üzerine gündeme 

getirilmiĢtir. Fransa‟da Paris ve çevresinin ülkenin diğer bölgelerinin toplamından daha büyük 

bir geliĢme düzeyine ulaĢması, Ġtalya‟da kuzey-güney farklılaĢmasının yarattığı sonuçlar, 

Ġngiltere‟de Ġskoçya ve Galler‟deki eski sanayilerin çökmesi sonucu bu bölgelerde yeniden 

yapılanma sorunlarının oluĢması gibi geliĢmeler Avrupa ülkelerinde bölgesel kalkınmaya 

dönük politika ve mekanizmaların oluĢturulmasına yol açmıĢtır. Bu ülkelerde bugüne kadar 

bu amaçla çeĢitli yaklaĢımlar denenmiĢ ve hala da denenmektedir (ÇavuĢoğlu, 1992, 76). 

Öte yandan, bölgesel geliĢme ya da bölgesel kalkınma kavramının geleneksel tanımında, 

bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarının en aza indirilmesi ve geri kalmıĢ bölgelerin 

kalkındırılmasına vurgu yapılırken, yeni bölgesel geliĢme kavramı yaklaĢımında; geleneksel 

tanımda yer alan bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarının en aza indirilmesi amacının yanı 

sıra, özellikle AB üyesi ve aday ülkeler arasındaki geliĢmiĢlik düzeylerinin birbirlerine 

yaklaĢtırılması, bölgelerin kendi içindeki kırsal ve kentsel geliĢmiĢlik düzeyleri 

farklılıklarının giderilmesi, bölgelerin küresel rekabet güçlerinin artırılması, yerel 

dinamiklerin harekete geçirilerek bölgesel potansiyelin değerlendirilmesi ve ülkelerin top 

yekûn kalkındırılması da amaçlanmaktadır (Akın, 2006, 295). Bu bağlamda bölgesel geliĢme; 

sadece gerikalmıĢ yörelerin kalkındırılmasına yönelik çabaları değil, tüm bölgelerin 

sürdürülebilir ve küresel rekabete dayalı bir kalkınma çabasına girmesini ve özellikle özel 
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sektör ve yerel yönetimler ile diğer bölgesel aktörlerin sürece dahil edilmesini ve 

bölgeselleĢme politikalarının uygulanmasını da kapsamaktadır. 

 

 

 2.2. Küreselleşme ve Yönetişim Kavramları Çerçevesinde Bölge Kalkınma  

        Kurumlarının Yeniden Kurgulanması  

1980‟lerde baĢlayıp, 1990‟lardan sonra ivme kazanan süreç kimilerince “küreselleĢme süreci” 

olarak tanımlanmakta ve bu sürecin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel geliĢmelerin doğal 

ve kaçınılmaz bir sonucu olduğu tezi iĢlenmektedir. Kimilerince; “yeni bir küresel uygarlığın 

habercisi” (Bozkurt, 2000, 20) Ģeklinde olumlanan küreselleĢme; kimilerine göre “ulusal-

bölgesel pazarların bütünleĢmesi”, “küresel bir egemenliğin kurulması” süreci olarak 

görülmekte (Eraydın, 2001, 364; Özdek, 1999, 26); kimilerince de “vahĢi kapitalizmin 

restorasyonu” (Touraine, 2001, 270), “ulus devletlerin parçalanıp kent devletlerine 

dönüĢtürülmesi”, “kamusal hizmetlerin ve kamu yönetimlerinin tasfiye edilmesi” (Bağçe, 

1999, 3; Güler, 2004, 21), bir baĢka deyiĢle sosyal devletin ve üniter yapının tasfiyesi, en 

azından tesviyesi (dönüĢtürülmesi) Ģeklinde değerlendirilmektedir. 

Küreselci tezi savunanlar; geleneksel yönetim anlayıĢının katılıma kapalı olduğunu, katı ve 

kumandacı bir kurguya dayandığını, yetkileri merkezde topladığını ve bu nedenle çağın 

gereklerine yanıt veremediğini ileri sürerek; ulus devlet yapısının ve kamu yönetiminin 

yeniden yapılanmasını ve küreselleĢmeyle uyumlaĢtırılmasını istemektedirler. Bu bağlamda, 

geleneksel yönetimden “yönetiĢim”e geçilmesinin zorunlu olduğunu savunmaktadırlar.  

Henüz tartıĢmalı bir kavram olan yönetiĢim; “toplum merkezli ve çok aktörlü/katılımcı bir 

yönetim anlayıĢı” (Toprak, 2000, 44), “birlikte düzenleme”, “birlikte üretme” ve “birlikte 

yönetme” etkinliği (Gaudin, 1998, 48), “özel sektör alanı dahil, ulusaldan yerele, bölgeselden 

küresele tüm yönetim düzeylerinde geçerli bir yaklaĢım” (Alodalı ve diğerleri, 2004, 142), 

“kamusal ve özel sektör kuruluĢları arasında ve geçiĢken sınırlar içerisinde gerçekleĢen bir 

yönetim tarzı” (Stober, 1999, 28), “yönetme iĢinin, hiyerarĢik devlet yapısından desantralize 

(merkezsizleĢik) çok aktörlü bir yapıya dönüĢümü” (Kooiman, 1993, 36) ve “yönetimde 

ortaya çıkan sosyal, siyasal, yönetsel etkinliklerin “ortaklaĢa yönetimi” (Odendaal, 2003, 3) 

gibi değiĢik Ģekillerde tanımlanmaktadır. 

Genel kamu yönetimi için geçerli olan yönetiĢim kavramı yanında, yerel yönetim alanında da 

yönetiĢimden söz edilmektedir. “Kentsel yönetiĢim” ya da “bölgesel yönetiĢim” olarak da 

adlandırılan yerel yönetiĢim; “kamu+özel sektör+sivil toplum bileĢenlerinin birlikte yerel 

politika ve strateji oluĢturma süreci” (Zibel, 2004, 190) olarak tanımlanmaktadır. Katılımcı bir 
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yönetimin hedeflendiği bu stratejiyle, karar ve uygulama süreçlerine yerli-yabancı özel sektör 

kuruluĢları, STK‟lar ve bürokrasi de dahil edilmektedir (Güler, 2000, 27;  ġengül, 1999, 12; 

Göktürk ve Kavili, 200, 4; EczacıbaĢı, 2000, 3).  

Öte yandan, demokrasisi tam olarak kurumlaĢmamıĢ, emek güçlerinin sermaye kesimi kadar 

örgütlü olmadığı toplumlarda uygulanması zor (Gökçe, 2003, 217), geliĢmiĢ ve bireyleĢmiĢ 

batı toplumlarında uygulanması mümkün görülen bu model (Göymen, 2000, 8), neoliberal 

politikaların baĢarısızlığını örtmede bir araç iĢlevi de üstlenmektedir (Aygül, 19998, 251). Bu 

bağlamda yeni sağ politikaların bir ürünü olarak değerlendirilen yönetiĢim kavramı, kamusal 

alanı tasfiye etmenin, kamusal egemenliği küresel, ulusal ve yerel düzeylerde piyasa 

egemenliğine dönüĢtürmenin yeni sihirli anahtarı sayılmaktadır. Bu anahtar, sadece merkezi 

ve yerel yönetimler düzeyinde değil, kamusal kurumların her birinde ve kamunun elinde-

denetiminde bulunan bütün doğal ve ekonomik kaynakların yönetiminde de “maymuncuk” 

iĢlevi yüklenen bir özellik taĢımaktadır. Kavram; yerel yönetiĢim, kentsel yönetiĢim, 

ekonomik yönetiĢim, bölgesel yönetiĢim, kurumsal yönetiĢim, su yönetiĢimi gibi kamu 

yönetiminin her alanına uyarlanmıĢtır. BKA olarak bilinen ve ekonomik bir yönetiĢim modeli 

olarak yeniden kurgulanan kalkınma kurumlarını da bu bağlamda değerlendirmek 

gerekmektedir. Özellikle AB‟nin bölgesel kalkınma politikaları içinde önemli yer tutan ve 

ekonomik temelli bir yönetiĢim modeli olarak yeniden yapılandırılan kalkınma ajansları, 

yönetiĢim kavramının yerel-bölgesel boyutunu daha fazla ön plana çıkarmaktadır. 

AB‟nin bölgesel geliĢme politikası da aynı paralelde, az geliĢmiĢ bölgelerin büyüme ve 

istihdam koĢullarının iyileĢtirilmesi, geliĢmiĢ bölgelere ekonomik yakınsamalarının 

hızlanması Ģeklinde belirlenmiĢtir. AB bölgesel politikalarının 2007-2013 dönemi için 

belirlenen önceliği, bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdam ile ilgilidir. Bu önceliğin amacı, 

az geliĢmiĢ üye ülke ve bölgelerin dıĢındaki bölgelerde, ekonomik değiĢimin ve dengeli bir 

kalkınmanın sağlanmasıdır (Kumral, 2006, 280). AB tarafından desteklenen yeni bölgecilik 

anlayıĢının en temel özelliklerinden birisi, geleneksel yaklaĢımda merkezi idare tarafından 

yönlendirilen bölgesel kalkınma politikalarının, bundan sonra yerel aktörlerin katılımıyla 

yönetiĢim temelli belirlenmesi ve uygulanmasıdır. KüreselleĢme ve yerelleĢme düĢüncesi 

çerçevesinde ortaya çıkan yeni bölgecilik anlayıĢının stratejik dönüĢtürme araçları da 

BKA‟lar olup, bunlar aynı zamanda bölgesel geliĢme stratejilerinin oluĢturulmasında 

belirleyici rol üstlenmiĢlerdir (Akpınar, 2003, 2).  

Görüldüğü üzere, günümüzde ekonomik temelli ve geniĢ katılımlı BKA modelleri ağırlık 

kazanmaktadır. Küresel rekabet, bölgesel politikaların tespiti, iĢbirliği ve eĢgüdüm sağlama 
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iĢlevleriyle ön plana çıkan kalkınma ajanslarını, bu noktada bölgesel ekonomik yönetiĢim 

kurumları olarak değerlendirmek ve yeni iĢlevleri üzerinde durmak gerekmektedir. 

 

 

3. “Ekonomik Yönetişim” Temelli Bölge Kalkınma Ajansları 

    (BKA)  Uygulaması ve Uyarlama Sorunu  

Neredeyse 80 yıllık bir geçmiĢe dayanan ve bugünkü gibi ABD merkezli bir ekonomik kriz 

ortamında ilk örnekleri görülmeye baĢlayan BKA‟lar, günümüzde baĢta Amerika ve Avrupa 

kıtalarında olmak üzere dünyanın çeĢitli ülkelerinde faaliyet gösteren bir planlama aktörü 

olarak öne çıkmaktadırlar. Ġlk ortaya çıkıĢından günümüze kadar BKA‟ları gerektiren 

politikalar; önce altyapının ve tarımın, ardından sanayinin (önce büyük ve kamu sektörü 

sanayi, sonra özel sektör ve küçük sanayi) ve bugün de hizmetlerin ve ileri teknoloji sanayinin 

desteklenmesine doğru bir değiĢim göstermekte ve bu süreçte, bölge ölçeği üzerindeki 

merkeziyetçi yönetim anlayıĢının yerini genel anlamda bölgesel-yerinden giriĢimciliğin aldığı 

görülmektedir (ÇalıĢkan, 2009). ABD‟de Tennessee Valley Authority, Ġtalya‟da 

Mezzagiornio, Ġngiltere‟de Thames Nehri Havzası, Ġspanya‟da Bask bölgesi, Fransa‟da 

Katalonya ve güney bölgeleri, Çin‟de Mekong bölgesi, Türkiye‟de GAP bölgesi ve daha pek 

çok ülkede çeĢitli bölgelerde ve farklı adlarla bölgesel kalkınma kurumu modelleri 

uygulanmıĢtır (Karakılçık, 2006, 223). Ajansların bir kısmı, yönetiĢim anlayıĢına dayalı, yarı 

özerk ve kamu-özel sektör iĢbirliği ile kurulmakta ve baĢlangıçta AB tarafından finanse 

edilmektedirler. Temel kuruluĢ nedenleri; bölgesel stratejilerin uygulanması, yerel ve bölgesel 

giriĢimciliği destekleme, alt yapı hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olma, özel sektörün 

yakın geleceği için yerel-bölgesel çözümler araĢtırma ve bölgesel talepleri karĢılayacak yeni 

ürün ve hizmet üretimi için finansal garantiler ve çözümler arama olan BKA‟lar aynı zamanda 

yönetiĢimci kuruluĢlara dönüĢmüĢlerdir (Çalt, 2005, 2). 

Günümüzde bir yerelleĢme modeli olan yerel yönetiĢimin ekonomik geliĢme ve kalkınma ile 

iliĢkisi irdelendiğinde; “yerel bölgeselcilik” akımının öngörüleri ile karĢılaĢılmaktadır 

(Dulupçu ve Özmen, 2004,151). Bu bağlamda BKA‟lar, “merkezi ve yerel hükümetin 

bölgesel ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere temel yönlendirici çalıĢmaları dıĢında, 

bulunduğu bölgeyi temel alan, bölgesel aktörler tarafından finanse edilen kurumlar” olarak 

tanımlanmaktadır (Frust and  Kipler, 1995, 287). 

 

3.1. Batıda ve AB Ülkelerinin Bölge Politikası ve BKA Uygulamaları  
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Batı Avrupa‟da savaĢ sonrası yıllardan baĢlayıp, 1970‟lerin sonlarına doğru yayılan bölgesel 

politikanın ilk safhasında merkezi hükümetin yukarıdan aĢağı tedbirleri oldukça yaygındır. Bu 

dönemde finansal kaynaklar bölgeler arası eĢitliği sağlamak için kullanılmıĢtır. Politikalar, 

merkezi hükümet birimleri tarafından tasarlanmıĢ, politika programları genellikle belirli 

endüstrilere değil, belirli yatırımlara yönelik uygulanmıĢtır (Halkier, 2006, 23). 1973 Petrol 

krizlerini izleyen dönemde ise; üretim düĢüĢü, maliyet artıĢı, yatırımların gerilemesi ve 

iĢsizlik gibi sorunlar ortaya çıkmıĢ, bunlara çözüm üretmesi gereken, ama üretemeyen ulusal 

makroekonomik mekanizmalara tepki olarak sermaye ve yatırımlar uluslararasılaĢmıĢ ve 

piyasa yapıları değiĢmiĢtir. Dolayısıyla geleneksel sosyal devlet politikaları etkinliğini 

yitirmiĢ ve bölgesel politikalar bir süre askıya alınmıĢtır (Balchin,1999, 36).  

1970‟lerden 1990‟lara kadar devam eden ve üye ülkelere iĢsizlik sorunlarına yönelik 

yardımların yapıldığı dönemde Birliğin bölgesel politikası, “ekonomik ve sosyal uyum” 

çerçevesinde yeniden yapılandırılmıĢtır. 1988 yılında yapılan “yapısal fonlar reformu” ile 

modern bölgesel politika dönemi baĢlamıĢ ve devam etmektedir. Bu dönemde üye ülkelerin 

sorunlarına stratejik çözümler üretme ve bölgeleri yapısal fonlarla destekleme uygulamaları 

hızlanmıĢtır (Bilen, 2005, 8).  

1990‟lardan itibaren ulusal rekabet gücünün yükseltilmesine odaklanan ve yerel sosyo-

ekonomik farklılıkları dikkate alan uzun vadeli bölgesel politika yaklaĢımları ağırlık 

kazanmıĢtır. Kamu sektörünün müdahale mantığının da dönüĢüme uğradığı bu süreçte; 

dinamik bölgelerin alt ve üst yapılarını geliĢtirmek, yabancı sermaye yatırımlarını teĢvik 

etmek, üniversiteleri de içeren network yapıları oluĢturmak ana araçlar olarak 

belirginleĢmiĢtir. Böylece geleneksel bölgesel politikalar, ekonomik yeniden yapılanma 

politikaları ile ulusal rekabet gücünü ve büyümeyi ön plana alan modern bir makro ekonomi 

politikası seklinde evrimleĢmiĢtir (Gökdere, 1998, 72). 

Yapısal fonlar reformu sonrasında yeniden yapılandırılan BKA‟ların ortak özellikleri; 

bölgelerinde ekonomik, sosyal ve hatta kültürel alanda geliĢmeyi sağlama hedefidir. En 

önemli iĢlevleri ise, uygulanan bölgeler için bölgesel kalkınma stratejisi ve bölgesel kalkınma 

planları hazırlamaktır. Bölgesel kalkınmayı sağlamada kullandıkları araçlarsa; bölgenin içsel 

geliĢme potansiyelini ortaya çıkarmak, yabancı sermayeyi bölgeye çekmek, bölgeye gelecek 

firmalara destek ve hizmet sunmak, çalıĢanlara ve yöneticilere eğitim hizmetleri sunmak ve 

belediye gibi diğer otoritelere çeĢitli hizmetler vermektir (YaĢar, 2003, 17). Özellikle 

1980‟lerin sonunda AB‟de yaĢanan değiĢimler aday ve üye ülkelerde aracı bir kurum olarak 

tanımlanan BKA‟ların önemini artırmıĢtır (Kayasü ve YaĢar, 2006, 203).  
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Avrupa‟da bugün için bölgesel geliĢmenin yeni motorları, farklı yapı ve statüde yaygın 

kurumlar olan, kalkınma ajanslarıdır. ABD‟de de benzer kurumlar mevcuttur. Bu ajansların 

asli rolü AB fonlarını da kullanarak bölgesel geliĢmeyi hızlandırmaktır.  Bu geliĢme ülke içi 

ve dıĢı çok yönlü bir etkileĢim sürecini gerektirmekte ve merkezden yönlendirilen, sadece içe 

dönük modeller baĢarılı olamamaktadır. Dolayısıyla bu ajanslar; yapıları itibariyle yerel 

aktörlerin katıldığı, planlama ve uygulama safhalarında sürekli aktif, sahiplenen, araĢtırma ve 

proje üretme kapasitesi geliĢmiĢ, kurumsallaĢmıĢ, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve 

dinamik kurumlardır (Okutucu, 2006, 399). 

Almanya ve Ġngiltere gibi Avrupa ülkelerinde baĢarılı örnekleri bulunan BKA uygulaması, 

günümüzde bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere Avrupa‟nın neredeyse tüm ülkelerinde farklı 

modellerle hayata geçirilmektedir. Örneğin, Ġrlanda‟da model, devlet tarafından yaratılırken, 

Ġngiltere‟de özel yasa ile ve kamu-özel ortaklığı Ģeklinde kurulmuĢ; Almanya, Fransa ve 

Ġspanya‟da ise ajanslar bölgelerce oluĢturulmuĢtur. Ġtalya ve Ġspanya‟da sivil toplum ve yerel 

ortaklıkların iĢbirliği ile oluĢturulan BKA‟lar, Avrupa bölgesel kalkınma politikaları ile daha 

da teĢvik edilmeye baĢlanmıĢtır (Arolat, 2005, 5). 

Avrupa‟daki BKA‟lar açısından çok düzlemli bölgesel yönetiĢim modeli önem kazanmıĢtır. 

Bugün BKA‟lar, bir yandan strateji geliĢtirme iĢlevi yüklenirken, bir yandan da bölgesel 

ekonomik kalkınma kurumu rolünü üstlenerek diğer politika aktörlerini etkileyen ve her türlü 

bölgesel kalkınma probleminin çaresi olarak görülen anahtar kurumlara dönüĢmüĢlerdir 

(Halkier, 2006, 25). 1990‟lı yılların baĢına kadar kamu kurumu olma niteliği taĢıyan BKA‟lar, 

Kıta Avrupa‟sında ve Kuzey Amerika‟da özelleĢtirilmiĢ, özel faydaya (pazara) dönük Ģekilde 

kamu ve özel sektör iĢbirliğine dayalı olarak yeniden yapılandırılmıĢlardır. Böylelikle, 

BKA‟ların özel firmalarla ortaklık kurmaları veya ağ tarzı iliĢkiler geliĢtirmeleri sağlanmıĢtır 

(Müftüoğlu, 2006, 2). 

Öte yandan, AB‟nin geniĢleme politikaları bölgesel kalkınma politikalarını da etkilemekte ve 

geliĢim, daha esnek yapıların önem kazanması yönünde evrime devam etmektedir. Birliğe 

katılan yeni ülkeler geliĢmiĢlik farklarını yeniden ön plana çıkararak, AB fonlarını kendi 

ülkelerine yönlendirme konusunda büyük baĢarılar sağlamaktadır (Arslan, 2005, 285). Baltık 

ve Doğu Avrupa ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine geçmelerini izleyen dönemde, 

bölgesel sorunlar ve bunlara yönelik üretilen bölgesel politikalar bu ülkelerde de önem 

kazanmıĢtır (Diamond, 1996, 28). 

Orta ve Doğu Avrupa‟da BKA‟ların kuruluĢ hikayesi Batı Avrupa ülkelerinden çok farklı 

olmuĢtur. 1989 yılı öncesi devletçi bir ekonomiye sahip olan bu ülkelerde pazar ekonomisine 

geçiĢ önemli değiĢiklikleri de beraberinde getirmiĢtir. Merkezi sistemin değiĢmesiyle birlikte 
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bölgeler arasındaki farklılıklar belirginleĢmiĢ, bu farklılıklar BKA‟ların bu ülkelere ithal 

edilmesine neden olmuĢtur.  AB, bu ülkelerin bazılarında BKA‟ların kurulmasını hem 

finansal açıdan hem de uzmanlarla desteklemiĢtir. Bu bağlamda, Macaristan, Polonya, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde BKA sayıları hızla artmıĢtır 

(Kayasü ve YaĢar, 2006, 203-204).  

Özetle her ülke yerel düzeydeki kurumsallaĢmasını kendi yapısına uygun olarak 

oluĢturmuĢtur. Bazı durumlarda BKA‟ların ve diğer kurumların amaçları ve etkinlikleri 

benzerlikler gösterse de sayısal ve yapısal farklılıklar söz konusudur. Ancak her ülkede 

BKA‟ların temel görevleri bölgesel kalkınma stratejileri ve planları hazırlamak Ģeklinde 

belirlenmektedir. Bir baĢka deyiĢle, günümüzde AB ülkelerinde kurulan ve faaliyet gösteren 

BKA‟ların temel özelliği, birer bölgesel ekonomik yönetiĢim kurumları olarak kurgulanmaları 

ve iĢletilmeleridir. 

 

3.2. AB Müzakere Süreci ve Türkiye’de BKA Uygulaması  

Cumhuriyet sonrası Türkiye‟nin bölgesel geliĢme politikası, merkezi yönetimin genel 

kalkınma politikası bağlamında ĢekillenmiĢtir. 1960‟larda belirginleĢen bölgesel kalkınma 

plan ve politikalarında dört temel araç belirlenmiĢtir. Bunlar; “bölge planları” uygulaması 

(GAP ve DAP gibi), “kalkınmada öncelikli yöreler” uygulaması, “il geliĢme planları” ve diğer 

kalkınma politikalarının bölgesel boyutudur. Ancak, sözü edilen politikalar özgün bir bölgesel 

geliĢme stratejisine dönüĢtürülememiĢ ve uygulanamamıĢtır (Dulupçu, 2006, 236-237). Tıpkı 

batıdaki gibi, Türkiye‟de de önce kamusal nitelikte uygulanan ve 1980‟lerden sonra bir 

dönüĢüm süreci geçiren bölgesel kalkınma amaçlı kurumların yeniden yapılandırılması, AB 

müzakere sürecinde gerçekleĢtirilen yeni yasal düzenlemelerle gündeme gelmiĢtir 

(Müftüoğlu, 2006, 2). 

Ekonomisi, bölgesel dengesizliklerle karakterize olan Türkiye‟de ciddi bölgesel sorunlar 

bulunmaktadır. Bu sorunlar, genelde kentsel ve kırsal alanlar ile doğu-batı coğrafi alanları 

ayrımlarına dayanmaktadır. Doğu ile batı bölgeleri arasındaki geliĢmiĢlik farklılıkları daha 

belirgindir. Ayrıca, aynı bölge içinde de oldukça geliĢmiĢ ve geri kalmıĢ alanlar 

bulunmaktadır (Bilen, 2006, 263). 

Türkiye‟de, 17. yüzyıldan itibaren belirginleĢen bölgesel geliĢme farklılıkları Cumhuriyet 

sonrası “ulus oluĢturma” döneminde de giderilememiĢ ve özellikle Doğu bölgeleri geliĢme 

ekseninin dıĢında kalmıĢtır. 1950‟lerin liberal ekonomi ve 1970‟lerin planlı kalkınma 

politikaları da geliĢmiĢlik farklarını Batı bölgeleri lehine arttırmıĢtır. 1980‟lerde ise 

farklılıklara cevap anlamında, yatırımcıları teĢvik edecek ve geri bölgelere yönlendirecek 
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bölgesel politikalar uygulanmaya baĢlanmıĢ, ilk kez Doğu bölgelerinde de özel yatırımcılığı 

baĢlatacak bazı giriĢimler yapılmıĢtır (Arslan, 2005, 288). 

Cumhuriyet‟in kuruluĢundan itibaren Türkiye‟nin bölgesel politikaları, sadece iç toplumsal ve 

ekonomik geliĢmelerden değil, aynı zamanda batılı ülkelerin deneyimlerinden ve bölgesel 

politika değiĢikliklerinden de etkilenmiĢtir. DPT‟nın 1960‟lı yıllarda kurulmasından sonra ise, 

ülke içinde bölgesel farklılıkların azaltılmasına daha fazla önem verilmeye baĢlanmıĢtır 

(Göymen, 2006, 1). Aslında ekonomik olmaktan çok sosyal ve politik etkenlerle 

Ģekillendirilen bölgesel politikalar ilk kez beĢ yıllık planlarla gündeme gelmiĢtir. 1963 yılında 

baĢlayan planlı dönemde hazırlanan beĢ yıllık ulusal kalkınma planlarında “yatırımların 

dağılımında bölgesel kalkınma esas alınacaktır” ilkesi hep yer almıĢtır. Ancak, her açıdan 

yetersiz potansiyeli olan az geliĢmiĢ bölgeler için strateji belirlemenin zorluğu, politika 

yapımcılarını bir ölçüde kendi iç tutarlılığı olan stratejisiz bir yaklaĢımı benimsemeye 

yönlendirmiĢtir (Bilen, 2006, 264). Yine bu dönemde, merkezi yönetim tarafından hazırlan 

plan, program ve politikalar doğrultusunda geri kalmıĢ bölgelere yatırımların 

yönlendirilmesine çalıĢılmıĢtır. Ancak, bu çabalar bölgesel geliĢmenin temel amaçlarından 

olan bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarını ortadan kaldıramadığı gibi, bu bölgelerin 

kalkınmasına da ciddi anlamda bir katkı sağlamamıĢtır. GAP projesi gibi çok yönlü, çok 

amaçlı ve çok araçlı entegre bir programın dıĢında baĢarılı sonuç veren baĢkaca da bir proje 

hayata geçirilememiĢtir (Akın, 2006, 296). 

1980‟lere gelindiğinde, kalkınmada öncelikli yöre politikaları ve belirli dönemlerde çıkarılan 

özel teĢvik kanunları ile yönlendirmeye çalıĢılan bölgesel geliĢme çabaları, kapsam dıĢında 

kalan bölgelerde olumsuz etki yarattığından, bu bölgelerin kalkınmasına yönelik sivil 

inisiyatiflerin devreye girmesiyle bugünkü kalkınma ajanslarının da temelleri atılmıĢtır. Bu 

oluĢumlar, genellikle illerde ve bölgelerde ticaret ve sanayi odaları ile yerel yönetimlerin 

giriĢimleri ve yerel dinamikleri harekete geçirmiĢ; bu yerel giriĢimler vakıf, dernek, Ģirket, 

güç birliği holdingleri ve bölgesel platformlar Ģeklinde örgütlenmiĢtir (Akın, 2006, 296). 

1990‟lı yıllarda, güvenlik sorunları ve kamusal kaynak darboğazı gibi nedenler yüzünden 

sürdürülemeyen bölgesel geliĢme politikaları, batılı ülkelerdeki gibi dinamik ve sistemik bir 

makroekonomik politikaya dönüĢmek yerine, kesintiye uğramıĢtır. Aynı dönemde ulusal 

rekabet gücünün artırılması sorunu Türkiye‟de finansal teĢvikler aracılığıyla ihracatın 

artırılması olarak uygulanmıĢ ve bu kısmi uluslararası entegrasyon etkisi ekonominin yapısal 

dönüĢümüne ve kamu sektörünün rolünün değiĢimine yol açamamıĢtır (Ercan, 1999, 118). 

Türkiye için modern bölgesel politikalara geçiĢ dönemi ancak 2000‟li yıllarda AB‟ne üyelik 

sürecinin baĢlamasıyla mümkün olabilmiĢtir. (Bilen, 2006, 264). 
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2003 yılında AB üyelik öncesi finansal yardımlarına stratejik bir çerçeve oluĢturmak amacıyla 

2004-2006 dönemi için tüm bölgeleri kapsayan „Ön Ulusal Kalkınma Planı‟ hazırlanmıĢtır. 

Söz konusu doküman aynı zamanda Türkiye‟nin planlamada ekonomik etkinlik ve 

uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi hedeflerinin benimsenmesi anlamında bir dönüm 

noktasıdır. Türkiye, 9. Kalkınma Planı‟nı da AB programlama dönemine uyumlaĢtırmak 

amacıyla yedi yıllık hazırlamıĢtır. Fakat operasyonel planlama geleneği olmadığı için 

yapılacak faaliyetlere göre kaynak sağlama, uygulama koordinasyonu ve örgütlenmesi 

boyutları planlamanın zayıf boyutları olmaya devam etmektedir. Türkiye‟nin ekonomik ve 

altyapı yatırımları için yedi coğrafi bölgesi çok büyük, illeri ise çok küçük olduğundan 2002 

yılında daha optimum bir coğrafi ölçek yaratan NUTS II (düzey 2) bölgeleri belirlemiĢ ve 

yasa ile sisteme girmiĢtir (Bilen, 2006, 264). Bu bağlamda, Türkiye bölgesel politika ve 

bölgesel kalkınma açısından, 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin baĢlatılması kararının 

alınmasıyla birlikte kritik bir aĢamaya girmiĢtir (Dulupçu, 2006, 234).  

Bu çerçevede, Türkiye‟de gerçekleĢtirilen kurumsal ve yasal bazı düzenlemeler ile AB 

bölgesel politikalarına uyum sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde kısa 

vadede bölgesel politika alanında uyum için belirlenen öncelikler; NUTS-2 bağlamında 

bölgesel kalkınma planları hazırlanması, yasal çerçevenin tamamlanması, bölgesel öncelik 

kriterlerini ortaya koyan çok yıllı bütçeleme usullerinin oluĢturulması ve bölgesel kalkınmayı 

yürütecek idari yapıların güçlendirilmesidir. Bu çerçevede DPT tarafından “Ġstatistikî Bölge 

Birimleri Sınıflandırması” hazırlanmıĢ ve Düzey 2 seviyesinde 12 bölgede ve 26 ilde BKA 

kurulmasını düzenleyen 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Kakında Kanun” ġubat 2006‟da yürürlüğe girmiĢtir. 6 Temmuz 2006 günü Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları 

Kurulmasına Dair Karar” ile birlikte, pilot uygulama bağlamında Adana ili merkez olmak 

üzere (TR62) Çukurova Kalkınma Ajansı ve Ġzmir ili merkez olmak üzere (TR31) Ġzmir 

Kalkınma Ajansı kurulmuĢtur (Kayasü ve YaĢar, 2006, 207). 

Yasada, DPT merkezde koordinasyondan sorumlu kurum olarak tanımlanmıĢ ve DPT‟ye 

merkezde bölgesel politikayı belirleme, koordinasyon, değerlendirme ve izleme ile fonların 

tahsisi görevi verilmiĢtir. Merkezde BKA‟larla sıkı iliĢki içinde olacak bir baĢka kurum 2006 

Temmuz‟unda çıkan kanunla kurulması planlanan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı‟dır. Ajans ulusal düzeyde yatırım desteği ve tanıtım stratejisi yapmak, yatırımcılara 

yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri tasarlamak ve sunmak, yatırımlara iliĢkin 

izin ve onay iĢlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamakla sorumlu tutulmuĢtur (Kayasü 

ve YaĢar, 2006, 208-209). 
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Yasada da vurgulandığı gibi, BKA‟ların hedefi kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 

sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek yoluyla ulusal kalkınma planı ve programları 

doğrultusunda bölgesel geliĢmeyi hızlandırmaktır. Bunu sağlamak için yerel plan ve 

programların uygulanmasını sağlayıcı etkinlik ve projelere destek olmak; bölgelerin kendi 

olanaklarına yönelik araĢtırmalar yapmak ve yatırımcılara çeĢitli hizmetler sunmaktadır. Bu 

bağlamda amaçları ve aslında tanımlanmıĢ olan görevleri Avrupa‟daki diğer ajanslarla 

benzerlik göstermektedir (Kayasü ve YaĢar, 2006, 209). 

Kalkınma ajansların kuruluĢu bölgesel politikalara yeni bir yaklaĢım getirmektedir. ġöyle ki, 

planlı dönemde Türkiye‟de uygulanan bölgesel geliĢme politikaları, “bölgelerarası 

eĢitsizliklerin giderilmesi” önceliği üzerine kurulmuĢtur. AB‟de izlenen bölgesel politikalar 

ise eĢitsizliklerin giderilmesi önceliği değil, “bölgesel rekabet” önceliği üzerine kurulmuĢtur. 

Dolayısıyla Türkiye‟de de artık bölgesel rekabet önceliği kabul edilmiĢtir. Bu değiĢim; 

bölgelerdeki planlama ve geliĢme sorunlarının özel sektöre devredilmesi, bölgelerin 

ekonomik anlamda yabancı sermaye çekme, finansman sağlama ve yatırım yapma 

konularında daha fazla serbestliğe kavuĢmaları gibi sonuçları beraberinde getirmektedir 

(Güler, 2005, 6). 

Görüldüğü gibi küreselleĢme kapsamında değiĢen bölgesel üretim sistemleri ve politikalar, 

Türkiye‟de de bölgeyi ekonominin ve ekonomik kalkınmanın odak noktası olarak kabul eden 

yaklaĢımlara ivme kazandırmıĢtır. Bu bağlamda uygulamaya konulan BKA‟lar, kamu-özel 

sektör ortaklığı anlayıĢına dayalı bir yapıda kurulmaktadır. Bu yönüyle, normal kamu 

kuruluĢu niteliğinde bir kurum olmadığı gibi, kuruluĢ yasasında düzenlenmeyen bütün 

iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. Bu yapı, ajansların 

istihdam ve harcama usullerinde, kamu kurum ve kuruluĢlarının tabi olduğu genel bütçe, 

harcama, ihale, iĢe alma, iĢten çıkarma, personel ödemesi, muhasebe yöntemlerinden 

bağımsız olarak esnek hareket edebilen, küçük fakat etkin ve dinamik bir birim olmasını 

sağlamaktadır (Göymen, 2006, 11). 

BKA‟lar yeni yönetiĢim yapıları, diğer yönetimle ilgili değiĢimler sayesinde küreselleĢmenin 

istediği pazarın yaratılmasında ve kaderinin çizilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

BölgeselleĢmeyi ve bölgesel kalkınmayı verimlilik ve rekabetle yapmaya çalıĢtığından 

bölgeyi geliĢtirebilmekte, ancak bölgede yaĢayanların, vatandaĢların veya sınıfların hepsinin 

geliĢimini sağlamamaktadır. Yeni yapısal uyarlama nedeni ile kamu hizmetinin anlamının 

değiĢmesi ve bağlı olduğu felsefenin değiĢmesi sonucu bu tür örgütlenmeler, denetlenmeleri 
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zor veya kolay olduğu tartıĢılmasa bile, denetleme kriterleri insancılıktan evvel ekonomi ve 

kar anlayıĢına dayalı bir felsefeye dayanmaktadır (Çalt,2005, 14). 

 

4. SONUÇ: Bölge Kalkınma Ajansları: Sosyal Devleti Tasfiye veya Tesviye 

(Dönüştürme) Aracı mı? 

Kapitalizmin yeni ideolojisi olan küreselleĢme, hayatın her alanında olduğu gibi, sosyal 

bilimler alanında da köklü ve kapsamlı değiĢikliklere yol açmıĢ, alan yazınındaki kavram ve 

kurumların içerik ve anlamları yeniden tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda, bölge, 

bölgesel geliĢme, bölgesel yönetim ve yerel yönetim gibi kavramlara yeni anlam ve iĢlevler 

yüklenmiĢ, bölgesel sorunların çözümüne yönelik politika ve yaklaĢımlarda hızlı bir değiĢim 

ve dönüĢüm söz konusu olmuĢtur. Bu değiĢim süreci, bölgesel geliĢmenin ve bölgesel ölçekli 

kalkınma modellerinin kuramsal temellerini yeniden yapılandırırken, kalkınma ekonomisi ile 

ilgili yaklaĢımlarda eksen kaymasına neden olmuĢ; bölgesel dengesizliklerin giderilmesine 

yönelik yaklaĢımlar ciddi bir dönüĢüme uğramıĢtır.  

1980‟lerde ve 1990‟larda birçok geliĢmiĢ ülkede bölgesel politika yaklaĢımı, sosyal 

amaçlardan ekonomik amaçlara yönelmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, sosyal devlet anlayıĢı yerini, 

liberal devlet anlayıĢına bırakmaya baĢlamıĢtır. Bölgesel politika yaklaĢımının “ekonomik 

geliĢmeye öncelik tanınması” Ģeklinde geçirdiği evrim, planlamada yöntem değiĢikliğini de 

beraberinde getirmiĢtir. Klasik planlamada bölgesel planlar, merkezi otorite tarafından 

yukarıdan aĢağı, fiziksel alt yapı ve mali teĢvikleri ön plana alan ve bölgeler için stratejiler 

üreten tarzda yapılmaktadır. Oysa yeni planlama anlayıĢı; aĢağıdan yukarı, bölgelerin kendi 

stratejilerini ürettikleri, ortak akıl ve katılımcılığa dayanan, giriĢimcilik kapasitesini ve insan 

kaynaklarını geliĢtirmeye yönelik tarzda yapılmasını öngörmektedir (Temizocak, 2006, 389).  

KüreselleĢme ve yerelleĢme düĢüncesi çerçevesinde ortaya çıkan yeni bölgecilik anlayıĢının 

stratejik bir aracı olarak BKA‟lar, hukuki altyapının hazırlanması ve bölgesel bilincin 

sağlanması ile yerel aktörlerin iĢbirliğinde gerçekleĢtirilen bölgesel sözleĢmeyle ortaya çıkan 

yapılardır. Bölgenin geliĢme stratejilerinin oluĢturulmasında temel rol üstlenen BKA‟lar, yeni 

bölgecilik anlayıĢında yerel politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında, yerel aktörlerin 

katılımıyla oluĢan yapı olmaları nedeniyle de ön plana çıkmaktadırlar (Özmen, 2008, 328).  

Ġlk olarak ABD‟de Büyük Buhran yıllarında ekonomik krizinden diğer bölgelere göre daha 

fazla etkilenen Tennessee Vadisi‟nde, Tennessee Valley Authority (TVA) adıyla kurulan 

(Dinler, 2001, 318) BKA‟lar, 1980 sonrasında ulus devletin tasfiye süreciyle birlikte değiĢen 

bölge tanımına uygun olarak yeniden biçimlenmiĢtir. Günümüzde dünya genelinde kuruluĢ 
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Ģekilleri, yönetim yapıları, ülke içindeki konumları itibariyle farklılık gösteren ancak aynı 

amaca yönelik kurulmuĢ yüzlerce BKA mevcuttur. 

Bu geliĢmelere paralel olarak ülkemizdeki planlama ve bölgesel planlama yaklaĢımı da bir 

dizi değiĢim geçirmiĢ ve geçirmeye devam etmektedir. Planlama ülkemizde bir devlet iĢlevi 

olarak kurumsallaĢmıĢ, 1930‟lu yıllarda sanayi planları, 1960 yılında DPT‟nin kurulması ile 

yerini kalkınma plancılığına bırakmıĢtır. 1980‟ler planlama anlayıĢında köklü değiĢikliklerin 

yaĢandığı yıllardır. 24 Ocak 1980 sonrası iktisat politikalarındaki köklü değiĢim, devletin 

düzenleyici bir konuma geçmesi planlama çalıĢmaları ve planlama anlayıĢını da etkilemiĢtir. 

2000‟li yıllar ise planlamanın piyasayı kontrol etmeyip önünü açan bir mekanizmalar 

demetine dönüĢtüğü yıllardır. Bu dönemin planlama modelleri  “stratejik plan” ve “ön ulusal 

kalkınma planı” (Ekiz ve Somel, 2006, 41-42) olarak adlandırılmaktadır. 2007–2010 yıllarını 

kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, beĢ yıllık kalkınma planı anlayıĢından kopuĢu 

simgelediği gibi, ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda 

sürdürülmesi için; rekabet gücünün artırılması, istihdamın artırılması, beĢeri geliĢme ve sosyal 

dayanıĢmanın güçlendirilmesi, bölgesel geliĢmenin sağlanması, kamu hizmetlerinde kalitenin 

ve etkinliğin artırılması Ģeklinde sıralanan stratejik amaçlar benimsemiĢtir. Bu amaçları 

gerçekleĢtirmek için yeni bölgecilik anlayıĢı doğrultusunda araçlara iĢlerlik kazandırma 

yönünde çalıĢmalar baĢlamıĢtır. 

Ülkemizde, bölgesel dengesizliklerin azaltılması amacıyla uzun yıllardır bölgesel planlar 

hazırlanmaktadır. Doğu Anadolu‟yu kalkındırmak, nüfus ve sanayi açısından aĢırı bir biçimde 

yığılmanın yaĢandığı Marmara‟daki geliĢmeyi denetim altına almak, gerikalmıĢ ancak zengin 

kaynaklara sahip Güneydoğu Anadolu‟yu geliĢtirmek için hazırlanan planlar buna örnektir. 

Diğer yandan, ulusal siyasette yaĢanan kararsızlıklar, önceliklerin sürekli değiĢmesine ve 

böylece bölgesel kalkınma çabalarının baĢarısız olmasına neden olmuĢtur. Bu noktada 

sürdürülebilir bir planlama anlayıĢının önemi ortaya çıkmaktadır. KüreselleĢme ve Avrupa 

Birliği‟ne üyelik süreci Türkiye‟de de bölgesel sorunların çözümüne yönelik yaklaĢımlarda 

değiĢikliğe yol açmıĢ, yeni bölgesel kalkınma kurumları kurma çalıĢmalarını hızlandırmıĢtır. 

Bu çerçevede Türkiye, 40 yıldır uygulamakta olduğu teĢvik sistemi üzerine oturan bölgesel 

geliĢme politikalarını terk ederek yeni bir uygulama içine girmiĢtir. Bu uygulamanın ana 

nedeni Avrupa Birliği‟ne katılım sürecinde bölgesel geliĢme politikalarının entegre 

edilmesidir. Bölgesel geliĢme farklarını ortadan kaldırmak üzere kurulan bölgesel kalkınma 

ajanslarının ana amacı; yeni yapı ve iĢleyiĢiyle daha etkili hizmetler vererek bölgedeki 

ekonomiyi canlandırmak, bölgesel yatırımları artırmak ve bölge halkının kalkınmaya 

katılımını sağlamaktır (Konya Ticaret Odası, 2006, 8). 
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Söz konusu amaçları gerçekleĢtirmek için ekonomik yönetiĢim modeli olarak yeniden 

yapılandırılan BKA uygulaması, dünyadaki uygulamalarına göre Türkiye‟de daha yakın 

zamanda gündeme gelmiĢtir. Tutar ve Demiral (2007, 78)‟ında belirttiği gibi planlı dönemde 

uygulanan bölgelerarası eĢitsizliklerin giderilmesi önceliği üzerine kurgulanan bölgesel 

geliĢme politikaların terk edilerek, bölgesel rekabet önceliği üzerine kurgulanan ve BKA‟ların 

kuruluĢuna zemin hazırlayan bölgesel politikalar; bölgelerdeki planlama ve geliĢme 

sorunlarının özel sektöre devredilmesi ve bölgelerin ekonomik anlamda yabancı sermaye 

çekme, finansman sağlama, yatırım yapma konularında daha fazla serbestliğe kavuĢması gibi 

sonuçları da beraberinde getirmektedir. 

Ajanslar olgusu bir baĢka gerçeği daha göstermektedir. AB yapımı bölgesel kalkınma 

ajansları, IMF-DB yapımı merkezi yatırım ajansıyla iliĢkilendirilmiĢ; böylece iki kaynağın 

aynı hedefe doğru ilerlediği açıkça ortaya çıkmıĢtır. AB‟nin Türkiye‟ye koĢullarını sıraladığı 

Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde ve Dünya Bankası‟nın Türkiye planı olan “Country Assistance 

Strategy –CAS- metinlerinde birbirlerine yaptıkları göndermeler, uygulamada da gözlenebilir 

hale gelmiĢtir. AB resmi dokümanlarında Türkiye‟den açıkça IMF ve DB ile yaptığı 

anlaĢmalara özenle uymasını istemekte, diğerleri de her koĢulu “AB üyeliği için de kritik 

önem taĢıdığı”nı belirterek daha da vurgulu hale getirmektedirler (Güler, 2006, 9-10).  

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 

23 Nisan 2003 tarihli Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı (KYTKY)‟nın bölge kalkınma 

ajanslarının kuruluĢunu düzenleyen 25. Maddesini temel aldığı için söz konusu tasarının 

parçası konumundadır. 5449 sayılı Kanunun 2. Maddesinde tanımlanan bölge kavramı  

“Düzey II Ġstatistiki Bölge Birimini” ifade etmektedir. Buna göre ülke 26 bölgesel birime 

ayrılmaktadır. Bu noktada BKA‟ları;  kamu yönetimi dizgesi içindeki konumları itibariyle 

değerlendirdiğimizde; söz konusu kurumların ne Anayasa‟nın 123. Maddesinde düzenlenen 

idarenin bütünlüğü ilkesine dolayısıyla da merkezi yönetim sınıflandırmasına, ne de 

Anayasa‟nın 127. Maddesinde düzenlenen yerel yönetim birimi sınıflandırmasına tabi 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

BKA‟lara Anayasamızın “Türkiye, merkezi idare kuruluĢu bakımından, coğrafya durumuna, 

ekonomik Ģartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli 

bölümlere ayrılır. Ġllerin idaresi yetki geniĢliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin 

görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare 

teĢkilatı kurulabilir. Bu teĢkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir” Ģeklindeki ve özü 

itibariyle il yönetimi üzerinde bir mülki idare kademesi oluĢturulmasına izin vermeyen, aynı 

zamanda da bölge kuruluĢunun ancak merkezi idare teĢkilatı içinde örgütlenebileceğini 
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belirten 126. Maddesi açısından baktığımızda, söz konusu oluĢumların Anayasaya aykırılık 

sorunu gündeme gelmektedir. Nitekim, 2007 yılında DanıĢtay 10. Dairesi, 25 Temmuz 2006 

tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Kalkınma Ajanslarının ÇalıĢma Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelikle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği gibi, 5449 

sayılı Kanunun bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa 

mahkemesine açılan davanın devam etmekte olması BKA‟ların idari yapılanmamıza aykırı 

olabileceğinin göstergesi niteliğindedir. BKA‟ların kuruluĢ kanununa dikkatle bakıldığında; 

ajansların tüzel kiĢiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi bir Ģirket gibi kurgulandıkları ve 

bu boyutuyla tam da bir ekonomik yönetiĢim modeli oldukları görülecektir. 

YönetiĢim tarzı bir örgütlenme modeli olan BKA‟lar aynı zamanda “bölgeli devlet yapısı” ya 

da bir baĢka ifade ile “bölgeselleĢmiĢ devlet” yapısına kayıĢın ilk adımlarından birisidir. Daha 

çok bir eğilimi, bölgeciliği yansıtan bölgeselleĢmiĢ devlet; “üniter ve federal   devlet  

biçimleri  arasında yer alan devlet örgütlenme biçimidir. Üniter devlet niteliği belli ölçüde 

değiĢikliğe uğramıĢ olmakla birlikte, federal devlet de sayılamayacak devlet türü” (RuĢen 

KeleĢ, 1998, 41-41) Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, ulus devleti zayıflatarak tasfiye 

etmenin aracı olarak kullanılan bölgesel politikaların, BKA aracılığıyla uygulama alanı 

bulduğunu söylemek mümkündür. KüreselleĢme tasarımıyla birlikte yeniden yapılandırılan ve 

kapitalist sitemin yapısına uygun bir ekonomik yönetiĢim modeline dönüĢen BKA‟lar, 

merkezi devlet yapısını güçsüzleĢtiren kuruluĢlar olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak, geliĢmiĢ ülkelerin kendi koĢullarına uygun bir yapı ve içerikte geliĢtirip 

uyguladıkları ve baĢarılı sonuçlar aldıkları BKA tarzı bölgesel kalkınma kurumları, Türkiye 

gibi geliĢmekte olan ve sosyal devlet-üniter devlet olgusunun uzunca bir dönem önemini 

sürdüreceği ülkelerde derinlemesine sorgulanmalı, ülke koĢullarına ve gerçeklerine uygun 

daha özgün bölgesel kalkınma kurumları geliĢtirilmelidir. Üniter yapıyı zayıflatacak, tesviye 

edecek ya da sosyal devleti tümüyle dıĢlayacak-tasfiye edecek projelerin, AB fonları uğruna 

savunulması düĢünülemez. Türkiye‟deki gibi bölgeleri arasında çok ciddi geliĢmiĢlik farkları 

bulunan bir ülkede BKA‟lardan hem bölgelerarası dengesizlikleri gidermesi hem de 

bölgelerine rekabet gücü sağlamaları beklemek akılcı bir yaklaĢım değildir. Türkiye‟deki 

ajansların 5449 sayılı kanunda yer alan bölge içi dengesizlikleri giderme hedefi bu noktada 

daha gerçekçidir. Bölge içi dengesizliklerin giderilmesine tek tek katkı veren ajanslar dolaylı 

olarak bölgelerarası dengesizliğin giderilmesine de katkı verebilirler.  

Ancak, Türkiye‟nin özgün koĢulları, tarihi ve kültürel özellikleri batılı ülkelerden çok 

farklıdır. Bu nedenle batıda baĢarılı olan her modelin Türkiye‟de de baĢarılı olacağını 

düĢünmek saflığın ötesinde bir aymazlıktır. BaĢarılı modellerden yararlanmak koĢuluyla, 
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Türkiye‟nin kendi özgül yapısına ve koĢullarına uygun yerel-bölgesel geliĢme modelleri 

kurgulamak ve uygulamak hiç de olanaksız değildir. GAP projesi, aslında baĢarılı bir modeli 

simgelemektedir. Ne var ki, 1980‟lerde dünyada esen liberal-küresel rüzgar kamu 

öncülüğünde baĢarılı olan modelleri “vebalı” ilan edip, sosyal devleti “bütün kötülüklerin 

anası” saydığından, sözde yeni ama aslında taklit liberal model arayıĢlarına girilmiĢtir. Bu 

arayıĢların gelip dayandığı yer ise batıdakini taklit veya ithal etmenin dıĢında bir Ģey değildir. 

Oysa, 2008‟den beri yaĢanan son küresel mali kriz sonrası bütün tezleri yerle bir olan liberal 

entelijansiyanın tüm çabaları beyhudedir. Türkiye gibi geliĢmekte olan ve etnik yapısı 

çeĢitlilik gösteren ülkelerde kamunun öncü olmadığı veya denetleyici olmadığı büyük 

kalkınma projelerinin baĢarılı olma Ģansı yoktur. 
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