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Türk ‹dari Teﬂkilat›’nda Kalk›nma Ajanslar›n›n
Konumu ve ‹ﬂlevi
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZLER*
ÖZET
Kalk›nma ajanslar›, Avrupa Birli¤i’ne uyum ad›na, zorlamalar›n sonucu olarak, kamu iﬂletmecili¤i, küresel rekabet ve yönetiﬂim yaklaﬂ›mlar› üzerine temellenerek
yönetim sistemimize girmiﬂtir. Ajanslar›n iﬂlevleri ve Türk Yönetim Teﬂkilat› içerisindeki yeri, küreselleﬂme süreci, bölgeleﬂme, yönetiﬂim kavramlar› çerçevesinde
Anayasa Hukuku ve kamu yönetimi verileriyle analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birli¤i, Küreselleﬂme, Yönetiﬂim, Kalk›nma Ajanslar›

The Position and Function of the Development
Agencies within the Turkish Administrative
Organization
ABSTRACT
Development Agencies has entered our governence system on the base of public enterprising, global competition in the name of the adaptation to the EU.
This study analyze the functions of the Agencies and their positions within the
Turkish Governance Organization, the process of globalization, regionalizing,
Institutional Law in terms of governance meanings with institutional and public law datas.
Key Words: European Union, Globalization, Governance, Development, Agencies

Giriﬂ
Geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzde de devletlerin temel amaçlar›ndan birini ekonomik büyüme ve kalk›nma oluﬂturmaktad›r. Bu temel amaca ulaﬂmada tek bir yol
yoktur, aksine birçok yol ve yöntem izlenebilir. Ancak hangisi seçilirse seçilsin baﬂar› k›t kaynaklar›n idare bilimi ilkeleri kullan›larak rasyonel ﬂekilde bir araya getirilmesine ba¤l›d›r. Asl›nda demokratik ve sosyal bir hukuk devletine sahip sistemlerde ekonomik büyüme ve kalk›nma amaçlar› da nihai amaca ulaﬂan yolda araç
teﬂkil etmektedir. Çünkü nihai amaç, insanlar›n önündeki ekonomik, sosyal engelleri kald›rarak onlar›n mutlulu¤unu, geliﬂimlerini tam olarak gerçekleﬂtirmelerini
sa¤lamakt›r. As›l temel amaç da budur. Dolay›s›yla sermaye birikimi, ekonomik geliﬂme aﬂamalar›na ulaﬂmak önemli ise de yeterli de¤ildir. Mevcut ekonomik kaynaklar›n bölgeler ve kesimler aras›nda dengesizlikleri yok edecek veya hiç olmazsa
kabul edilebilecek hale getirmesi için, sosyal adalet ilkesine uygun da¤›tarak, bir-
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çok sahada geliﬂme ve iyileﬂme sa¤lamak zorunludur. Kalk›nma ile büyüme ve zenginleﬂme aras›ndaki fark› da burada aramak gerekir. Dolay›s›yla kalk›nma sadece
ekonomik sahada de¤il, sosyal ve kültürel alanlarda da etkili bir süreçtir (Çimen,
2009: 49-51).
Kalk›nma hedefine ulaﬂmak için devletler mevcut ve potansiyel kaynaklar›n› seferber etmek
zorundad›r. Di¤er yandan mevcut kalk›ﬂ noktas›n›n durumu ve yönü çaban›n ulaﬂaca¤› nokta
aç›s›ndan önem taﬂ›r. Kalk›nma amac›na ulaﬂmak ad›na ister merkezi, ister bölgesel temelden
hareket edilsin baﬂar› için devletin ve tüm kesimlerin deste¤i, çabas› hedefe ulaﬂ›lmas›, sürdürülmesi aç›s›ndan önem taﬂ›r. Bu kuvvetler
birbirinin rakibi de¤il destekleyicisi olmak zorundad›r. Ülkenin tümünü ve tüm kesimleri
kapsayan planlar yap›larak, bu planlar do¤rultusunda mevcut kaynaklar›n ve kesimlerin hareket
etmesi, hedeflere katk›da bulunmas› sa¤lan›r.
Ancak tam bir kalk›nma ve bunun tüm topluma
sosyal adalet ilkesine dayal› da¤›t›larak sürdürülmesi olanaks›z olmasa bile zordur. Bu nedenden dolay› dünyada bu amac› yakalam›ﬂ ülke say›s› bir elin parmaklar›n› bulamayacak kadar azd›r. Sermaye birikimini sa¤lam›ﬂ, zengin ülkeler bile ya bu zenginli¤i artt›rma h›z›n› yitirmekte ya da
tüm toplum içerisinde bu zenginli¤i adaletli bir ﬂekilde da¤›tamayarak bölgeler
aras› dengesizliklerin oluﬂmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenlerden dolay› kalk›nma ve adil bölüﬂüm geliﬂmekte olan ülkelerin oldu¤u kadar geliﬂmiﬂ ülkelerin de
temel amac›n› oluﬂturur.

Sermaye birikimini
sa¤lam›ﬂ, zengin ülkeler
bile ya bu zenginli¤i
artt›rma h›z›n›
yitirmekte ya da tüm
toplum içerisinde bu
zenginli¤i adaletli bir
ﬂekilde da¤›tamayarak
bölgeler aras›
dengesizliklerin
oluﬂmas›na neden
olmaktad›r.

Bu temel amaca ulaﬂmak için günümüze kadar devletler taraf›ndan yap›lan merkezi planlar ve bunlara ba¤l› merkezi idarelerce yürütülen çabalar uzun süre devam etmiﬂtir. Ancak tüm bu çabalara ra¤men istenilen baﬂar› yakalanamam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla kalk›nma dün oldu¤u gibi bugün de halledilmesi gereken bir sorun olarak varl›¤›n› korumaktad›r.
Günümüz dünyas› özellikle 1980’lerden sonra, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel çok boyutlar içeren bir olguyla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Bu olgu küreselleﬂme ad› verilen
ve bak›ﬂ aç›s›na, göre farkl› anlamlar yüklenebilen bir olgudur. Dolay›s›yla ekonomik aç›dan bak›ld›¤›nda bütünleﬂtirilmiﬂ bir dünya pazar›na at›lan ad›m olarak görülebilirken yine ayn› merkezden yeni koloniyal hareket olarak görülebilmektedir.
Siyaset bilimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise ulus devletin tek aktörlü¤üne son veren
ve sahneyi baﬂka aktörlerle paylaﬂmaya zorlayan, nihayetinde de devletlerde nispi
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güç kayb›na yol açan bir süreçtir. Böylece devletler sahneyi sivil toplum örgütleri,
özel sektör, çok uluslu sermaye ve uluslararas› sivil toplum ile paylaﬂmaktad›r. Bu
yeni anlay›ﬂ› ulus devlet mekân›na IMF, Dünya Bankas› ve OECD gibi küresel örgütler taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede küresel süreç girdi¤i mekânlarda kendi amaçlar›na uygun yap›lar› oluﬂturma bask›s› yaratmaktad›r.
Günümüze kadar uygulanan merkezi planlaman›n istenilen baﬂar›y› sa¤layamamas›n›n da etkisiyle, 1980’lerden sonra kamu iﬂletmecili¤i anlay›ﬂ›, artan küresel
rekabet ve yönetiﬂim yaklaﬂ›mlar› üzerine temellenerek bölgesel aktif kat›l›m görevi ile varl›k bulan (Özen, 2005: 4) bölge kalk›nma ajanslar›, büyük finansman
sa¤layan küresel ekonomik sosyal kalk›nma için örgütlerininde teﬂvikiyle say›lar›n›
artt›rm›ﬂ ulusal ya da merkezi planlama ve kalk›nman›n yerine, bölge temelli planlama ve kalk›nmay› ikame etmiﬂtir.
Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel çok boyutlu bir kavram olan küreselleﬂme süreci, küresel rekabeti de beraberinde taﬂ›yarak yerelleﬂme politikalar› ile devletlerin
adem-i merkeziyet ilkesine göre örgütlenmesini teﬂvik etmektedir. Hatta küresel
örgütlerden biri olan Dünya Bankas›’na göre küreselleﬂme ve yerelleﬂme kaç›n›lmaz süreçler olarak sunulmakta, bu iki sürecin iyi yönetilmesi baﬂar›n›n ﬂart› olarak sunulmaktad›r (Güler, 2000: 25). Küreselleﬂmenin arac› olan (Dura, 2007: 141),
bölge kalk›nma ajanslar›n›n üzerine kurulu oldu¤u küresel rekabet, baﬂar›l› olman›n ön koﬂulu olarak yat›r›mc›lar› bölgesel merkezkaça çekmek için cazip ve baﬂtan ç›kar›c› olanaklar sunmay› zorunlu k›lmaktad›r. Küresel rekabette, bölgelerin
önem kazanmas› bölgesel rekabet ve bölgesel araçlar ile bölge yerli, yabanc› yat›r›mlar aç›s›ndan kârl› hale gelecek Bu sayede, sermayenin bölge ile entegrasyonu
da sa¤lanacakt›r (ﬁahin, 2008: 39).
Di¤er yandan bölge kalk›nma ajanslar›n›n üzerine temellendi¤i yeni kamu yönetimi yaklaﬂ›m› veya kamu iﬂletmecili¤i yaklaﬂ›m› ise1, yüzy›l› aﬂk›n bir süredir ciddi
de¤iﬂikli¤e u¤ramadan devam eden geleneksel kamu yönetimi paradigmas›n›n yetersizliklerine cevap olarak onun yerine alternatif olarak sunulan (Sözen, 2005: 6)
minimal devlet anlay›ﬂ›, piyasa mekanizmalar›na dayal›l›k, iﬂletme yönetim ve tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanmas› temel varsay›mlar›na dayal› olarak, ortaya ç›kan bir anlay›ﬂt›r (Bilgiç, 2008: 31) .Dolay›s›yla evrensel bir paradigma olarak sunulan yeni kamu yönetimi ya da yeni kamu iﬂletmecili¤i anlay›ﬂ›, devletlerin
kamu kesiminde yap›sal dönüﬂüm ile küresel eklemlenmeye haz›rl›k modeli olarak
yayg›nlaﬂmakta siyasal meﬂruiyetini de yönetiﬂim modeli oluﬂturmaktad›r (Güzelsar›, 2004: 1-26). Bu çerçevede bölge kalk›nma ajanslar›n›n üçüncü temeli olan
yönetiﬂim aﬂamas› yeni kamu yönetimi anlay›ﬂ›n›n bir evresi (Sözen, 2005: 72)
olarak ortaya ç›kmakta ve neoliberal iktisadi yaklaﬂ›m›n bir uzant›s› olarak (Falay,
2008: 3) onun baﬂar›s›zl›klar›n› ortadan kald›rma amaçl› yenilenme giriﬂimi olarak
belirmektedir (Atay ve Acar, 2008: 27) .

1

Yeni Kamu Yönetimi Yaklaﬂ›m› için
bkz. Ömürgönülﬂen, U (1998) “ The
Emergence of a New Approach to
the Public Sector: The New Public
Management”, A.Ü. S.B.F. Dergisi
LII, (1-4), 517-565;
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Yönetiﬂim kavram› küresel düzeyde Dünya Bankas› taraf›ndan yayg›nl›k kazanm›ﬂ
ve klasik yönetim kavram›ndan farkl› yeni bir yönetme üslubuna vurgu yapar2. Buna göre yönetime devletle beraber özel sektörün, sivil toplumun hatta uluslararas› sivil toplum kuruluﬂlar› ve sermayesinin de kat›lmas› (Güzelsar›, 2004:) piyasa
mekanizmas›na göre kamu yönetim yetkisi kullanmas›d›r (Güler, 2009: 316). Böylece devlet yönetimi, hizmet sunumunda devletin rolünü yönetiﬂim kavram›yla yeniden düzenlenerek (Keleﬂ, 2008:178), özel sektör, gönüllü kuruluﬂlar, sivil toplum
lehine s›n›rland›r›yor.
Kalk›nman›n sa¤lanmas›nda bölgeyi temel alan ve kalk›ﬂ noktas› olarak öngören
kalk›nma modeli, “özerk” bölge yönetimlerinin yani ekonomik ve idari karar alma
yetkisinin devri ile bölgenin rekabet edebilir, esnek ve h›zl› karar alma yetene¤ine
kavuﬂmas›nda idari yap›da yönetiﬂim belirleyici ve kilit unsurudur (ﬁahin, 2008:
41). Bölge baz›nda somut görüntüsünü ise kalk›nma ajanslar› oluﬂturmaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nde
Bölgesel Kalk›nma ve
Bölgesel Kalk›nma
Ajanslar›

2

Yönetim kavram› için bkz. Akif
Çukurçay›,( 2003),” Çok Boyutlu Bir
Kavram Olarak Yönetiﬂim “ Ed.
Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür,
Ça¤daﬂ Kamu Yönetimi I, Nobel,
Ankara, s.73 vd. Selim Çoﬂkun (2008) ,
“Kamu Yönetiminde Yönetiﬂim
Yaklaﬂ›m›” Kamu Yönetiminde
Ça¤daﬂ Yaklaﬂ›mlar, Ed. As›m Balc›
vd.2b. Seçkin Yay›nlar› Ankara, ,s.6768; Ruﬂen Keleﬂ (2008), Yönetiﬂim
Kavram›na Eleﬂtirel Bir Yaklaﬂ›m, Ali
Ülkü Azrak 75. Yaﬂ Arma¤an›,
‹stanbul.
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Bölge kalk›nma ajanslar›n›n üzerine kurulu oldu¤u bölge, Avrupa Birli¤i bütünleﬂmesi do¤rultusunda artan öneme
sahip (Mengi, 1998: 42) bir birim olarak,
hizmetlerin vatandaﬂlara en yak›n yerel
birimlerce yap›lmas› anlam›na gelen yerellik ilkesini rehber edinerek özerk çal›ﬂacakt›r (Mengi, 1998: 24). Öyleyse, temel aktör konumuna gelmiﬂ olan bölgenin neyi ifade etti¤inin bilinmesi gerekir. Ancak bu hususta çok yönlü, s›n›rlar›n›n çizilmesi zor bir kavramla karﬂ› karﬂ›yay›z demektir. Çünkü bölge kavram›na hangi
ba¤lamda bak›ld›¤›na ba¤l› olarak s›n›rlar ve büyüklük de¤iﬂiklik gösterebilecektir
(Mengi, 1998. 43).Bu nedenle birkaç bölge tan›m› çerçevesinde ortak bir genel tan›m ç›karsamak daha uygun bir yöntem olacakt›r. Buna göre, bölge co¤rafi, siyasal, kültürel ve ekonomik özelliklerin iliﬂkili olarak belirginleﬂti¤i mekan olarak tan›mlanabilece¤i gibi (Arslan, 2005. 281), ulusal bütüne göre küçük, fiziki, sosyal
veya ekonomik yap› olarak di¤erlerinden ayr›labilen özelliklere sahip mekanlar olarak da tan›mlanabilir (Çamur, 2005: 147) veya ortak tarih, etnik, kültürel ve dini
özellikler içeren ayn› dili konuﬂan insanlardan oluﬂan co¤rafi alan› kapsayan birim
olarak tan›mlanabilir ki; bu kez bölgeyi aﬂan bölgecilik kavram›na vurgu yap›lm›ﬂ
olur. Bu son tan›mda merkeze karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› ifade ederek idari sahadan siyasal
alana s›çrayarak ba¤›ms›zl›k ve ayr›l›kç›l›k içeren siyasal hareket haline dönüﬂür.
Bu nedenle, uzun süre bölge kavram›na kuﬂkuyla bak›lmas›n›n nedeni de budur
(Mengi, 1998: 44). Dolay›s›yla bölgeyi tan›mlarken sosyal, ekonomik, kültürel ve
idari unsurlar, vurgu yap›lmas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Avrupa Birli¤i’nde birlik, ulusal devlet ve bölgeler olarak beliren üçlü yap›lanman›n örne¤ini oluﬂturmaktad›r (Mengi, 1998: 9). Bu yap›lanmada bölge ve bölgeleﬂ-
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me yap›sal olarak hayati önem taﬂ›maktad›r. Bölgeyi ekonomik kalk›nman›n temel
noktas› olarak kabul eden bölgeleﬂme anlay›ﬂ› ise, bölgenin yetki ve kaynaklarla
güçlendirilmesini tüm bölge kaynaklar›n›n da yönetiﬂim modeline uygun örgütlenmesini gerekli k›lar (ﬁahin, 2008: 38). Bölgeleﬂme anlay›ﬂ› ulusal kalk›nma modelinin yönünü de ters yüz ederek, bölgeye, yerele öncelik vererek bölgeden merkeze yönelerek, yereli birinci derecede sorumlu yapm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bölgeleﬂme
anlay›ﬂ› neoliberal stratejiye uygun yönetiﬂim anlay›ﬂ› ile de bütünleﬂmiﬂtir (ﬁahin,
2008: 39-40).
Avrupa Birli¤i’nin kuruluﬂ amaçlar›ndan birini teﬂkil eden üye ülkelerin, bölgeler
aras› dengeli geliﬂme amac›n› sa¤lamak maksad›yla bir bölgeleme sistemi yarat›lm›ﬂt›r (Çamur ve Gümüﬂ, 2005: 147). Böylece bölgeler planlama ve teﬂvik bak›m›ndan beﬂ düzeye ayr›lm›ﬂt›r ( ‹statistiki Bölge Birimleri S›n›fland›rmas› ‹BBS, NUTS,
The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) (Mengi, 1998: 52). Bu sayede, bölgesel planlama ve kalk›nma anlay›ﬂ› çerçevesinde bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki verileri bilinip karﬂ›laﬂt›r›labilir veriler olarak ortaya konacakt›r (Arslan, 2005: 279- 284). Avrupa Birli¤i’nde bölgeleﬂme ve bölgesel politikalar,
bölgeler komitesi, bölgesel ve yerel yönetimler kongresi arac›l›¤›yla yürütülmektedir (Falay, 2008: 5).
Bölgeleﬂme anlay›ﬂ›n›n amaçlar›ndan birini de yabanc› sermayenin bölgeye çekilmesi oluﬂturmaktad›r. Bu sebeple rekabetçi ortam içerisinde bölgenin tan›t›m› ve
alt yap›n›n haz›rlanmas› gerekir. Dolay›s›yla yerel potansiyelin yan›nda yabanc› yat›r›mlarda bölge kalk›nmas›nda kullan›lacakt›r (ﬁahin, 2008: 39). Bu amac›nda bölge temelinde uygulay›c›s› bölge kalk›nma ajans› olacakt›r.
Günümüzde önemli bir bölümü Avrupa Birli¤i’ne dahil üye ve aday ülkelerde olmak üzere ulusal, uluslararas› faaliyet gösteren farkl› yap› ve fonksiyon ihtiva eden
kalk›nma ajanslar› vard›r (Demirci, 2005: 185). Kalk›nma ajanslar›n›n say›s›, Avrupa Birli¤i taraf›ndan ajanslar›n üye ve aday ülkelere bölgesel politikalar aç›s›ndan
model olarak önerilmesiyle hem ülke baz›nda hem de ülkeler genelinde son derece ciddi art›ﬂ göstermiﬂtir. Buna göre, bir fikir vermesi aç›s›ndan Dünya’da 1950’lilerde Belçika, Fransa ve ‹rlanda, Avusturya, 1960- 1970’li y›llarda Almanya, ‹ngiltere, ‹talya ve Hollanda’da, 1980’li y›llarda Finlandiya ve Danimarka’da, nihayet
1990’l› y›llarda Yunanistan, ‹spanya, Avrupa Birli¤i’nin dayatmas›yla ve bölgesel
planlama anlay›ﬂ›nda de¤iﬂimi ile ivme kazand›rmas›yla da Avrupa’n›n tümünde
bu arada Türkiye’de de kalk›nma ajanslar› kurulmuﬂtur (Demirci, 2005:185). Söz
konusu ajanslar›n büyük bir k›sm›n›n önemli d›ﬂ merkezlerde temsilcili¤i bulundu¤u gibi Avrupa genelinde örgütlü Avrupa Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› Birli¤i olarak bir üst kuruluﬂu da vard›r. Ancak belirtmek gerekir ki kalk›nma ajanslar›ndaki
bu say›sal art›ﬂ›n nedenlerinden birini de bölgesel kalk›nmada Avrupa Birli¤i fon ve
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kredilerinden istifade etmek oldu¤unu ifade etmek gerekir. Bu nedenle ülkeler sosyal, hukuki, idari yap›lar› çerçevesinde farkl› kalk›nma ajans modellerini kurumsallaﬂt›rmaktad›r. Dolay›s›yla, tüm kalk›nma ajanslar›n› içerecek bir model kurmak
güçtür (Özen, 2005: 5).
Nitekim bölge kalk›nma ajanslar›na yasal statüleri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda kuruluﬂ
yönünden, baz› ajanslar›n kanunla, baz›lar›n›n ise kanuna dayal› idari iﬂlemle kurulduklar›n› belirtmek gerekir. Ancak zaman içerisinde sahip olduklar› özerklik ilkesinin daha güçlendirilmesi yönünde evrilmiﬂlerdir. Di¤er yandan ajanslar›n küresel
rekabet edebilirliklerini güvence alt›na alabilmek için özel hukuka tabi kuruluﬂlar
olarak kurulduklar›n› belirtmek gerekir (Özen, 2005: 5). Teﬂekkül tarz› olarak ise,
“yine seçilme esaslar›, sorumlu olduklar› kurumlar, denetleme mekanizmalar›, görev ve yetkileri ile say›lar› de¤iﬂmekle birlikte, genel olarak tüm kalk›nma ajanslar›nda bölge temsilcilerinden oluﬂan bir Genel Kurul, bu Kurul’un içinden seçilen ya
da üyelerinin yerel yönetici taraf›ndan atand›¤› bir Yönetim Kurulu, bir Genel Sekreter ve teknik, idari, ve mali iﬂlerden sorumlu bir sekreterlik bulunmaktad›r. Bununla birlikte pek çok kalk›nma ajans›nda çeﬂitli konularda araﬂt›rma yapmak ve
y›ll›k de¤erlendirme raporlar› haz›rlamak üzere çal›ﬂma gruplar› ve komiteleri de
oluﬂturulur.” (Özen, 2005: 6)
Kalk›nma ajanslar›na iﬂlevsel aç›dan bakt›¤›m›zda, ço¤unlukla görmüﬂ olduklar› iﬂlevler olarak: bölgenin izlenerek bilgi arﬂivleri oluﬂturulmas›; bölgesel kalk›nma için
planlama sürecine kat›lmak ve uygulamalar› izlemek; yerli veya yabanc› yat›r›mc›lar için tan›t›m, bilgi deste¤i, teknik destek sa¤lamak; yerel giriﬂimleri desteklemek;
KOB‹’lere kaynak yaratmak ve teknik, mali destekte bulunmak veya arac›l›k etmek;
alt yap›, yol, enerji faaliyetlerini izlemek; bölgeyi ulusal ve uluslararas› tan›tmak,
geliﬂtirmek olarak çeﬂitli baﬂl›klar say›labilir.
Genel olarak ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m›z bu iﬂlevlerden d›ﬂ yat›r›mlar› çekmek amac›yla bölgenin tan›t›lmas›, yat›r›mc›lar›n iﬂlemlerini kolaylaﬂt›r›c› ofisler kurmak
yoluyla bilgilendirme ve teknik destek sa¤lama türü iﬂlemler üstlenen ajanslar, zay›f yap›l› olarak kabul edilebilir ki bu kabul kalk›nma ajans›n›n ad›yla da uyumludur. Çünkü “ajans” temsilcilik, tan›t›m anlam›na vurgu yapan bir sözcüktür (Koçberber, 2006: 38). Di¤er yandan ekonomik ve iﬂ hayat›n› geliﬂtirici, istihdam ve politika üretimine iliﬂkin iﬂlevler gören ajanslar› ise kuvvetli ajanslar olarak kabul edilebilir. Bu haliyle de merkezi devletin bölge düzeyinde s›n›rlanmas› ve merkeze
ra¤men kalk›nma anlay›ﬂ› vurgusuna neden olur (Ataay ve Acar, 2008: 31).
Bölge kalk›nma ajanslar›ndaki iﬂlevsel ve yap›sal çeﬂitlili¤e karﬂ›n, ortak özellikleri
itibariyle ajanslar: ulusal bütünden küçük olan bölge düzeyinde kurulan, finans
kaynaklar›n›n bir k›sm›n› kamudan temin eden, bölge politikalar› bak›m›ndan nispi karar alma gücü olan (ﬁahin, 2008: 43), KOB‹’leri destekleyen yar› özerk idarelerdir (Halkler ve Danson,1997: 253).
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Küreselleﬂme olgusu, dünyada oldu¤u gibi yo¤unlu¤u ve etkileme h›z› farkl›l›klar taﬂ›sa da Türk Kamu Yönetimi alan›nda da de¤iﬂim ve dönüﬂümlerin arka plan›ndaki bask› unsuru olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r.Ancak Türkiye’deki yönetsel alanda yaﬂanan yap›sal dönüﬂümlerin gerisinde yer alan aç›k
ve net olarak görünür di¤er bask› oluﬂturan unsur Avrupa Birli¤i’dir. Dolay›s›yla
yönetiﬂim yaklaﬂ›m›n›n kurumsallaﬂmas›n›n uygulay›c›s› olan (Güler, 2009: 328)
kalk›nma ajanslar› ile kurulan yap›, Avrupa Birli¤i’nin iste¤i ve uyum ad›na gündeme gelerek oluﬂturulmuﬂ bir yap›d›r (Güler, 2006: 1). Bu kadar zorlamaya karﬂ›n bu
yap›n›n kurulmas›, gene de kolay olmam›ﬂt›r.
Helsinki’de 10-11 Aral›k 1999 tarihinde gerçekleﬂtirilen zirvede Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne aday ülke olarak kabulü ertesinde kalk›nma ajanslar›na giden süreç baﬂlam›ﬂ, önce 2001 y›l›nda Avrupa Birli¤i Komisyonu’nca haz›rlanarak kabul gören
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi ile k›sa ve orta vadeli öncelikler belirlenmiﬂ, bunun ard›ndan Türkiye taraf›ndan 13 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar› ile kabul
edilen ulusal program ile, k›sa vadeli öncelikler aras›nda ‹statistikî Bölge Birimleri
S›n›fland›rmas› taahhüt edilmiﬂtir. Bu taahhüt, neticesini 2002 y›l›nda vermiﬂtir.
Buna göre, 22 Eylül 2002 tarihli ve 2002/4720 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› 3 ile Türkiye istatistikî amaçl› bölünme ve kademelenmeye göre üç düzeye ayr›lm›ﬂt›r. Türkiye’de iller Düzey 3 olarak kabul edilmiﬂ, Düzey 3 de yer alan illerin grupland›r›lmas› suretiyle de Düzey 1 de 12 bölge, Düzey 2 de ise 26 bölge yarat›lm›ﬂt›r4.
2003 y›l›nda kabul edilen Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde ise Türkiye’nin orta vadede
Düzey 2 bölge birimlerinde Bölge Kalk›nma Ajans› Kurmas› önerilmektedir.
Bu çerçevede Türkiye’ye önerilen ve Kalk›nma Ajanslar› ad› verilen idari yap›n›n
üzerine temellenece¤i zemin, ‹statistik Bölgeleri S›n›fland›rmas› ile oluﬂturulmuﬂtur. Böylece bölgesel istatistiklerin temini, geliﬂtirilmesi, bölgelerin sosyal ve ekonomik analizlerinin yap›lmas›, bölgesel politikaya iliﬂkin ilke saptanmas›, Avrupa
Birli¤i Bölgesel ‹statistik Sistemi ile karﬂ›laﬂt›r›larak uygun hale getirilmiﬂtir (Avaner, 2005: 240).
Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar› tasla¤›nda Bölge Kalk›nma Ajanslar› olarak
öngörülen idari yap›, ne bu taslakla iliﬂkili takip eden taslaklarda ne de müstakil ç›kar›lan kanunun öncesinde bir daha “bölge” sözcü¤üne yer vermemiﬂtir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar›s›n›n kanunlaﬂamayarak gündemden kalkmas› neticesinde, kalk›nma ajanslar›na iliﬂkin tasar› müstakilen 2005 y›l›nda Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne taﬂ›nm›ﬂ 25.1.2006 tarihinde kabul edilerek, 8.2. 2006 tarih ve
26074 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak, 5449 say›l› “Kalk›nma Ajanslar›n›n Kuruluﬂu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakk›nda Kanun” olarak yürürlü¤e girmiﬂtir.

3

Bkz 22.9. 2002 tarihli ve 24884
Say›l› Resmi Gazete

4

Ek1: ‹statistikî Bölge Birimleri
S›n›fland›r›lmas›
TR1: ‹stanbul, TR10: ‹stanbul, TR2:
Bat› Marmara, TR21: Edirne, K›rklareli, Tekirda¤, TR22:Bal›kesir,Çanakkale,
TR3: Ege, TR31: ‹zmir, TR32: Ayd›n,
Denizli, Mu¤la, TR33: Afyonkarahisar,
Kütahya, Manisa, Uﬂak, TR4: Do¤u
Marmara, TR41: Bilecik, Bursa,
Eskiﬂehir, TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli,
Sakarya, Yalova, TR5: Bat› Anadolu,
TR51: Ankara, TR52: Karaman, Konya,
TR6: Akdeniz, TR61: Antalya, Burdur,
Isparta, TR62: Adana, Mersin, TR63:
Hatay, Kahramanmaraﬂ, Osmaniye,
TR7: Orta Anadolu
TR71: Aksaray, K›r›kkale, K›rﬂehir,
Ni¤de, Nevﬂehir, TR72: Kayseri, Sivas,
Yozgat, TR8: Bat› Karadeniz
TR81: Bart›n, Karabük, Zonguldak,
TR82: Çank›r›, Kastamonu, Sinop,
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
TR9: Do¤u Karadeniz, TR90: Artvin,
Giresun, Gümüﬂhane, Ordu, Rize,
Trabzon, TRA: Kuzeydo¤u Anadolu
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum,
TRA2: A¤r›, Ardahan, I¤d›r, Kars, TRB:
Ortado¤u Anadolu,
TRB1: Bingöl, Elaz›¤, Malatya, Tunceli,
TRB2: Bitlis, Hakkâri, Muﬂ, Van, TRC:
Güneydo¤u Anadolu,
TRC1: Ad›yaman, Gaziantep, Kilis,
TRC2: Diyarbak›r, ﬁanl›urfa,TRC3:
Batman, Mardin, ﬁ›rnak, Siirt
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Kanunun baz› maddelerinin iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle
30.3.2006 tarihinde Anayasa’ya ayk›r›l›k sav›yla bir grup milletvekilince Anayasa
Mahkemesi’nde dava aç›lm›ﬂt›r.
5449 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girmesini takiben 6.7.2006 tarih ve 26220 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan Düzey 2 bölgelerinde kalk›nma ajans› kurulmas›na
dair 2006/10550 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile baz› Düzey 2 bölgelerinde (Adana TR62, Mersin –‹zmir TR3) kalk›nma ajanslar› kurulmuﬂtur. Di¤er yandan kalk›nma ajanslar›n›n çal›ﬂma usul ve esaslar›n› belirlemek amac›yla 5449 say›l› Kanunu’nun 4/1 ve 4/2 f›kras›n›n (h) bendi hükümlerine dayal› olarak 25.7.2006 tarih
26239 say›l› Resmi Gazete’de “Kalk›nma Ajanslar›n›n Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir5. Çukurova Kalk›nma Ajans›
6.1.2007 de ve ‹zmir Kalk›nma Ajans› 13.1.2007 tarihinde faaliyete baﬂlam›ﬂt›r.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli¤ince , “Kalk›nma Ajanslar›n›n Çal›ﬂma Usul
ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” aleyhine esas 2006/5588 say›yla Dan›ﬂtay’da dava aç›lmas› neticesi Dan›ﬂtay 10. Dairesi, 30.1.2007 tarihinde yönetmeli¤in yürütülmesinin durdurulmas›na karar vererek yönetmeli¤in dayana¤› olan 5449 say›l›
Kanunun’da Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u sav›yla, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne müracaat etmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi ise iptal ve itiraz yolu ile önüne gelen bu davalar› birleﬂtirerek 30.11.2007 tarihinde 2006/61 esas ve 2007/91 karar
say›l› karar›yla 23.2.2008 tarih ve 26796 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanmak üzere kalk›nma ajanslar› üzerinde süren hukuksal karmaﬂaya son noktay› koymuﬂ
mevcut kanunun Anayasa’ya uygun oldu¤unu bir ufak düzenleme d›ﬂ›nda tespit
etmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi karar› ertesinde 22.11.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanan 2008/14306 karar say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile ‹stanbul, Samsun, Diyarbak›r, Konya, Erzurum, Gaziantep, Mardin ve Van merkez olmak üzere 8
ve 25.7.2009 tarihli ve 27299 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 2009/15236 karar say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile genel Düzey 2 de kalan 16 adet kalk›nma ajans›n› kurarak gecikmiﬂ taahhüdü gerçekleﬂtirmiﬂtir.
5
5449 say›l› Kanuna dayal› olarak,
25.7.2006 tarih ve 26239 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan “Kalk›nma
Ajanslar› Personel Yönetmeli¤i”, 28.9.
2006 tarih ve 26303 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan “Kalk›nma
Ajanslar› Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeli¤i”, 8.11.2008 tarih ve
27048 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan “Kalk›nma Ajanslar› Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli¤i”,
3.8.2009 tarih ve 27308 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren “Kalk›nma Ajanslar› Denetim
Yönetmeli¤i” ç›kar›lm›ﬂt›r.
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1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n idarenin
bütünlü¤ü ve kamu tüzel kiﬂili¤i baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
123. Merkezi ‹dare baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 126. ve Mahalli
‹dareler baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 127. maddesi Türk ‹dari
Teﬂkilat›’n›n anayasal çerçevesini oluﬂturmaktad›r.
Dolay›s›yla sözü edilen maddelerde öngörülen idari
yap›ya ayk›r› bir yap›lanma Anayasa ile ba¤daﬂmaz. Anayasa’n›n temel ilkelerini
ortaya koyan bu düzenlemelerine bakt›¤›m›zda: Madde 123- “‹dare, kuruluﬂ ve
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. ‹darenin kuruluﬂ ve görevleri,
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslar›na dayan›r. Kamu tüzel kiﬂili¤i
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ancak kanunla veya kanunun aç›kça verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulur” düzenlemesini getirmektedir. ‹darenin kuruluﬂuna merkezi idare yönünden bakacak olursak 126. madde, “Türkiye, merkezi idare kuruluﬂu bak›m›ndan, co¤rafya durumuna, ekonomik ﬂartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, iller, iller de di¤er
kademeli bölümlere ayr›l›r.....illerin idaresi yetki geniﬂli¤i esas›na dayan›r.... Kamu
hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sa¤lamak amac›yla birden çok ili içine
alan merkezi idare teﬂkilat› kurulabilir..... Bu teﬂkilat›n görev ve yetkileri kanunla
düzenlenir” hükmünü getirmektedir. Di¤er
Kamu hizmetlerinin yandan Mahalli ‹dareleri düzenleyen 127.
görülmesinde verim ve uyum madde ise, Madde 127-“ Mahalli idareler,
il, belediye veya köy halk›n›n mahalli müﬂsa¤lamak amac›yla birden terek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere kuruçok ili içine alan merkezi luﬂ esaslar› kanunla belirtilen ve karar oridare teﬂkilat› kurulabilir..... ganlar›, gene kanunda gösterilen seçmenler taraf›ndan seçilerek oluﬂturulan kamu
Bu teﬂkilat›n görev ve tüzelkiﬂileridir.. Mahalli idarelerin kuruluﬂ
yetkileri kanunla düzenlenir” ve görevleri ile yetkileri yeniden yönetim
hükmünü getirmektedir. ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde,
mahalli hizmetlerin idarenin bütünlü¤ü ilkesine uygun ﬂekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›, toplum yarar›n›n korunmas› ve mahalli ihtiyaçlar›n gere¤i gibi karﬂ›lanmas› amac›yla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
,idari vesayet yetkisine sahiptir... Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amac› ile kendi aralar›nda bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmalar›, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iﬂleri ve merkezi idare ile karﬂ›l›kl› ba¤ ve ilgileri
kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orant›l› gelir kaynaklar› sa¤lan›r” diyerek mahalli idarelerin nelerden ibaret oldu¤unu ve tabi olduklar›n› hukuki rejimi
düzenlemiﬂtir. Bu çerçevede, 5449 say›l› Kanun’la kurulan kalk›nma ajanslar›n›n bu
anayasal çerçeve içerisinde olmas› gerekir.
5449 say›l› Kanunu’nun amac›n› ve kapsam›n› ortaya koyan 1. maddesine göre Kanun’un amac›; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluﬂlar› aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plân› ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliﬂmeyi h›zland›rmak, sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak, bölgeler aras› ve bölge içi geliﬂmiﬂlik farklar›n› azaltmak
üzere oluﬂturulacak kalk›nma ajanslar›n›n kuruluﬂ, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna iliﬂkin esas ve usulleri düzenlemektir.” ﬂeklinde ortaya koymuﬂtur. Kanunu’nun 3. maddesi ise, ajanslar›n Ek1 listede belirtilen Düzey 2 ‹statistiki Bölge Birimleri esas al›narak, Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›’n›n ba¤l› oldu¤u bakan›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karar› ile kurulaca¤›, ajans merkezinin buluna127
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ca¤› ilin ise kuruluﬂ kararnamesinde belirtilece¤ini belirterek, Ek 1 listede belirtilen
bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuﬂ olan ajans›n kald›r›lmas›na Bakanlar Kurulu’nun yetkili oldu¤unu belirtmiﬂtir. Üçüncü maddenin üçüncü f›kras›
ajanslar›n tüzel kiﬂili¤e haiz oldu¤unu ve bu kanun ile düzenlenmiﬂ bütün iﬂlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi oldu¤unu düzenlemiﬂtir.
Üçüncü madde, ajanslar›n tüzel kiﬂili¤e haiz oldu¤unu belirlemiﬂ ancak bunun kamu mu,yoksa özel hukuk tüzel kiﬂisi mi olup olmad›¤› hususunu belirtmemiﬂtir.
Ajanslar kural olarak yasal çerçevede özel hukuk hükümlerine tabi olsa da kanun
içersinde kamusal yetkiler kullan›m› da düzenlenmiﬂtir. Bu haliyle hukuksal tart›ﬂmal›, farkl› bir duruma vurgu yapm›ﬂt›r (Güler, 2009: 332). Gerçektende, 5449 say›l› Kanun’da da¤›n›k olarak düzenlenmiﬂ kamusal yetkiler hiç de az›msanmayacak
kadar çoktur. Buna göre ajanslar›n ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Devlet Planlama Teﬂkilat›na karﬂ› sorumlu olmas›, ajanslar›n ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet
Plânlama Teﬂkilat›’n›n sorumlu olmas›, ajanslarda kamu görevlilerinin de çal›ﬂabilmesi ve buradaki çal›ﬂma süresinin memurlukta geçmiﬂ say›laca¤›, yat›r›mc›lar›n
destek ofislerine müracaat edece¤i ve bu müracaatlar›n devlet kurumuna baﬂvuru
olarak kabul görece¤i, ajanslar›n faaliyet alanlar›yla ilgili her türlü bilgiyi kurum ve
kuruluﬂlardan istemeye yetkili oldu¤u ve bu bilgilerin zaman›nda verilme zorunlulu¤u gibi finansman›n› büyük ölçüde kamu kaynaklar›ndan temin eden kamusal
yetkili bir yap› oluﬂturulmaktad›r.
Di¤er yandan Kanun’un 4. maddesinde Devlet Plânlama Teﬂkilat›’n›n kalk›nma
ajanslar›n›n ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ancak bu genel kurala Kanunu’nun 30. maddesiyle 27.10.1989 tarihli ve 388 say›l›
Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi Teﬂkilat›n›n Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesine eklenen (i) bendi ile
Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ﬁanl›urfa ve ﬁ›rnak
illerini kapsayan bölgelerde kurulacak kalk›nma ajanslar› üzerindeki koordinasyon
görevi, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi’ne verilmiﬂ, bu görevin DPT ‘nin belirleyece¤i
usul ve esaslara göre yürütülmesi öngörülerek istisnai bir durum eklenmiﬂtir. Böylece, Kanun’da kalk›nma ajanslar› ile merkezi düzeyde Devlet Plânlama Teﬂkilat›
(DPT), ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› ve GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi aras›nda
ba¤lant› kurulmuﬂtur. Ayr›ca, 5523 say›l› Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›
Kurulmas› Hakk›nda Kanun ile birlikte Baﬂbakanl›kla ilgili Türkiye Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans›’yla iﬂbirli¤i, koordinasyon ve bu Ajans taraf›ndan kalk›nma ajanslar› nezdinde yat›r›mlara iliﬂkin izin ve onay iﬂlemlerini takip etmek ﬂeklinde iliﬂkilendirme söz konusudur.
5449 say›l› Kanunu’nun merkezi düzeyde ba¤lant› içeren düzenlemeleri, ajanslar›
merkezden yönetim sisteminin içerisinde kabul etmek yönünde bir statü do¤urmaktad›r. Çünkü, ajanslar Devlet Plânlama Teﬂkilat›’n›n taﬂra örgütleri olmad›¤› gi128
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bi aralar›nda ne hiyerarﬂik ne de temsili bir iliﬂki oldu¤u da iddia edilemez, di¤er
yandan ajanslar mahalli idare birimi olmad›klar›ndan dolay› da üzerlerinde idare
vesayet yetkisi kurmak söz konusu de¤ildir. Ancak Güler’inde (Güler, 2009: 335)
belirtti¤i gibi Devlet Plânlama Teﬂkilat›’n›n ajanslar üzerinde kulland›¤› yetkilerin
eﬂgüdüm tan›m›n› aﬂt›¤› da bir gerçektir.
Kalk›nma ajanslar›n›n merkezi düzeyde iliﬂkilendirildi¤i bir di¤er kuruluﬂ, 5523 say›l› Kanun’la 4.7.2006 tarih ve 26218 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak kurulan
Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›’d›r. Yerli sermayeli yat›r›mlarla, yabanc›
yat›r›mlar› özendirmek ve teﬂvik etmekle görevli bu kuruluﬂ Baﬂbakan’l›¤›n “ilgili
kuruluﬂu” niteli¤indedir (Güler, 2009: 335). Ancak, bu kuruluﬂun da iﬂlemsel ve eylemsel yetkileri güçlü olsa da kalk›nma ajanslar› ile aras›nda hiyerarﬂik bir iliﬂki söz
konusu de¤ildir.
5449 say›l› Kanun’nun 7-17. maddeleri ajans›n teﬂkilat yap›s›n›, yetki ve görevlerini belirlemektedir. Buna göre her ajansta, en çok yüz üyeli bir Kalk›nma Kurulu,
üye say›lar› bölgenin tek ilden mi yoksa birden fazla ilden mi oluﬂtu¤una ba¤l› olarak de¤iﬂen, karar organ› olarak bir yönetim kurulu ve icra organ› olarak genel sekreterlikten oluﬂmaktad›r. Her ajans›n bölge illerinde, yönetim kurulu karar› ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beﬂ uzmandan oluﬂan yat›r›m destek ofisleri vard›r.
Kalk›nma Kurulu, bölgedeki kamu kurum ve kuruluﬂlar›, özel kesim, sivil toplum
kuruluﬂlar›, üniversiteler ve yerel yönetimler aras›nda iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek ve
ajans› yönlendirmek üzere, kendi üyeleri aras›ndan seçilen bir baﬂkandan oluﬂur.
Ajans›n karar organ› olan yönetim kurulu ise, vali baﬂkanl›¤›nda oluﬂan atanm›ﬂ ve
seçilmiﬂlerle, sivil toplum ve özel sektörden oluﬂan karma bir yap›ya sahiptir (Güler, 2009 : 333). Yönetim kuruluna karﬂ› sorumluluk taﬂ›yan, ajans›n icra organ› ise
genel sekreterlikten oluﬂmaktad›r. Ayr›ca yat›r›mc›lara hizmet verecek, destek olacak destek ofisleri her ilde mevcuttur. Kanun’un 18. maddesinde, ajans personelinin nitelik, statü ve haklar› düzenlenmiﬂtir. Maddeye göre, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olmalar› öngörülen
ajans personeli iﬂ mevzuat› hükümlerine göre iﬂ akdine ba¤l› olarak çal›ﬂacakt›r.
Kalk›nma ajanslar›n›n gelirlerinin büyük bir k›sm›n› bütçe vergi gelirleri tahsilat›ndan alaca¤› 19. madde düzenlemesinden anlaﬂ›lmaktad›r. Ajanslarda denetim, kanunun 25. maddesinde düzenlenmiﬂtir.”… 5018 say›l› kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanunu, 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu ile 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu
hükümlerine tabi olamayaca¤› belirten ajanslarda iç ve d›ﬂ olmak üzere iki tür denetime yer verilmiﬂtir. ‹ç denetim ajans›n faaliyetleri, hesaplar›, iﬂlemleri ve performans› yönetim kurulu baﬂkan› veya genel sekreter ile bir iç denetçi taraf›ndan denetlenece¤i, d›ﬂ denetimde ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› ile Devlet Plânlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›’nca müﬂtereken belirlenecek esas ve usullere göre ajan129
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s›n her türlü hesap ve iﬂlemelerinin, yönetim kurulu taraf›ndan her y›l en geç Mart
ay›nda ve gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na göre kurulmuﬂ ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar›na inceletilece¤i kurula ba¤lanm›ﬂt›r.” Bu haliyle Kanun’un idari teﬂkilat içerisindeki konumu hukuksal tart›ﬂmal› olarak devam etmekte iken, söz konusu belirsizlik ve hukuksal zorlamal› durum Kanun’un Anayasa Mahkemesi önüne gitmesine neden olmuﬂtur. Kanun hem iptal
davas›na hem de itiraz yolu ile Anayasal Yarg›sal Denetim mekân›na sokulmuﬂtur.
Kanun’un Anayasa’ya ayk›r›l›k iddialar›n› özetleyecek olursak; kalk›nma ajanslar›n›n merkezi mi yoksa mahalli bir nitelik mi taﬂ›d›klar›, kamu tüzel kiﬂisi mi yoksa
özel hukuk tüzel kiﬂisi mi olduklar› 5449 say›l› Kanun’un düzenlemelerinden anlaﬂ›lamamaktad›r. Dolay›s›yla bölgesel nitelikli olan merkezi idarenin ve mahalli idarelerin örgütsel düzenleme kapsam›na girmeyen kalk›nma ajanslar›n›n yeni bir örgütlenme modeli getirdikleri gerekçesiyle Anayasa’ya ayk›r›l›klar› iddia edilmektedir.
‹tiraz yoluna baﬂvuran Dan›ﬂtay 10. Dairesi’de benzer ﬂekilde “iki ayr› baﬂvurusunun gerekçelerinde özetle, Anayasa’da idarenin esaslar›n›n merkezden yönetim,
yerinden yönetim ve bunlar› tamamlayan idarenin bütünlü¤ü olarak belirlendi¤i,
tekil devlet modeli ile ba¤daﬂmayan bölgesel yönetimlere yer verilmedi¤i, Anayasa’ya göre, merkezi idarenin birden çok ili içine alacak ﬂekilde teﬂkilatlanmas›n›n
mümkün oldu¤u, ancak kalk›nma ajanslar›n›n merkezi idarenin, hiyerarﬂik denetimine tabi tutulmad›¤›, taﬂra teﬂkilat› olmad›¤› ve merkezi idare d›ﬂ›nda bölgesel
tüzel kiﬂiler olarak teﬂkilatland›r›ld›¤›, bölgesel esasa göre ve özel sektörün kat›l›m›yla kurulacak olan ajanslar›n tüzel kiﬂili¤inin niteli¤i ve merkezi idare ile olan
iliﬂkilerinin gösterilmedi¤i, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kiﬂili¤i haiz olduklar›n›n belirtilmesiyle yetinildi¤i, bu nedenle, Kanun’nun ajanslar› tan›mlayan
ve kuruluﬂunu belirleyen 2. ve 3. maddelerinin Anayasa’n›n idari yap›lanamaya
iliﬂkin temel ilkelerine ayk›r› bir yap› oluﬂturdu¤u, Kanunu’nun 4. maddesinin birinci f›kras› ve ikinci f›kras›n›n (h) bendi hükümleriyle Kanun’da ilke ve esaslar›
gösterilmeden DPT ‘ye verilen yetkinin asli düzenleme yetkisi niteli¤inde oldu¤u,
ayr›ca, DPT ‘ye kalk›nma ajanslar›n›n ulusal düzeyde koordinasyon görevinin verilmesinin merkezi yönetim ilkeleriyle ba¤daﬂmad›¤›,…” Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u
ileri sürülmüﬂtür”.

6
Anayasa Mahkemesi, E. 2006/61, K:
2007/91.KT: 30.11.2007, 23.2.2007
tarih ve 26796 say›l› Resmi Gazete
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Anayasa Mahkemesi, 30.11. 2007 karar tarihli karar›yla6 “Kalk›nma ajanslar›n›n tüzel kiﬂili¤i Yasa’la belirlenmiﬂ, tüzel kiﬂili¤in kuruluﬂu ise Bakanlar Kurulu karar›na
b›rak›lm›ﬂt›r. 26 adet Düzey 2 ‹statistiki Bölge Birimi esas al›narak Bakanlar Kurulu karar›yla kurulmas› ve kald›r›lmas› öngörülen kalk›nma ajanslar›n›n, tüzel kiﬂili¤in niteli¤i Yasa’da aç›kça belirtilmemekle birlikte, kurulmas› ve kald›r›lmas›, kamu
gücü ve yetkilerin kullan›lmas›, usul ve ayr›cal›klar getirilmesi, gelirleri, merkezi
idare ile olan ba¤lant›lar› göz önünde bulunduruldu¤unda birer kamu tüzel kiﬂisi
oldu¤u kuﬂkusuzdur. Anayasa ve yasalarda kamu tüzel kiﬂili¤ine birçok alanda,
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kuruluﬂ amac›na özgü hukuksal durumlar verilmekte, üstün, s›n›rl› ve k›s›tl› yetkiler, haklar, olanaklar sa¤lanmakta, ba¤›ﬂ›kl›k ve ayr›kl›k tan›nmakta, görevler yüklenmektedir. Ayr›ca, kamu tüzel kiﬂileri, nitelikleri ve özellikleriyle ba¤daﬂt›¤› ölçüde, özel hukuk tüzel kiﬂilerinin özel hukuk hükümlerine göre sahip oldu¤u haklar›
kullanabileceklerdir. Anayasa’n›n idarenin bütünlü¤ü ve kamu tüzel kiﬂili¤iyle ilgili 123. maddesinin üçüncü f›kras›nda, “kamu tüzel kiﬂili¤i ancak kanunla veya kanunun aç›kça verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulur “denilmektedir. 5449 say›l› YaAnayasa ile devlete sa’ya göre kalk›nma ajanslar› da Yasa’n›n aç›kça
verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulmaktad›r. Anaverilen görev, kamu yasa ile devlete verilen görev, kamu kesimi ile birkesimi ile birlikte özel likte özel kesimin ulusal ekonominin gereklerine
kesimin ulusal ve sosyal amaçlara uygun çal›ﬂmalar›n› sa¤layacak ekonomik ve sosyal politikalar› uygulamakt›r.
ekonominin gereklerine Bu görevler Anayasa’n›n öngördü¤ü idari yap›
ve sosyal amaçlara içinde yerine getirilebilece¤i gibi özel kuruluﬂlar
uygun çal›ﬂmalar›n› taraf›ndan ya da kalk›nma ajanslar›nda oldu¤u
gibi kendine özgü karma yöntemlerle de yerine
sa¤layacak ekonomik getirilebilir. Yasa koyucunun, devletin Anayave sosyal politikalar› sa’yla kendisine verilen ekonomik, sosyal görev ve
uygulamakt›r. amaçlar›n› gerçekleﬂtirilmesi yönünde ulusal ekonominin, ulusal ve bölgesel plânlaman›n ve kalk›nman›n gereklerine ve sosyal amaçlara uygun olarak anayasal s›n›rlar içinde düzenlemeler getirebilece¤i gibi bunlar› de¤iﬂtirmeye ve kald›rmaya da yetkili oldu¤u aç›kt›r. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluﬂlar› aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plan› ve programlar›nda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Yasa’da say›lan hizmetleri yaparak bölgesel
geliﬂmenin h›zland›r›lmas›, sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›, bölgeler aras› ve bölge içi geliﬂmiﬂlik farklar›n›n azalt›lmas› amaçland›¤›ndan, kendine özgü bir yap›n›n
oluﬂturulmas›na iliﬂkin dava ve itiraz konusu kurallarda Anayasa’ya ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.” Karar›n› vererek kesintiye u¤ram›ﬂ uygulaman›n devam›na karar
vererek kalk›nma ajanslar›n›n Türk ‹dari Teﬂkilat›’ndaki yerini olmasa bile tüzel kiﬂili¤inin niteli¤ini belirlemiﬂtir. Ancak idari teﬂkilat içerisindeki konumu hâlâ belirsizli¤ini korumaktad›r. Dolay›s›yla ne merkezi yönetim sistemi içerisinde ne de
mevcut yer bak›m›ndan ve hizmet bak›m›ndan yerinden yönetim sistemi içerisinde konumland›rmak mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Güler’in “bu sistemi,
gerek örgütlenmesi gerek ba¤land›¤› çal›ﬂma ilkeleri bak›m›ndan, yönetsel- kamusal kaynak ve kudreti, piyasa kuvvetlerinin do¤rudan kullan›m›na açan tipik bir yönetiﬂim kurumlaﬂmas› olarak tan›mlayabiliriz” (Güler, 2009 . 338) ifadesi mevcut
duruma uygun düﬂen bir belirlemedir diyebiliriz.
131

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAﬁTIRMALAR DERG‹S‹

SAYI: 15-16

YIL: 2010

5449 say›l› Kanun’un genel gerekçesi, ulusal kalk›nman›n,
bölgeler ve kesimler aras›nda dengeli bir da¤›l›m ile gerçekleﬂmesinin sosyal devlet ilkesinin bir gere¤i oldu¤una vurgu
yaparak, bölgesel geliﬂme politikalar›n›n ve uygulamalar›n›n
Avrupa Birli¤i’ne uyumun sa¤lanmas› amac›yla, kalk›nma
ajanslar›n›n kuruldu¤unu ve ajanslar›n yeni kalk›nma anlay›ﬂ›, küresel rekabet ve
yönetiﬂim modeli üzerine kurulu oldu¤unu belirtiyor. Nitekim kanunun amac›n› ve
kapsam›n› belirleyen birinci maddesi genel gerekçe de belirtilen bu amac› Avrupa
Birli¤i’ndeki di¤er örneklerle uyumlu olarak hukuksal olarak düzenlemiﬂtir. Nitekim
Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri de bu genel formülün ifadesidir.

Kalk›nma
Ajanslar›n›n
‹ﬂlevi

Ajans›n görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddesine göre; yerel yönetimlerin
planlama çal›ﬂmalar›na teknik destek sa¤lamak, bölgenin kapasite geliﬂimine katk›da bulunmak, bölge plan ve programlar›n›n ifas›na destek olmak, izlemek, bu
çerçevede ajansa tahsis edilen kaynaklar› kullanmak veya kulland›rmak, bölgenin
kaynak ve olanaklar›n› tespit etmek, rekabet gücünü artt›rmaya yönelik destekleyici faaliyetlerde bulunmak, iﬂ ve yat›r›m olanaklar›n›n ilgili kuruluﬂlarla koordineli olarak tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmak, bölgesel geliﬂme hedeflerine yönelik
kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluﬂlar› aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek, bölge illerinde yat›r›mc›lar›n izin ve ruhsat gibi iﬂlemlerini tek elden takip etmek, koordine etmek, küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerle yeni giriﬂimcileri desteklemek.
Ajans›n görev ve yetki alan› içerisinde say›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla küreselleﬂen dünya
ekonomisinde geliﬂmekte olan ülkelere gösterilen yol, yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› çekebilmek için en uygun koﬂullar› haz›rlamak ve KOB‹’lere dayal› hafif sanayide uzmanlaﬂmak olarak belirmektetir ( Bayramo¤lu, 2005 : 114). Böylece yabanc›
sermayenin gelece¤i bölgede rekabet yaratma ad›yla koﬂullar haz›rlanm›ﬂ olacak,
yabanc› sermayenin geliﬂiyle de bölge küreselle eklemlenecektir (ﬁahin, 2008: 45).
Nitekim bu genel vurgu Kanun’un tüm düzenlemesinde hissedilmektedir. Örne¤in
yat›r›m destek ofislerinde yat›r›mc›lara bedel ödemeksizin hizmet sunulmas›, ofislere yap›lacak baﬂvurunun resmi baﬂvuru say›larak devlet kat›ndaki tüm iﬂlemlerin
takip ve kontrolünün zaman›nda yap›larak sonuçland›r›lmas› gibi, bir yandan bürokratik engellerin ve denetim sorununun aﬂ›lmas›na di¤er yandan ise, bölgenin küresel alanda tan›t›larak rekabet etme yetene¤inin yükseltilmesine hizmet eden düzenlemeler, kalk›nma ajanslar›n›n iﬂlevini de ortaya koymakt›r ( Güler, 2009 : 334) .
D›ﬂ zorlamalar›n ürünü olan ajanslar›n, bölgeler aras› rekabet önceli¤ine dayand›r›lmas› yabanc› sermaye aç›s›ndan düﬂük maliyetle ve serbestleﬂme sa¤lanacak,
planlamada önceli¤i kamu yerine özele verecektir (Falay, 2008 : 5). Di¤er yandan,
bu durum bölge kaynaklar›n›n görece üstünlük kazanmak ad›na, israf›na neden
olarak, ulusal bütünün aleyhine, küreselin lehine sonuçlar do¤uracakt›r.
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Küresel rekabet ad›na yürütülen faaliyetler sadece israfa yol açmakla kalmayacak,
bunun yan›nda bölgecilik e¤ilimlerinin oluﬂmas›na, bölge içinde ve bölgeler aras›nda çat›ﬂmalar›n do¤mas›na da zemin haz›rlayacak (Falay, 2008: 5), boyutlara
ulaﬂma istidad› taﬂ›yabilecektir. Di¤er yandan, bölgeden bölgeye farkl›l›klar taﬂ›sa
da bölgecilik e¤ilimleri ile birleﬂen mali kaynak sorunlar› baz› bölgeleri ulusal merkezkaç kuvvetinden ç›kararak Brüksel’e ba¤layabilecektir (Güler, 2005:7). Nitekim
bu belirlemelerin büyük bir k›sm› ‹ngiltere uygulamas›nda7 tecrübe edilmiﬂtir. Nitekim ‹ngiltere’de bölge kalk›nma ajanslar› 1999’dan bu güne “…Bölgesel düzeyde
daha fazla yönetsel karmaﬂa yaratmalar›, bölgeler aras› rekabeti geliﬂtirerek bölgeler aras› eﬂitliksizlikleri daha çok art›rmalar›, yerel yönetimleri iﬂlevsizleﬂtirmeleri
nedeniyle yerelleﬂme de¤il, merkezileﬂmeye yol açmalar›, ‹ngiliz bölgecili¤i tetiklemeleri, bölgesel düzeyde iktidar iliﬂkilerini yeniden biçimlendiren bölgesel elitleri
yaratmalar›, bölgesel politikalar aç›s›ndan Whitehall’u by pass ederek do¤rudan
Brüksel ile iliﬂki kurmalar›“ yüzünden eleﬂtirilmiﬂlerdir (Karasu, 2005: 237).
Dolay›s›yla kalk›nma ajanslar›n›n Türkiye’deki iﬂlevsel görünümü Avrupa Birli¤i’ne
üye ülkelerde kurulmuﬂ olan birçok ajans örne¤i ile benzerlik taﬂ›maktad›r. Ancak
Avrupa Birli¤i’nin güçlendirilmesinin bir yolu olarak görülen bölge ve bölgeselleﬂtirme, bu bünyeye henüz dahil olmam›ﬂ bir ülke için Avrupa Birli¤i’ne dahil bir ülke ile ayn› sonuçlar› üretmez (Say›n, 2005: 280).Bundan dolay› Türkiye’de kalk›nma ajanslar› prati¤inin ne yönde ﬂekillenece¤i önümüzdeki on y›llarda önem taﬂ›yacakt›r.

Sonuç
Anayasa’n›n devletin temel amac›n› görevlerini düzenleyen 5. maddesi, milletin
ba¤›ms›zl›¤›n›, ülkenin bölünmezli¤ini, kiﬂilerin ve toplumun huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamay›, kiﬂilerin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkleriyle ba¤daﬂmayacak surette s›n›rlayan ekonomik, siyasal ve sosyal engelleri
kald›rmay›, insanlar›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliﬂmesi için gerekli ﬂartlar› haz›rlamay› devlete temel amaç ve görev olarak vermiﬂtir.
Bu çerçevede devletin yapaca¤› eylem ve iﬂlemlerinin bu amac› gerçekleﬂtirmeye
yönelik olaca¤› anayasal bir zorunluluktur. Di¤er yandan Anayasa’n›n 2. maddesinde cumhuriyetin niteliklerini belirleyen temel düzenlemede, devletin sosyal hukuk devleti oldu¤unu tan›mlamaktad›r.
Sosyal devlet ilkesi ise devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesini gerekli ve
meﬂru kabul eden bir devlet anlay›ﬂ› olarak geniﬂ kitleleri ekonomik ve sosyal hayatta yaln›z b›rakmayan ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde kimsesizlerin kimsesi
olan bir devlet sistemidir.

7

‹ngiltere’deki bölge kalk›nma
ajanslar› ile Türkiye örne¤i aras›nda
mukayese için bkz. Konto¤lu, Ö.
(2008)” Bölge Kalk›nma Ajanslar› ve
‹ngiltere Örne¤i “Türk
‹dare
Dergisi,(461), s.135-145.

Bu belirlemelerden sonra her devlet hiç ﬂüphe yok ki vatandaﬂlar›n›n maddi ve
manevi mutlulu¤unu sa¤lamak için yukar›da belirtti¤imiz temel amaçlara ulaﬂma133

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAﬁTIRMALAR DERG‹S‹

SAYI: 15-16

YIL: 2010

ya çal›ﬂacakt›r. Bu amaçlara ulaﬂmada çeﬂitli yol ve yöntemlerden kendi dokusuna
en uygun, en rasyonel olan›n› seçerek müdahalesini ve mücadelesini ona göre yapacakt›r. Ancak yol ve izleyece¤i yöntemlerde de Anayasa ile çizilmiﬂ çerçeve içerisinde kalacakt›r.
Sosyal devlet ilkesinin unsurlar›ndan birini de planlama ilkesi ile bölgeler ve kesimler aras›ndaki dengesizlikleri giderme ilkesi oluﬂturmaktad›r. Bu amaç çerçevesinde devletin kullanaca¤› araçlar ve oluﬂturaca¤› örgütlenmeler ve politikalar üzerinde seçme istidad› vard›r. Ancak bu seçim kendi bünyesinin ihtiyac› olan› ihtiva
etmelidir. Hâlbuki genel gerekçesiyle bu alt unsurlar›n gerçekleﬂtirilmesi amac›yla
oluﬂturulan kalk›nma ajanslar›, küresel sermayenin yönlendirmesi alt›nda olan küresel örgütlerin yayg›nlaﬂt›rma ve empozesi, Avrupa Birli¤i gibi ulus üstü bir örgütün bask›s› neticesinde hukuk sistemimize, idari teﬂkilat›m›za girmiﬂtir. Farkl› mekanlar›n, farkl› tecrübelerin ürünü olarak, bölgeler üzerinde temellenerek bölgesel
rekabeti bünyemize sokmuﬂtur. Üstelik yönetmenin yerine yönetiﬂim modelini ikame ederek gerçekleﬂtirilen bu eylem henüz sosyal devlet olmay› tam olarak gerçekleﬂtirememiﬂ bir mekanda neoliberalizmin zaferi olarak bir zorunluluk olarak
baﬂkalar›nca sunulmuﬂtur.
Kalk›nma ajanslar›n›n, iﬂlevsel görünümü üzerinde pek bir tart›ﬂma olmamas›na
karﬂ›n, Anayasa Mahkemesi’nin karar›ndan sonra bile, idari teﬂkilattaki yerinin belirlenmesi hiç de kolay de¤ildir. Yönetim sistemimizde ne merkezden yönetim ne de
yerinden yönetimin örgütlenme modeli içerisine dahil edilemeyecek kadar yeni bir
örgütlenme modeli içererek melez bir örgüt tipi olarak, üçüncü bir baﬂl›k oluﬂturmaktad›rlar. Bu baﬂl›k yönetiﬂim kurumlar› olarak kurumlaﬂmaktad›r. Bu kurumlaﬂman›n ne yönde sonuçlar üretece¤ini görmek için ise zamana ihtiyaç vard›r.
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