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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
KAMU YATIRIMLARININ PROGRAMLAMA VE İZLEME SÜRECİNE 

YERELİN KATILIMI 

Fatih GÖKYURT 

1990’lı yıllardan günümüze kadar etkileri devam eden yeni bölgesel kalkınma 
anlayışı, kamu sektörünün müdahaleci olmayan yol gösterici işlevinin desteğiyle, 
yerel aktörlerin bir bütün olarak kalkınma çabalarında etkinliğim artırmayı 
hedeflemektedir. Bu amaçla yerelin fiziksel, beşeri ve sosyal sermaye yapısının 
güçlendirilmesi amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplumun tamamının katılımı ile 
geliştirilen inisiyatiflerin bölgesel kalkınmanın esas itici gücünü oluşturduğu kabul 
edilmektedir. 

Bu çerçevede tezde, bölgesel gelişme alanında kamunun rolünün 
etkinleştirilmesi için, kamu yatırımlarının programlama ve izleme süreçlerine yerelin 
katılımının nasıl güçlendirilebileceği üzerinde çalışılmıştır. 

Belirtilen amaç doğrultusunda; temel kavramlar açıklanmış, konu ile ilgili 
ülke örnekleri incelenmiş ve ülkemiz bakımından mevcut durum ve uygulamadaki 
sorunlar yapılan bir anket çalışması ile desteklenerek analiz edilmiştir. 

Kamu yatırımlarının programlama ve izleme süreçlerinin etkinleştirilebilmesi 
için alınması gereken tedbirlerin kurumsal, hukuki ve fonksiyonel boyutları 
bulunmaktadır. Yerel düzeyde planlama birimlerinin mevzuat altyapısı, kurumsal 
kapasite ve insan kaynakları yönünden güçlendirilmesi, bütüncül bir sistemin 
yerelden başlayarak kurulması bakımından temel gereklilikler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Ayrıca sürecin yerelde etkin olarak işletilmesi ile birlikte daha sağlıklı bir 
yerel katılım sisteminin oluşturulması için, merkezle ilişkilerinin de hem mevzuat 
altyapısı hem de kurumsal ilişkiler bakımından sağlamlaştırılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Bölgesel gelişme, Kamu yatırımları, Yerelleşme, Katılımcılık 



ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 
LOCAL PARTICIPATION TO PUBLIC INVESTMENTS PROGRAMMING 

AND MONITORING PROCESS 

Fatih GÖKYURT 

New regional development paradigm whose effects have continued since 
1990’s, aims at increasing the effectiveness of local level institutions as a whole in 
the development activities with the guidance support of public sector, without direct 
intervention. For this purpose, it is accepted that initiatives developed with the 
participation of public sector, private sector and civil society for strengthening of 
local physical, human and social capital structure are main impulsive force of 
regional development. 

In this context, in the thesis it is studied that strengthening the participation of 
local institutions to planning and monitoring activities of public investments, for 
increasing effectiveness of public sector’s role. 

In the direction of this aim, main notions are explained, related country 
examples are examined, and current status and implementation problems are 
analyzed with the support of a survey study. 

There are institutional, legal and functional dimensions of necessary measures 
for increasing effectiveness of programming and monitoring processes of public 
investments. In the local level, to strengthen planning units’ legal framework, 
institutional capacity and human resources is a necessity for the establishment of a 
complete system to be constituted from the local level. 

Furthermore, besides the efficient implementation of this process, to 
constitute more efficient participation mechanism, it is also necessary to strengthen 
central-local relations in legal framework and institutional relationships. 

Key Words: Regional development, Public investments, Decentralization, 
Participation 
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GİRİŞ 

Bölgesel gelişme alanında günümüzde genellikle benimsenen görüş, kamu, 
özel sektör ve sivil toplumun işbirliği içinde bölgesel gelişme araçlarının bütüncül 
bir biçimde uygulanmasıdır. Ancak bu kesimler arasında koordinasyon sağlama 
görevini üzerinden bulunduran kamu kesimi, sahip olduğu bölgesel gelişme araçları 
bakımından da bölgesel gelişme alanında en temel aktör konumunu devam 

ettirmektedir. 

Kamunun sahip olduğu araçlar değerlendirildiğinde ise sahip olduğu 

doğrudan etki ve özel sektör yatırımlarını de yönlendirme imkanı ile dolaylı etkilere 

de sahip olan kamu yatırımlarının, bölgesel gelişme alanında en temel kamusal 

araçlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Kamu yatırımlarının bu niteliği 

dolayısıyla, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi ülkemizde de kalkınma 

planlarının ve yatırım programlarının temel amaçlarından biri olmaya devam 
etmektedir. 

Bununla birlikte, kamu yatırımları ile bu amaç arasında sağlıklı bir ilişkinin 

kurulabildiğini söylemek pek mümkün görünmemektedir. Bu durum, kamu yatırım 
politikasının bölgesel bazdaki önceliklerle güçlendirilmesini engellerken, bölgesel 

gelişme politikalarının da yatırım politikaları ile uyumlaştınlmasmın önüne 

geçmektedir. 

Ancak önümüzdeki süreçte bir yandan teknolojik gelişmelere ve üretim 

yapısındaki değişimlere paralel olarak yeni bölgesel gelişme araçları gündeme 
gelirken, diğer yandan AB süreci, kamu ve özel sektör yatırımlarını entegre bir 
biçimde finansal temelleri güçlü, hedef ve zaman planlaması açısından gerçekçi hale 

getirmeye yöneltmektedir. İçinde bulunduğumuz plan döneminde de bölgesel 
perspektifin ulusal kalkınmadaki rolünün daha fazla ön plana çıkmaktadır. 

Bu bakımdan üzerinde durulması gereken husus, bölgesel gelişme alanında 

kamuya düşen rolün daha etkin olarak yerine getirilmesi için kamusal araçlardan en 

önemlilerinden biri olan kamu yatırımlarının nasıl daha etkin olarak 
kullanılabileceğidir. 



Kamu Yatırımlarının Programlama ve İzleme Sürecine Yerelin Katılımı 

Bölgesel gelişme faaliyetlerinde yatırımların kamusal bir araç olarak daha 
etkin kullanılmasının iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi yatırımların doğru 
alanlara yönlendirilmesi İkincisi ise en doğru şekilde kullanılmasıdır. Birincisi 
programlama süreci ile ilgili iken İkincisi daha çok uygulamanın izlenmesi ve 
değerlendirilmesi ile ilgilidir. 

Ancak, ülkemizdeki yatırım programlama sürecinde yaşanan en önemli 
sorunlardan biri planlama, uygulama ve izleme sistemimizin merkeziyetçi ve yerelin 
gerçek anlamda katılımına yeterince açık olmayan yapısıdır. Kamu yatırımları 
bakımından bu durum, her yöreye göre belirli ölçüde farklılık arz eden yerel ihtiyaç, 

sorun ve önceliklerin merkezdeki karar alma süreçlerinde yeterince üzerinde 
durulamaması sonucunu doğurmaktadır. 

Diğer taraftan, izleme ve değerlendirme sistemleri de ülkemizde yeterince 

geliştirilememiş ve bazı kuramların müstakil olarak oluşturmaya çalıştıkları 
sistemler arasında bütüncüllük sağlanamamıştır. Bu durum kamu yatırımlarının 
birbirini bütünleyici yönleri ile birlikte incelenmesi ve takibi imkanını azaltmakta ve 

hem ulusal hem de bölgesel gelişmede daha yüksek bir verimin alınmasını 
güçleştirmektedir. 

Bu bakımdan bölgesel gelişmede daha etkin bir yapılanmanın oluşturulması, 

kamunun elindeki en önemli müdahale araçlarından olan kamu yatırımlarının yerel 
düzeydeki önceliklere daha uygun olarak belirlenmesi ve uygulama sürecinin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için mevcut sistemin yerelin daha etkin katılımına 
açılmasına ihtiyaç vardır. Bu şekilde kamu yatırımlarının bölgesel gelişme aracı 

olarak kullanılmasında yatırımların etkinlik ve etkililiği bakımından ortaya 
çıkabilecek olumsuz neticelerin önüne geçilmiş olacaktır. 

Bu soran ve ihtiyaçlardan hareketle yapılmış bir çalışma olan bu tezin ilk 
bölümünde, bölgesel gelişme kavramı ve belli başlı araçları tanıtılarak, bunların 

içinde kamu yatırımlarının önemi incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca yerelin 
katılımının yatırımların programlanması ve izlenmesi sürecinde etkinleştirilmesinin 

bölgesel gelişme bakımından önemi üzerinde durulmuştur. Bu bölümde özellikle 
yerli ve yabancı dergi, kitap ve makalelerde konu üzerinde yapılan incelemelerden 
faydalanılmıştır. 
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Ayrıca bu bölümde kamu yatırımlarının programlama ve izleme süreçlerine 

yerelin katılımının etkinleştirilmesi ve yerelleşme eğilimlerinin bölgesel gelişme 

politikalarına etkisi Fransa ve Kore örnekleri üzerinden incelenmiştir. Fransa örneği 

idari yapısı bakımından ülkemize yakın olan bir ülkenin yerelleşme eğilimleri 

karşısında bölgesel gelişme politikalarının geçirdiği dönüşümün incelenmesi 

bakımından önem arz etmektedir. Kore örneği ise, kamu yatırım süreçlerinde 

bölgesel gelişme politikaları ile sağlanan uyum bakımından incelenmeye değer 
görülmüştür. 

Tezin ikinci bölümü, ülkemizde yerelin katılımı bakımından programlama 

ve izleme süreçlerinin tarihsel süreçle birlikte ele alınması amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda plan dönemlerinde kaydedilen gelişmeler belirtilerek, günümüzde 

yerelin bu süreçlere katılımı bakımından, yaşanan sorunlar yerelde programlama ve 
izleme sürecinde önemli bir koordinasyon birimi olan İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlükleri ile yapılan bir anket çalışmasında elde edilen sonuçlarla desteklenerek 

analiz edilmiştir. 

Bu anket çalışmasında temel olarak yerelde İP KM Yönetmelik ve 
Yönergesindeki düzenlemelerin uygulanma durumları, bu kapsamda proje 

tekliflerinin hazırlanması, yerelde bu projeler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve 

izleme görevlerinin ne derece etkin olduğu araştırılmıştır. Bu şekilde mevzuatta 
tanımlanan süreçlerin ne derece etkin olarak işletilebildiği ve yaşanan sorunların 

sebepleri güncel ve bizzat uygulamanın içindeki kişilerden elde edilen bilgilerle 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anket çalışması kapsamında toplam 112 adet anket, İP KM müdürleri, il 
planlama uzmanları ve uzman yardımcıları ile uzman ve uzman yardımcısı 
bulunmayan illerde İPKM deki çalışmaları yürüten veri hazırlama ve kontrol 
işletmenleri tarafından doldurulmuştur. Anket, 8-9 ve 12 Mayıs 2008 tarihlerinde 

DPT Müsteşarlığında yapılan ve 72 ilden İPKM çalışanlarının üç ayrı grup halinde 
katıldığı bilgilendirme toplantıları sırasında katılımcılara dağıtılarak cevapları 

toplantı sonrasında alınmıştır. Anket 42 adet sorudan oluşmuş, soruların büyük 
kısmında, katılımcıların ankette verilen yargılara ne ölçüde katıldıkları araştırılmış, 

ayrıca belirli bazı konularda katılımcıların düşünceleri sorulmuştur. Ankette 
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katılımcıların açıklama istedikleri sorular hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Bu bölümde, yerelin katılımı bakımından programlama ve izleme sürecinin 

işleyişi, tabi olduğu mevzuat altyapısı ile birlikte incelenirken, uygulamada 

karşılaşılan sorunların tespitinde büyük ölçüde bu anket sonuçları kullanılacaktır. 

Üçüncü ve son bölümde ise, önceki bölümde incelenen sorunların aşılması 
ve programlama ve izleme süreçlerinde yerelin daha etkin katılımının sağlanması 
için önerilen kurgu ve işleyiş açıklanarak, bu sistematiğin sağlaması beklenen 
faydalar ve oluşturulması için yapılması gerekli düzenlemeler belirtilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, tezde yer alan bölümlerin incelenen konuya katkıları 
genel olarak belirtilerek, çalışma ile ulaşılan sonuçlar özetlenmiştir. 



BÖLGESEL GELİŞME ARACI OLARAK 
YEREL ÖLÇEKLİ KAMU YATIRIMLARI 
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1. BÖLGESEL GELİŞME ARACI OLARAK YEREL ÖLÇEKLİ KAMU 
YATIRIMLARI 

Bu bölümde öncelikle bölgesel gelişme kavramı üzerinde durularak, bölgesel 
gelişmede kullanılan araçlar incelenecek ve kamu yatırımlarının bu araçlar içindeki 
yeri değerlendirilecektir. Ayrıca, yatırımların programlama ve izleme süreçlerine 
yerelin katılımının bölgesel gelişme bakımından önemi üzerinde durularak Fransa ve 
Kore örnekleri incelenecektir. 

1.1. Bölgesel Gelişme Kavramı ve Araçları 

Kamu yatırımlarının bölgesel gelişme bakımından önemine değinmeden 

önce, bölgesel gelişme ile ilgili temel kavramlarla bölgesel gelişme araçlarının 

incelenmesi faydalı olacaktır. 

1.1.1. Bölge kavramı 

‘Bölge’ kavramının kelime kökeninin çevre-alan anlamına gelen Latince 

‘regio’ kökünden türediğini görmekteyiz. Kavram olarak ise ‘bölge’ çok boyutlu ve 

birden fazla anlam yüklenebilen, sınırları kesin olarak belirlenemeyen bir terimdir. 
Bu nedenle başlıca coğrafi, kültürel, emik, kentsel ve yönetsel olarak çeşitli alanlarda 

farklı ‘bölge’ tanımlamalarının yapıldığını görmek mümkündür. Bu alanlarda bölge 

kavramının sahip olduğu anlamları konumuz dışında bırakıp, ekonomik kalkınmada 
mekân boyum olarak incelemeye tabi tuttuğumuz bölge kavramının, bu çerçevede 

sahip olduğu anlamı öncelikle tahlil etmemiz gerekmektedir1. 

Bölge kavramının ekonomik kalkınmada mekân boyutu olarak incelenmesi, 

bölgesel planların hazırlanması veya ulusal planların mekân boyutunun belirlenmesi 
çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlardan doğmuştur2. Bu amaçla bir bölge 
tanımlamasına gitmek için yapılan çalışmalarda üç türlü bölge kavramı ve tanımı 

ortaya çıkmıştır. Bunlar: 

• Mevcut durumun saptanması bakımından homojen bölge, 

• Fonksiyonel ilişkiler yönünden polarize bölge ve 

1 Ildırar, 2004:8. 
2 Dinler, 2005:65. 
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• Bölgesel kalkınma politikalarının yürütülmesi yönünden plan 

bölgedir3. 

Homojen bölge 
Homojen bölge, sürekli bir homojen alana karşılık gelen, birbirine yakın 

karakteristikler gösteren komşu alanlar grubudur. Homojen alan ise aynı sosyo¬ 

ekonomik gelişmişlik düzeyindeki illeri ifade etmektedir. Ancak burada önemli olan 

aynı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip olan alanların komşu alanlar olması 
gerekliliğidir4. Bu bakımdan örneğin İzmir ile Adana homojen alanlar oldukları 
halde homojen bölge oluşturmamaktadırlar. Ancak, Edime, Kırklareli ve Tekirdağ 

komşu homojen alanlar olarak aynı zamanda bir homojen bölge de 

oluşturmaktadırlar. Ülkemizde homojen bölge ayrımı 1970’li yılların başında, bu 
dönemde yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere İmar ve İskân Bakanlığı ve DPT 
tarafından yapılmıştır5. 

Polarize bölge 

Bölgeler sürekli birbirleriyle ilişki içinde olan dinamik alanlardır. Bu nedenle 
bölgesel gelişme politikalarının tespitinde statik bir homojen bölge ayrımının 

ötesinde, bölgeler arası ilişkilerin tespit edilmesi önemli bir gerekliliktir6. Bu 
fonksiyonel ilişkilerin yoğunluğuna göre seçilen, bir ‘polar’ (kutuplaşmış) merkez 

etrafında bu merkez ve tesir ettiği sahaların karşılıklı ilişkilerinin çizildiği mekânlar, 

polarize bölgeleri oluşturur7. 

Homojen bölgeler, statik bir değerlendirmeyle ortaya çıkabilmekte iken, 

polarize bölgeler dinamik bir süreç içinde incelenerek belirlenebilmektedir. Zira bir 

bölgenin polarize hale gelmesi, bu bölge ile ilişkili bir çevre oluşturabildiği gibi 

başka bir polarize bölgenin oluşmasına da sebep olabilmektedir. Diğer taraftan bir 
polarize bölgenin çevresinin zamanla bir diğer polarize bölge ile etkileşiminin 

artmasıyla o bölgenin çevresi haline gelmesi de mümkündür8. 

’Dinler, 2005:75. 
4 DPT, 2000b: 64. 
5 Ildırar, 2004:10. 
6 Dinler. 2005:79. 
7 Tekeli, 2008:175. 
8 Erkal, 1990:23. 
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Plan bölge 

Plan bölge, bölgesel politikayı uygulamakta görevli yönetimin yetki alanı 
içinde kalan saha, daha öz ifadeyle bölge planlarının uygulandığı alanlar bütünüdür9. 
Gerek homojen bölge gerekse polarize bölge kavramları mevcut ilişkilere göre 
belirlenmektedir. Hâlbuki planlamanın gayesi mevcut durumu bir hedef 
doğrultusunda geliştirmek ve değiştirmektir. Bu nedenle, planlama gayesi ile 
yapılacak bölge tanımlarında bölgenin ulaşılması gereken hedeflere göre çizilmesi 
daha faydalı olacaktır10. Plan bölgeler ülkenin planlama anlayışına veya bölgesel 
sorunların niteliği ve yoğunluğuna bağlı olarak genellikle iki türde 
belirlenebilmektedir. 

Bunlardan birincisi, ulusal kalkınma planına mekân boyutu katabilmek 
amacıyla yapılan bölgesel ayrımın getirdiği plan bölge tanımıdır". Diğeri ise, ulusal 
kalkınma planından bağımsız olarak yoğun bölgesel sorunları olan bölgeler için 
yapılan bölge planlarına bağlı olarak ortaya çıkan plan bölge tanımıdır. Bu tip 
bölgesel planların genellikle, geri kalmış bölgelerin sorunlarının hafifletilmesi, 
işsizliğin azaltılması, toplu tarımsal göçün önlenmesi, hızlı sanayileşen bölgelerin 
sorunlarının çözümü vb. konulara yoğunlaştığı görülmektedir12. 

1.1.2. Bölgesel gelişme kavramı 

“Büyüme”, “kalkınma” ve “gelişme” kavramları, benzer süreçleri içerdikleri 
düşünülerek, eşanlamlarda kullanılagelmiştir. Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında yaşanan gelişmeler, ulusal kalkınma sürecinde iktisadi büyüme olgusunun 
tek başına yeterli olmadığını, bunun yaşamın diğer alanlarındaki sosyal, kültürel, 
çevresel ve mekânsal boyutlarla dengelenmesi gerektiğini öne çıkarmıştır. Bir 
yönüyle “sürdürülebilir gelişme” anlayışının yolunu açan bu gelişmeler kalkınma 
anlayışını “iktisadi büyüme”den “toplumsal gelişme”ye doğru yönlendirmiştir. 
Gelişmeyi, insani, sosyal, kültürel, çevresel ve mekânsal boyutlarıyla da tanımlama 
amacı taşıyan yeni yaklaşım, ekonomik büyüme kavramı yanında; yoksulluk, 
işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel dengesizliklerin de gelişme tanımlarının içinde 
değerlendirilmesini öne çıkarmıştır12. 

9 DPT, 2000b: 65. 
10 Tekeli, 2008:176. 
11 Ildırar, 2004:11. 
12 Dinler, 2005:85. 
13 Dinçer ve ark.,2003:6. 
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Bölgesel gelişme farklılıkları ise, esasen sanayi devrimi ile daha yoğun 

olarak yaşanmaya başlayan refah düzeylerinin gelişmesi ve yaşanan hızlı değişimin 

ülke düzeyindeki farklılaşmasından kaynaklanan bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. 

Ekonomik gelişme nasıl bütün ülkelerde aynı anda başlamamışsa, bir ülke içinde de 

bütün bölgeler aynı hızda gelişme göstermemektedirler14. Çeşitli nedenlerle bazı 
bölgeler ekonomik faaliyetler için daha avantajlı konuma gelmekte ve böylece bazı 
merkezlerde başlayan gelişme süreci içsel ve dışsal ekonomiler sonucu giderek 

artarken, bu merkezleri daha da geliştirmekte, gelişme merkezinden uzaktaki 

bölgelerde ise duraklama ve hatta gerileme kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, gelişme noktaları (kalkınma kutupları) etrafında, yoğun bir ekonomik 

ve sosyal hareketliliğin yaşanması ve bunun artarak sürmesi ile bölgesel 

dengesizliklerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu gibi ekonomik 

gelişmenin de tabii koşullarından biri olarak değerlendirilebilir1 \ 

Ancak, ekonomik gelişme ile birlikte yaşanan bir süreç olarak bölgesel 

gelişme farklılıklarının artması, aynı zamanda taşıdığı ekonomik ve sosyo-politik 
sakıncalar sebebiyle, her ülke için mümkün olduğunca kısa sürede dengesizliklerin 

asgari düzeye indirilmesi suretiyle atlatılması gereken bir dönemdir. Bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, bu nedenle bölgesel gelişme politikalarının 

temel amacını oluşturur. Ülkesel gelişme politikalarından farklılığı da bu noktada 
ortaya çıkmaktadır. Zira ülkesel gelişme politikaları gelişmenin başlatılması ve 

sürdürülmesi ile ilgili iken, bölgesel gelişme politikalarında temel amaç, bu 

gelişmenin ulusal gelişme ile uyumlu şekilde gelişmenin odağı halindeki bölgelerden 
diğer bölgelere yayılmasını temin etmektir16. 

1.1.3. Genel olarak bölgesel gelişme araçları 

Yukarıda bahsedilen bölgesel gelişme politikaları ile güdülen amaçları 

gerçekleştirmek üzere uygulanan bölgesel gelişme politikalarında kullanılan araçlar 
bölgesel gelişme (politikası) araçları olarak adlandırılmaktadır. Bölgesel gelişme 
araçları çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede niteliklerine göre yapılan 

14 Erkal, 1990:18. 
15 Dinler, 2005:108. 
16 Tekeli. 2008:203. 
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ayrım bölgesel gelişme araçlarını; kurumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli 

araçlar şeklinde tasnif etmektedir. 

• Kurumsal nitelikli olanlar; kalkınma ajansları, yatırım destek ofisi, 

bölgesel kalkınma planları, bölgesel operasyonel programlar 

• Ekonomik nitelikli olanlar, organize sanayi bölgeleri, sanayi parkları, 

bölgesel yardım uygulamaları, girişim sermayesi, bütünleştirilmiş 

bölgesel kalkınma eylemleri 

• Kültürel nitelikli olanlar, konferans/sergi/fuar merkezleri, 

rekreasyon/eğlence parkları, alternatif turizm, doğa parkları, kültür 
merkezleri 

• Sosyal nitelikli olanlar, sistem temelliler, işbirliği temelliler, girişimcilik 
temelliler olarak belirtilmektedir17. 

Bölgesel gelişme araçlarının belirlenmesinde önemli bir husus, bölgesel 
gelişme araçlarının ‘bölgesel gelişme’ hedefine göre şekilleneceğidir. Başka bir 
deyişle bölgesel gelişme ile kastedilen anlama göre hangi araçların kullanılması 

gerektiği değişebilmektedir. Örneğin gelişmişlik düzeyi bakımından çok geri 
düzeyde bulunan bir bölge için bölgesel gelişmenin sağlanmasında kamu yatırımları 

çok büyük önemi haiz iken, önemli düzeyde bir gelişmişlik seviyesine sahip olan bir 

bölge için daha çok inovasyon ve kümelenme politikaları önem kazanmaktadır. 
Ancak her halükarda kullanılan araçlar arasında bütünlüğün sağlanması ve bütün 

araçların bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak, olması gereken noktada 

kullanılması temel bir prensip olmalıdır. 

Bölgesel gelişme araçları bakımından çeşitli ülkelerdeki deneyimler gözden 

geçirildiğinde her ülkenin, bölgesel gelişme farklılıklarını giderme amacıyla, kendi 
ekonomik ve toplumsal yapısına uygun politika ve uygulama araçlarına başvurduğu 

gözlenmektedir. Ayrıca, ülkeden ülkeye çeşitlenen mekansal politikalar, ülkelerin 
farklı dönemlerinde de çeşitlilik göstermektedir18. 

Bununla birlikte bölgesel dengesizlikleri azaltmak amacıyla devletin politika 
üretmesi ve çözüm araması hemen her ülkede kaçınılmaz olmakta, ulusal ve 

17 DPT, 2008:7-35. 
18 Dinçer, 1996:6. 
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uluslararası ekonomik gelişme kuruluşları bu müdahale biçimine ilişkin öneriler ve 

politikalar geliştirmektedirler. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan bu yana, hemen her 
ülkenin kalkınma ve büyüme planlan ile hükümet programlarında, bölgesel 

dengesizliği giderici yönde devletin kısmi ekonomik müdahale tedbirlerine yer 

verilmiştir. Bu uygulamalar, bölgesel dengesizliklerin derinleşmesini engellemede 

kamu politikalarının ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. 

Bölgesel gelişme politikalarının iktisadi boyutları yanında, büyük ölçüde 

sosyal bir yönünün de olması, kamunun bu politikaları yönlendirmesinin temel 

nedenidir. Nitekim, dengesizlikleri azaltma doğrultusunda kamu sektörü, yalnızca 

iktisadi rasyonellerle değil, aynı zamanda toplumsal rasyonellerle de kaynak 
dağılımına yeniden yön verme ihtiyacı duymaktadır. Özel sektör yatırımlarının 
teşviki de bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Şunu da unutmamak gerekir ki, bölgesel gelişme olgusu, temelde kamu 

düzenleyiciliği esasına bağlı olmakla beraber, başarının derecesinde ve gelişmenin 

sürekliliğinde, piyasa güçlerinin karar verme süreçleri son derece önemli bir yere 

sahiptir. Mevcut yaklaşımların da öne çıkardığı gibi bölgesel gelişme, kamu, özel ve 

gönüllü sektörlerin birlikteliği ve etkinliği ölçüsünde başarılı olmaktadır. Bununla 

birlikte, kamu sektörünün bölgesel dengeleri sağlama amacıyla kaynak dağılımına 

yön vermediği durumlarda, piyasa güçlerinin bunu tek başına sağlaması güçtür. 

1.2. Bölgesel gelişme araçlarından biri olarak kamu yatırımları 

Bölgesel gelişme politikalarında yukarıda belirtildiği üzere birçok araç 
kullanılabilmektedir. Ancak burada hangi araçların daha etkin olduğu, bölgesel 

gelişme politikalarının nasıl bir strateji ile uygulanacağına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Bölgesel gelişme politikalarında, gelişmenin ülke düzeyinde 
dengeli şekilde yayılmasının amaçlanması, zorunlu olarak kamunun müdahalesini 

gerektirmektedir. Kamunun doğrudan müdahale araçlarının içinde de en önemlisi ve 
en güçlü olanı kuşkusuz kamu yatırımlarıdır. 

Bölgesel gelişme araçlarından biri olarak kamu yatırımlarını incelerken daha 
çok üzerinde durduğumuz yatırımlar, yerel ölçekli kamu yatırımları olacaktır. Zira 

bölgesel gelişme bakımından yapılacak bir değerlendirmede, yerel ölçekli kamu 
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yatırımlarının etkisinin, ulusal ölçekli yatırımlara göre daha doğrudan tespit 

edilebilmesi mümkündür. Bu nedenle, öncelikli olarak yerel ölçekli kamu 

yatırımlarının belirlenmesi ve bu yatırımların bölgesel gelişme politikaları ile 

ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir. 

1.2.1. Yerel ölçekli kamu yatırımı 

Kamu yatırımlarının ölçeğinin belirlenmesinde ülkemizde büyük ölçekli ve 

küçük ölçekli yatırım ayrımı yapıla gelmekle beraber, mekân bazında net bir tasnif 
yapıldığına rastlanmamaktadır. 

Yerel ölçeğin belirlenmesinde temelde iki kriter kullanılabilir. Bunlardan 
birincisi mekân kriteridir. Yani yatırımın uygulanacağı alanın ölçeği bir kriter olarak 
kullanılabilir. Ancak bu kriter tek başına yatırımın gerçekten yerel ölçekli olup 

olmadığının belirlenmesine yetmeyecektir. Zira belirli bir yerde yapılmakla birlikte 
etkileri bakımından tüm ülke düzeyi açısından değerlendirme konusu yapılan 

yatırımlar yerel ölçekli bir yatırım olarak smıflandırılamayacaktır. Bu nedenle 
yatırımın ölçeğinin tespiti için etkisinin de değerlendirilmesi gerekir. Kuşkusuz her 
yatırım türünün hem ülke düzeyinde hem de yerel ölçekte az veya çok etkileri 
bulunmakla birlikte, doğuracağı etkinin doğrudan veya dolaylı olması, yatırımla 
güdülen maksadın öncelikle ulusal veya yerel bir sorunun çözümü veya bir fırsatın 
değerlendirilmesi olup olmadığı gibi parametreler daha doğru bir nitelendirme 
yapılmasına katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede etkisi bakımından öncelikle yerel 
düzeyde önem arz eden, doğrudan etkilerini yerel ölçekte gösteren, yerel düzeydeki 
bir sorunun çözümü veya bir potansiyelin değerlendirilmesine odaklanan bir yatırım, 
yerel ölçekli bir yatırım olarak nitelendirilebilir. Diğer taraftan bu kriterler 
bakımından ulusal ölçeğin daha ön planda olduğu yatırım türleri de ulusal ölçekli 

yatırımlar olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla yatırımın ölçeğinin belirlenmesinde 
yatırımların sadece nerede uygulandığı değil, neresi için uygulandığı da dikkate 
alınmalıdır19. Örneğin sağlayacağı faydalar bakımından bütün ülkeyi etkileyen büyük 
ölçekli baraj, hidroelektrik santrali gibi yatırımların sonuçları bakımından tüm ülke 
düzeyinde etkileri görüldüğünden ulusal ölçekli kamu yatırımları olarak 

19 House of Commons ODPM, 2003: 28. 
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değerlendirilmesi gerekmektedir20. Eğitim ve sağlık sektöründeki yatırımların 
çoğunluğu ise doğrudan etkileri ve odaklandığı ölçek bakımından yerel ölçekli 

yatırımlar olarak değerlendirilebilir. 

Tezde yerel ölçek olarak il ölçeği kullanıldığı için, üzerinde durulacak 

yatırımlar daha çok il ölçeğinde uygulanan ve sağlayacağı faydalar ve sahip olduğu 
etki bakımından daha çok il düzeyini etkileyen yatırımlar olacaktır. 

1.2.2. Yerel ölçekli kamu yatırımlarının bölgesel gelişmeye etkisi 

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla kamu yatırımlarının 

kullanılması, devletin göreceli olarak geri kalmış olan bir bölgeye o bölgeden 

sağladığı gelirlerden daha fazla harcama yapması anlamına gelmektedir. Böylece 

bölgenin temel altyapı sorunlarının giderilmesi veya üretken yatırımlarla bölgenin 

üretim kapasitesinin artırılması ile işletmeler için cazip hale getirilmesi sağlanır. 

Kamu yatırımları üretken kamu yatırımları ve altyapı yatırımları olarak iki ana 

grupta ele alınmaktadır. 

Üretken kamu yatırımları yoluyla devletin geri kalmış bölgeye müdahalesi, 
yürütülen ekonomik politikayla yakından ilgili bir tercihtir. Her ülkede, devlet az 

veya çok ekonomiye müdahale etmekte ve bazı sanayileri de bizzat kontrolü altına 

almaktadır. Geri kalmış bir bölgenin canlandırılması için devletin bölgeye bizzat 

üretici olarak gitmesi günümüzde piyasa ekonomisi politikası uygulayan ülkelerde 

de görülebilmektedir. Devlet, kurduğu işletmeyi kar edebilecek düzeye geldiğinde 

özel sektöre devretmektedir. Şüphesiz bu yöntem ekonomik verimlilikten bir ölçüde 

taviz vermeyi gerektirmektedir. Ancak, sosyal amaçların daha yoğun olarak 

hissedildiği bu tür tercihlerde ekonomik getiri ile sosyal sonuçların çok iyi 

dengelenmesi gerekmektedir. Sosyal amaçların verimlilikten tamamen feragat 
edilerek gerçekleştirilmeye çalışılması da sürdürülebilir bir gelişme 
sağlayamayacaktır21. 

20 Ulusoy ve Akdemir, 2001:53. 
21 Dinler. 2005: 287. 
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Altyapı yatırımları ise, devletin en temel görevlerinden biri olmakla birlikte, 

kavram olarak özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra ekonomi literatürüne 
girmiştir. Kavram dar anlamda, bir bölgenin sadece ulaştırma ve haberleşme düzeni 

ile sınırlı olarak yorumlanmakla birlikte, geniş anlamda, belirli bir alanda gerekli 

üretim koşullarının sağlanması yada geliştirilmesi amacını güden ekonomik, sosyal 

ya da kurumsal düzenle ilgili tüm yatırımları karşılamak üzere kullanılmaktadır. 

Altyapı yatırımlarının en önemli özelliği, bu yatırımların ekonomik israfı 

önlemek, ekonomik etkinliği arttırmak ve sosyal amaçları da gütmek bakımından 

devletçe yapılması zorunluluğu bulunmasıdır. Ayrıca bu yatırımların çok yüksek 
maliyetler gerektirmesi sebebiyle devlet tarafından müsaade edilse dahi özel sektör 

bu alanlarda yatırım yapmaktan kaçınabilmektedir. Diğer yandan, belirli bir yörede 
elektrik, su, yol gibi altyapıların yapımının özel sektöre verilmesi halinde tek firma 

bu yatırımları yaparsa doğal monopol haline geleceğinden yüksek fiyat uygulama 

yoluna başvurabilecektir. Bu yetkinin birden fazla firmaya verilmesi halinde ise, bu 
alanda zaten düşük olan verimlilik daha da düşecek ve ekonomik israf söz konusu 

olacaktır. Rakip firmaların uyguladığı yüksek fiyatlar ise halka yansıyacak ve yoksul 

halk bu temel ihtiyaçlardan yararlanmakta güçlük çekecektir. 

Altyapı yatırımları çeşitli sınıflamalara tabi tutulmaktadır. Ekonomik 

gelişmede rol oynayan etmenlere göre altyapı yatırımları, sosyo-kültürel altyapı 

yatırımları ve ekonomik altyapı yatırımları olarak belirtilebilir. Altyapı yatırımları 

alansal dağılıma göre de farklı türlere ayrılmaktadır. Bunlar22; 

• belirli bir yöreye - örneğin organize sanayi bölgesi, küçük sanayi bölgesi 

vb.- endüstriyel işletmeleri çekmek için yapılan işletmeyi ilgilendiren 

altyapı yatırımları, 

• kentte yaşayan halkın yararlanmasına dönük ve genellikle belediyeler 

tarafından yapılan kentsel altyapı yatırımları, 

22 Dinler, 2005:292. 
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• belirli bir yöredeki endüstriyel faaliyette çalışanların sosyal- kültürel 

ihtiyaçlarını karşılamaya ve mesleki formasyon vererek kalifiye işgücü 

yetiştirmeye yönelik endüstriyel kullanıma dönük altyapı yatırımları, 

• genel eğitim, sağlık ve yerel taşıma ile ilgili yatırımlardan oluşan genel 

kullanıma ait yerel altyapı yatırımları ile 

• yüksek düzeyde eğitim ve öğretimle ve bölgesel çaptaki ulaştırma 

hizmetleri ile ilgili bölgesel altyapı yatırımları olarak sayılmaktadır. 

Genel konjonktüre bakıldığında bölgesel gelişme yaklaşımlarında kamunun 

yatırımlarla doğrudan müdahalesinin azaldığını görmekteyiz. Tablo 1.1’de de 

görüleceği üzere 90Tı yıllardan sonra kamunun yatırımlarla müdahalesinin hafif 

altyapı yatırımları ile sınırlı kalması gerektiği savunulmakla birlikte bu evrim her 

ülkede aynı dönemlerde cereyan etmemektedir. Bu da gelişmenin zaman boyutu ile 

ilgili bir olgudur. Ancak zaman boyutu, dinamik bir alan olan bölgesel gelişme 

teorilerinde de çok önemli bir değişken olmasına rağmen yeterli derecede 

incelenmemektedir23. Zaman boyutu ele alınırken, salt aşamalı gelişme yaklaşımına 
bağlı kalınmamalıdır. Zira faklı zaman dilimlerinde aynı evreyi yaşayan iki farklı 

ülke veya bölge düşündüğümüzde dahi teknoloji vb. çevresel şartlar ve o ülke veya 

bölgenin diğer ülke ve bölgelerle ilişkilerinin etkilerini göz ardı etmemek gerekir24. 
Bu bakımdan kamu yatırımlarının bölgesel gelişme politikaları içindeki önemini 

değerlendirirken her ülkenin kendi şartlarını ve genel konjonktürü birlikte ele almak 

gerekmektedir. 

Mevcut yaklaşımların da öne çıkardığı gibi bölgesel gelişme, kamu, özel ve 

gönüllü sektörlerin birlikteliği ve etkinliği ölçüsünde başarılı olmaktadır. Bu nedenle, 

kamu sektörünün bölgesel dengeleri sağlama amacıyla kaynak dağılımına yön 

vermediği durumlarda, piyasa güçlerinin bunu tek başına sağlaması güçtür25. 

23 Tekeli, 2008:202. 
24 Tekeli, 2008:203. 
25 Dinçer ve ark., 2003:11. 
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Tablo 1.1 Bölgesel Gelişme Yaklaşımlarının Evrimi 
Dönem/ Karakteristik Odak Noktası Araçları 

• 1960’lardan 1980 

başlarına kadar/ 
• Sadece kamu sektörü 

• Bölge dışından imalat 
sanayii yatırımı çekme 

• Doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı çekme 

• Ağır altyapı 
yatırımlarını yapma 

• Büyük hibeler, vergi 
istisnaları, yatırım 
sübvansiyonları 

• Sübvanse edilmiş ağır 
altyapı yatırımları 

• Üretim maliyetlerinin 
teşviklerle düşürülmesi 

• 1980’lerden 1990 
ortalarına kadar/ 

• Kamu sektörünün 

sürükleyici rolü 

• Mevcut işletmelerin 
korunması ve 

büyütülmesi 
• Belirli sektörlere ve 

belirli alanlara daha 
fazla odaklanarak bölge 
dışından yatırım 
çekmeye sürekli olarak 
ağırlık verme 

• Bireysel işletmelere 
doğrudan ödemeler 

• İşletme kuluçkaları/iş 
alanları 

• KOBİ’lere danışmanlık 
ve eğitim 

• Teknik destek 

• İşletme kurma desteği 
• Hem ağır ham hafif 

altyapı yatırımı 
• 1990’ların sonlarından 

günümüze / 
• Genellikle kamu 

sektörünün yol 
göstericiliği 

• Bütün işletme 
çevrelerini uygun hale 
getirme 

• Hafif altyapı yatırımları 
• Kamu/özel ortaklıkları 

• Kamu yararına yönelik 
özel sektör 

yatırımlarının 
desteklenmesi 

• Yerel topluluklar ve 
potansiyel yatırımcılar 
için yaşam kalitesinin ve 
güvenliğin geliştirilmesi 

• Yerel ekonomide 

karşılaştırmalı 
üstünlükleri geliştirerek, 
hedeflenmiş alanlara 
dışarıdan yatırım çekme. 

• Yatırımcılar için 
kolaylaştırılmış bir iş 
çevresini sağlamaya 
yönelik bütüncül 
yaklaşım 

• Yerel firmaların 

büyümesini teşvik 
etmeye odaklanma 

• Toplum içinde ağlar ve 
işbirlikleri oluşturma 

• İşbirliğine dayalı 
işletmeler arası 
ilişkilerin geliştirilmesi 

• İşgücü yetiştirme ve 
hafif altyapının tedariki 

• Yaşam kalitesini 
iyileştirmeye yönelik 
destekler 

• İmalat sanayiine olduğu 
kadar, hizmet 
sektörlerine de 
odaklanma 

• Ekonomik olarak 

birbirine bağlanmış 
işletme kümelerinin 
oluşturulması 

Kaynak: Çakmak, s. 48. 
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Tekeli (2008:105)’ye göre piyasa güçleri genellikle eşitsiz bir büyüme eğilimi 
ortaya çıkarmakta ve bu eğilimin oluşmasında özel girişimciler faklı roller 
oynamaktadır. Yazara göre, 

“Küçük girişimciler genellikle yer değiştirme ve bulundukları yerden uzak 
noktalara yatırım yapma eğilimi taşımazlar. Bulundukları yerlere bağlıdırlar. 
Girişimlerin ölçeği büyüdükçe de dekonsantre olma olanakları ve eğilimleri artar. 
Bir ailenin denetimi altındaki holdingler genellikle, holding merkezlerinin 
bulunduğu bölge içinde desantralize olma eğilimi taşırlar. Daha uzak mesafelere 
desantralize olmazlar. Ancak ailelerin ve kişilerin denetiminde olmayan 
kurumsallaşmış büyük sermaye tüm ülke düzeyindeki yatırım fırsatlarını 
algılamakta, kendileri için uygun mekâna yatırım yapabilmekte, bölgelerarası 
desantralizasyona gidebilmektedir.”26 
Tekeli (2008:105), özel sektörün yer seçimindeki eğilimlerinin bölgesel 

gelişmişlik farklarının azalmasına katkı yapmayacağım bu şekilde belirtmektedir. 

Zira gelişmiş bölgelerdeki girişimciler, belirtilen eğilimlerin etkisiyle çoğunlukla 

kendi bölgelerinde kalmaya devam etmektedirler. Bu duruma bağlı olarak kamunun 

üstlenmesi gereken rolü ise, şu şekilde ifade etmektedir: 

“Özel sermaye bu tür yer seçimi davranışlarına sahipse; geri kalmış 
bölgelere başka bölgelerin özel sermayelerini çekmek için geliştirilen teşvik 
tedbirleri çok etkili olmayacaktır. Bu teşvik tedbirleri ancak metropoliten 
alanlardaki dekonsantrasyonu yönlendirmekte etkili olabilmekte, bölgelerarası yer 
değiştirmeleri sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durumda geri kalmış bölgelerin 
geliştirilmesinde en etkili yol o bölgedeki girişimciliği geliştirmek, o bölgenin 
birikimlerinin daha büyük oranının bölgede kalmasını sağlamaktır. 

Kapitalin mekanda dağılımında etkili olan ikinci mekanizma devletin 
kararlarıdır. Devletin kararları demokratik siyasi sürecin baskısı altında mekânsal 
dağılımdaki eşitsizliklere daha duyarlıdır. Daha eşitlikçi bir dağılım ortaya 
çıkarmaktadır. Ama bu dağılım önemli ölçüde keyfilikler açıktır. Dağılımı her 
zaman nesnel ölçütlerle açıklanamamaktadır. Dolayısıyla önceden kestirilmesi 
zorlaşmaktadır.”27 

Tekeli (2008:105), bölgedeki girişimciliğin geri kalmış bölgelerin 

gelişmesinde en etkili yol olduğunu belirttikten sonra devletin kararlarının ve bu 
kapsamda en önemli bileşenlerden biri olan kamu yatırımlarının geri kalmış bölgeler 
için en önemi araçlardan biri olduğunu ifade etmektedir. Burada kamu yatırımlarının 

da önceki araçlarla birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Yani bölgedeki insan 
kaynaklan ve diğer temel altyapı ihtiyaçlarının giderilmesinin girişimciliğin 
geliştirilmesi ve bu girişimci işgücünün bölgede kalması bakımından önemi 
unutulmamalıdır. Bu bakımdan girişimciliğin geliştirilmesi ile birlikte girişimciliğin 

26 Tekeli, 2008:105. 
27 Tekeli, 2008:105. 
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bölge içinde kalmasını da sağlayacak bir araç olarak kamu yatırımları, devletin 
doğrudan müdahale aracı olarak önemini korumaktadır. 

Kamu yatırımlarının bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasındaki 

etkisi iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birincisi kamu yatırımlarının 

doğrudan etkisi ile bölgesel gelişmişlik farklarını azaltması, diğeri ise özel sektör 

yatırımlarını etkileyerek bölgesel gelişmişlik farkları üzerinde olumlu etki 

doğurmasıdır. Hatta buna içsel etki de ilave edilerek, doğrudan veya dolaylı etki 

neticesinde oluşan ekonomik faaliyetlerin yerelde tetiklediği gelişmenin de ayrı 

olarak belirtildiği görülmektedir28. 

Bununla birlikte kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisi 

bakımından farklı görüşler ileri sürülmüş, bazı çalışmalarda kamu sermaye stoku ile 

özel sektör performansı arasında pozitif bir ilişkiye rastlanılırken diğer bazı 

çalışmalarda ise negatif bir ilişkinin tespit edilmiştir29. Bir örnek vermek gerekirse, 
Dünya Bankasının desteği ile 1960’ların sonu ile 1990’lı yılların başları arasında 

toplam 61 ülkede uygulanan projelerin ekonomik geri dönüş oranı ile ilgili olarak 
yapılan çalışmada bu konu ile ilgili bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre gelişen 

ekonomilerde, kamu yatırımlarının büyüklüğü. Gayrı Safı Milli Hasıla üzerinden 

%9.5 oranının altında kaldığında istatistiki olarak çalışmaya konu edilen projelerin 

ekonomik geri dönüş oranına olumlu etki yaparken, bu oranın üzerine çıktığında 

negatif etki yapmaya başlamaktadır. Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki 
oram bakımından ise bu sınır %40 olarak belirtilmektedir. Ayrıca çalışmada ortaya 

çıkan bir diğer sonuç, kamu yatırımlarının bu limitlerin üzerinde olduğu ve özel 

sektörün yatırım alanlarını ciddi ölçüde sınırladığı takdirde, kamu yatırımlarının 
etkinliğinin de bundan olumsuz etkilendiğidir30. 

Kamu yatırımlarının bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacına 
yönelik bir araç olarak değerlendirilmesi halinde, bu amaca katkısı olacağı 

kuşkusuzdur. Özellikle bölgesel potansiyellere uygun fiziksel altyapı projelerinin 
bölgesel gelişmeye katkısı göz ardı edilemez31. Bununla birlikte kamu yatırımlarının 

28 House of Commons ODPM, 2003: 38-39. 
29 Önder ve ark. 2004: 52. 
30Isham and Kaufmann, 1999:156,174. 
31 DPT, 2008: 69. 
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özel sektör yatırımları üzerindeki etkisi incelenirken, çalışma kapsamına alınan 

yatırım türleri, kamu yatırımlarının toplam büyüklüğü, inceleme yapılan alanda 

kamu yatırımlarının konusu ile özel sektörün faaliyet sahaları arasındaki 

tamamlayıcılık ilişkisi vb. ölçütlerin incelenmesi gerekecektir. Bu çerçevede özel 

sektörün yatırım alanını daraltmayan, aksine kendi yatırım alanlarında verimliliği 

artıran, bu yatırımlarla kesişen değil, onları bütünleyen kamu yatırımlarının özel 

sektör verimliliği üzerinde negatif bir etki göstermesi pek mümkün 

görünmemektedir. Söz konusu şartların büyük ölçüde altyapı yatırımları için geçerli 

olduğu belirtilebilir. 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, altyapı yatırımları kalkınma 
planlarında bir bölgesel gelişme aracı olarak değerlendirilmeye devam etmektedir. 

Örneğin 9. Kalkınma Planında da bir bölgesel gelişme politikası olarak benimsenen 
cazibe merkezlerinin ulaşılabilirliğinin artırılması ile fiziki ve sosyal altyapısının 

güçlendirilmesi amaç olarak belirlenmiştir32. Ayrıca yatırım sürecini başlatan 
düzenleme olan Yatırım Genelgelerinde de kamu yatırımlarının bölgesel kalkınma ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak 
kullanılacağı belirtilmektedir'3. 

Bölgesel gelişme araçları içinde önemli bir yeri olan kamu yatırımlarının, 

yerelde etkin bir araç olarak kullanılabilmesi, hem programlama sürecine yerelin 

daha etkin katılımını, hem de izleme sürecinde yerele daha etkin rol verilmesini 

gerekli kılmaktadır. Özellikle yereldeki planlama ve izleme ile ilgili yapıların yatay 
ve düşey koordinasyondaki yerlerinin tanımlanması, yerelin katılımının etkinliğinin 
artırılmasında büyük önem arz etmektedir. 

1.3. Kamu yatırımlarının programlama ve izleme sürecine yerelin katılımı 

Katılımcılık kavramı, tarafların kendilerini etkileyen kalkınma faaliyetleri ve 

kararlar üzerinde kontrolü paylaşma ve etkileme süreçleri olarak tarif edilmektedir34. 
Bu doğrultuda etkinlik/etkililik, saydamlık, hesap sorulabilirlik, açıklık, tutarlılık 

32 DPT, 9. Kalkınma Planı, s. 92. 
33 2006-2009 Dönemi Yatırım Genelgesi No: 2005/3, (09.07.2005 tarih ve 25870 sayılı R.G.), 2008- 
2011 Dönemi Yatırım Genelgesi No: 2007/3, (05.07.2007 tarih ve 26573 sayılı R.G.). 
34 World Bank, 1996:15. 
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gibi ilkelerin yanında etkin yönetimin çerçevesini oluşturan genel kabul görmüş 

ilkeler arasında katılımcılığa da yer verilmektedir. Ayrıca bu kavram, önümüzdeki 

dönemde kamu yönetimi kavramının yerini almaya başlayan yönetişim anlayışının 
da en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. 

Yönetişim anlayışı, AB müktesebatında da üzerinde durulan ve geliştirilen 

bir çerçeveye sahiptir. Nitekim Avrupa Komisyonu kendi yönetişim konseptini 

oluşturmuş ve Avrupa Yönetişimi Beyaz Kitabı (White Paper on European 

Governance) olarak adlandırılan belgede ayrıntılı olarak yer vermiştir. 2001 yılında 

Komisyon tarafından hazırlanan Beyaz Kitap, yönetişimi, yetkilerin AB düzeyinde 

yürütülme biçimini etkileyen kurallar, süreçler ve davranışlar olarak tanımlamakta ve 

yönetişimin açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık olmak üzere 

beş ilkeden oluştuğunu ifade etmektedir. 

Katılımcılık kavramı ve yönetişim anlayışı, artan popülaritesine rağmen, 

ortaya çıkan kararların özel çıkarlara hizmet etmesi tehlikesi ve sürece katılan 

aktörlerin eşgüdümünün sağlanmasında yaşanan zorluklardan ötürü zaman kaybına 

sebep olması yönlerinden eleştirilere de uğramaktadır35. 
Tezde üzerinde durulan katılımcılık düzeyi, doğrudan halkın katılımının 

sağlanmasından çok, idarenin yerel düzeydeki kurumlar arasında koordinasyonun 

geliştirilmesi ve bir bütün olarak yereldeki kuruluşların Valilik koordinasyonunda 
merkezde alman kararlardaki etkinliklerinin ve ağırlıklarının artırılması ile ilgilidir. 

Zira ülkemizde doğrudan halkın katılımı ile ilgili olarak özelikle mahalli idarelere 
dair mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, merkezi idarenin karar 

alma mekanizmaları bakımından, halkın katılımından öte, merkez-taşra ilişkilerinde 

dahi yerelin inisiyatif alanının çok sınırlı olduğu merkeziyetçi bir yapı 
süregelmektedir. Merkezi idarenin yürüttüğü en önemli kamu hizmetlerinden biri 
olan kamu yatırımları sürecinde de bu durum kendini göstermekte ve yereldeki 
idarelerin arasında yürütülen kamu yatırım programlaması süreci ile merkezdeki 

süreçlerin ilişkisi yeterli düzeyde kurulamamaktadır. 

Yereldeki kalkınma çalışmalarında yatırımların bölgenin ihtiyaç duyduğu 
alana yönlendirilmesi ve uygulanan yatırımların etkinliğinin artırılması, bölgesel 

35 DPT, 2007:1. 
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kalkınmada çok önemli bir faktör olan kamu kaynaklarının doğru alanlara ve doğru 
şekilde kullanılmasını sağlayarak, bölgedeki diğer girişimlerle birlikte bütüncül bir 
kalkınma sürecinin yaşanmasını sağlayacaktır. Kaynakların doğru alanlara 
kullanılması yerelin programlama sürecinde daha aktif katılımının sağlanması ile 
ilgili iken, kaynakların doğru şekilde kullanılması; iyi işleyen bir izleme sisteminin 
oluşturulması, yerelde izleme mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve merkezle bilgi 
akışının sağlıklı bir şekilde oluşturulması ile sağlanabilecektir. 

Bölgesel gelişmede, bölgenin kaynak ve imkânlarının mümkün olduğunca o 
bölgenin gelişmesine en yüksek ölçüde katkı sağlayacak biçimde kullanılması en 
temel gerekliliktir. Bu potansiyel, bölgenin sahip olduğu coğrafi avantajlar, kültürel 
değerler, girişimcilik gibi soysal potansiyel değerleri kapsadığı gibi, kamu tarafından 
o bölgeye tahsis edilmiş kamu kaynaklarını da kapsamaktadır. 

Bölgesel gelişme politikalarının başarıya ulaşması; bir yandan bölgede 
uygulanan kamu yatırımlarının mümkün olduğunca bölgenin sorun, ihtiyaç ve 
fırsatlarına uygun olarak belirlenmesi ve bu şekilde belirlenen yatırımların mümkün 
olduğunca etkin şekilde uygulamasını, öte yandan diğer potansiyel alanlarının da bu 
amaca göre yönlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu şekilde bölgesel gelişme 
politikası, bütüncül olarak hem kamu kaynaklarının hem de yerel kaynak ve 
fırsatların bölge kalkınmasına hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. 
Bir mekân düzleminin sahip olduğu kaynak ve potansiyellerin bu bütüncüllük içinde 
değerlendirilebilmesi ve kamu kaynaklarının bölgenin öncelikle ihtiyaç duyduğu ve 
diğer kalkınma çabaları ile tamamlayıcılık sağlayacak alanlara yöneltilmesi merkezi 
düzeyin yanında yerelin bakış açısının da sisteme dâhil edilmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Yerelin katılımı bakımından kamu yatırımlarının izlenmesinde üzerinde 
durulması gereken daha çok sonuç odaklı bir izleme yaklaşımıdır. Zira sonuç odaklı 
izleme, karar vericilere belirli bir program veya projedeki ilerlemelerin görülebilmesi 
ve gerçek etkilerin değerlendirilebilmesi imkânı veren bir kamu yönetimi aracı 
olarak değerlendirilmektedir. Burada izlemenin sonuç odaklı olması, geleneksel 
anlayıştaki uygulama odaklı izlemeden de farklılaşmaktadır. Zira uygulama odaklı 
izlemede girdi ve çıktılar üzerinde durulurken, sonuç odaklı izleme etki ve sonuçlar 
üzerinde durmaktadır36. 

36 Kusek and Rist, 2004:17. 
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Sonuç odaklı izleme sistemi, uygulanan program ve projelerin bölgesel 

gelişme etkilerinin görülebilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir. 
Bölgesel gelişme ile ilgili dokümanlarda bu ilişki üzerinde durulmamakla beraber, 

uygulanan bölgesel politikaların bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine mi yoksa daha 
da artmasına mı hizmet ettiğinin bilinebilmesi için belirli bir mekanda yürütülen 

politikaların sonuçlarının düzenli olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi 

gerekmektedir37. 

Bu bakımdan sonuç odaklı izleme yaklaşımı yerelin izleme sürecinde de 

gerçek bir katılımının sağlanmasını ve bu şekilde, projelerin uygulama yerinde 

meydana getirdiği etkilerin daha doğru bir şekilde tespit edilebilmesini gerekli 

kılmaktadır. Aksi takdirde geleneksel uygulama odaklı izleme anlayışıyla elde edilen 

bilgiler, projelerin yerelde meydana getirmesi beklenen gerçek etkilerin oluşup 

oluşmadığını öğrenme imkânı vermeyecektir. 

Sonuç odaklı izleme sistemleri, idarelerin politika tercihlerindeki manevra 

alanını daraltması bakımından yönetişim yapılanmasının da en temel bileşenlerinden 

biridir. Çünkü sağladığı bilgiler, karar alıcıların daha iyi bilgilenmelerine ve karar 
alma sürecinde ellerinin güçlenmesine yardımcı olurken, politika tercihi imkânlarını 

azaltabilmekte veya smırlandırabilmektedir. Bu durum sonuç odaklı izleme 

sistemlerinin özellikle merkeziyetçi veya otoriter rejimlerde daha çok engelle 

karşılaşmasına da sebep olmaktadır. Bu nedenle sonuç odaklı izleme ve 
değerlendirme yaklaşımlarının bu tip ülkelerde kurumsallaştırılması, öncelikle bu 

anlayış biçiminin değiştirilmesine ve yeni bir açıklık, hesap verebilirlik kültürünün 

oluşturulmasına bağlı kalmaktadır38. 

1.4. Kamu Yatırımlarının Programlama ve İzlemesine Yerelin Katımı 
Bakımından Bazı Ülke Örnekleri 

Günümüzde yaşanan yerelleşme eğilimleri, kamu yatırım süreçlerini 
etkilediği gibi, bu değişimin bölgesel gelişme politikaları bakımından getirdiği 

dönüşümler de birçok ülkede gözlemlenmektedir. Ülkemizde yerelin katılımı 

37 Nared and Ravbar, 2003:56. 
38 Kusek and Rist, 2004:21. 
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bakımından programlama ve izleme süreçlerinin mevcut durumunun daha iyi 
anlaşılabilmesi ve yerelin daha etkin katılımı için yapılması gereken düzenlemeler 
hakkında fikir edinilebilmesi açısından bu tecrübelerin incelenmesi ve ülkemizle bir 

karşılaştırma yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Fransa ve Kore 

örnekleri çalışmada üzerinde durulan hususlar bakımından öne çıkmaktadır. 

Fransa’nın, idari yapısı itibarıyla ülkemize yakın olması ve bölgesel gelişme 

politikalarına verdiği önem bu ülke üzerine bir incelemenin yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. Kore ise, merkeziyetçi bir devlet olmakla beraber, yerelleşme yönündeki 

tecrübeleri ve yaşadığı finansal kriz neticesinde özellikle yatırım programlama süreci 

ile ilgili olarak gerçekleştirdiği düzenlemeler bakımından ilgi çekici hale 

gelmektedir. Bu kapsamda her iki ülke örneği belirtilen yönlerden incelenerek, 

ülkemiz bakımından elde edilen çıkarımlarla ilgili genel bir değerlendirme 
yapılacaktır. 

1.4.1. Fransa 

Fransa üniter bir devlet olmakla birlikte, merkezi düzeyin altında çeşitli alt 

yönetim kademeleri de bulunmaktadır. Bunlar 36 763 belediye, 336 ilçe, 100 il ve 22 
bölgeden oluşmaktadır. Belediye sayısının bu kadar fazla olmasında köy 
niteliğindeki yerlere de belediye statüsü verilmesinin rolü vardır39. Türkiye’nin 
yönetim sistemi bakımından örnek aldığı Fransa’da il ve bölge düzeyinde organları 
seçimle belirlenen mahalli idarelerin yanında merkezi idarenin taşra teşkilatı da 

bulunmaktadır40. Merkezi idarenin il veya bölgelerdeki taşra teşkilatının başında 
merkezi yönetim tarafından atanmış bir Vali (prefect) bulunmaktadır41. İlçeler ise 
illere bağlı olarak bir kaymakam tarafından yönetilmektedir42. 

Bölge Valiliği uygulaması ilk defa 1964 yılında oluşturulmuş olmakla 

beraber, başlangıçta sadece sınırları belirtilmiş bir yetki devrine dayanan, tüzel 
kişiliği, yetki genişliği, mali kaynaklan ve örgütü olmayan, ancak bölgesiyle ilgili 

kalkınma faaliyetlerini gerçekleştiren, sosyo-ekonomik bölgesel kalkınma planım 
hazırlayan ve taşra birimlerinin bölgesel ölçekteki çalışmalarını koordine eden ve 

39 Kayıkçı, 2003:23. 
40 OECD, 2003b: 119. 
41 Kayıkçı, 2003:24. 
42 Nitas, 2003:237. 
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denetleyen bir ara kademe olarak tasarlanmıştır. Bu sistemde il düzeyinin üstünde bir 
kademe oluşturulduğu izleniminden kaçınılarak, bölge Valiliği görevi eşitler arasında 

birinci prensibi çerçevesinde bölge merkezindeki il Valisine verilmektedir43. 

1972 yılında yapılan reformla bölge Valiliklerine idari kamu kurumu statüsü 

tanınmış, tüzel kişilik kazandırılmış ve bölge düzeyinde üç temel organ 

tasarlanmıştır. Bunlardan ilki, karar organı olan ve bölge parlamenterleri ile il genel 

meclisi ve belediye meclisi üyelerinden oluşan Bölge Konseyi; İkincisi danışma 

organı statüsünde olan ve bölgede ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel 

faaliyetlerde bulunan kuruluş temsilcilerinden oluşan Ekonomik ve Sosyal Komite, 
üçüncüsü ise yürütme organı hüviyetindeki bölge Valisidir44. 

1982 ve 2003 yıllarında çıkarılan yerelleştirme (decentralisation) kanunları 

ile de mahalli idarelere yetki ve kaynak aktarımı yapılmış ve görevlerini yaparken 
serbestlik getirilmiştir. 

2 Mart 1982 tarihli Belediyelerin, İllerin ve Bölgelerin Hak ve Özgürlüklerine 

İlişkin Yasa, yerel yönetimler üzerinde Valinin sahip olduğu vesayet yetkileri 
hukuka uygunluk denetimi ile sınırlandırmış; bölge yönetimini yerel yönetim 

kurumu olarak kabul etmiş ve ilde, Valinin sahip olduğu yürütme gücünü genel 
meclise vermiştir. Bu tarihten soma çıkarılan yasalarla iller ve yerel yönetimler 
lehine birçok yetki devri gerçekleştirilmiştir45. 

29 Nisan 2004 tarihli bir tüzük ile de Valilerin görev ve yetkileri yeniden 

tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Vali “bölgesel stratejilerin uyumunu sağlamak”, bölge 
Valisi ise “il Valilerinin ve merkezi hükümetin taşra teşkilatı yetkililerinin katıldığı 

bölgesel yönetim komitelerine başkanlık etmek; yeni Bütçe Kanunu (LOLF) un 
öngördüğü amaçları yerine getirirken bölgesel özellikleri dikkate alarak stratejik 
bölgesel eylem planı hazırlamak”tan sorumludur46. 

1992 yılında bölge idaresi ile ilgili bir düzenleme olan “Yetki Genişliği Şartı” 
yürürlüğe konularak, Valilerin ilde güçlenmesi ve merkezi düzeyde kullanılan bazı 

43 Nitas. 2003:238. 
44 Nitas, 2003: 238. 
45 Kayıkçı, 2003:25. 
46 Apan, 2005:6. 
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yetkilerin Valilere devri sağlanmıştır. Böylece 1982 yılında yerel yönetimler lehine 
sağlanan yetki ve kaynak aktarımı, bu kez Valiler lehine yapılmıştır. 

Yerelleşme süreci, kamu harcamalarında etkinliğin artırılmasını amaçladığı 

için, yerele devredilen yetkilerle birlikte gerekli kaynak ve personel imkânlarının da 
yerele devredilmesini gerektirmektedir. Fransa’da bu doğrultuda yerele devredilen 
hizmetlerle birlikte, personelin de bölge veya il düzeyindeki idarelere devredilmesi 
süreci devam etmektedir47. 

Fransa’da yerelleşme süreci bu şekilde devam ederken, yetki ve 
sorumlulukları artan farklı yönetim kademeleri arasındaki koordinasyonun 

sağlanmasına daha fazla önem atfedilmiştir48. Bu amaçla ülkede uygulanan en 
önemli koordinasyon aracı, geçmişi 1970’li yıllara dayanan kamu faaliyet 

sözleşmeleridir (public action contract). Bu sözleşmelerle kamu politikaları sözleşme 

temeli üzerine kurulmakta, birlikte çalışma kültürü gelişmekte ve kamunun merkezi 
ve yerel birimlerinin kendi arasında ve hatta kamu ile özel sektör arasında engeller 
kaldırılarak ekonomik kalkınmada aktörler arası sinerji sağlanmaktadır49. 

Bu sözleşmelerle yerel ve bölgesel politikaların ulusal önceliklerle ilişkisi 

kurulmaktadır. Böylece yerelleşme süreci devam ettirilirken kamu politikalarının 

oluşturulması ve uygulanmasında merkez ve yerel arasında uyum sağlanmaktadır. 

Ayrıca sözleşme usulü yerelde kurumsal kapasitenin artmasına da hizmet 

etmektedir. Zira bu usulde yerel, sadece emir alan değil, karar alma sürecine katılan 

ve sorumluluk alan bir aktör konumunu kazanmakta ve bir öğrenme sürecini 

yaşamaktadır. Söz konusu bir sözleşme olduğu için karşılıklı müzakere esasına 

dayanmakta, yerel temsilcileri daha fazla katılıma ve gerekli bilgi ve yetenekle 

donanımlı olmaya zorlamaktadır. Bu şekilde yereldeki bütün aktörlerin merkez 

karşısında birlikte hareket etmesi sağlanarak, hem düşey hem de yatay 

koordinasyonu sağlamada bütün aktörlerin katıldığı güçlü bir işbirliği kültürü 
oluşturulmaktadır. 

47OECD, 2006:139. 
48 OECD, 2006:151. 
49 OECD, 2006:150. 
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Ayrıca bu sözleşmelerin belirli bir dönemi kapsaması, politik ve oportünist 

tercihlerin etkilerini azaltmakta, uygulanan politikaların süreklilik ve istikrarını 

sağlamaktadır. Öte yandan, sözleşmeler ilgili tarafların katılımı ile oluştuğu için 
uygulanan politikaların siyasi risklerini de azaltmaktadır. 

Bununla birlikte sözleşme usulü, müzakere sürecinin uzun sürmesi ve ilave 

bir maliyet getirmesi, zamanla çok fazla sayıda sözleşmelerin ortaya çıkabilmesi ve 

merkezi kuramların bazı konularda müzakereye yanaşmaması gibi sakıncalar da 
barındırmaktadır50. 

İzleme sistemi bakımından değerlendirildiğinde ise, sonuç odaklı izleme 
sistemlerinin geliştirilmesinde Fransa diğer OECD ülkelerine göre daha geride 

kalmıştır. Ancak 2001 yılında çıkarılan bir Anayasal kararname ile yapılan 

düzenlemelerden sonra bu alanda ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. 2001 ve 

2006 yılları arasında uygulanması öngörülen düzenleme ile iki temel amaca 
ulaşılması hedeflenmiştir. Bunlardan birincisi sonuç ve performans odaklı kamu 

yönetimi sistemi reformunun gerçekleştirilmesi, diğeri parlamentonun gözetiminin 

güçlendirilmesidir51. Bu çerçevede belirlenen 100-150 arasındaki hükümet 
programının mali kaynaklarının bütçelemesi yapılmıştır. Her programın bütçesi 
meclise sunulurken kesin amaçlar ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Kamu 

yöneticileri kaynakların tahsisinde daha serbest ve kendi inisiyatifleri ile hareket 

edebilirken, buna karşılık olarak sonuçlar konusunda daha fazla hesap verebilir hale 
getirilmiştir. Bundan sonraki dönemde de bütçe yasalarında her programın beklenen 

ve gerçekleşen sonuçları da yıllık olarak yer alacaktır52. 

Fransa örneği, idari teşkilat ve işleyiş bakımından sahip olduğumuz benzer 
yapıların, bölgesel gelişme politikalarının getirdiği yerelleşme yönünde sağlanan 

dönüşümlerle nasıl bir değişime uğradığını göstermektedir. Bu süreçte bölgesel 

düzeyde Valiliklerin oluşturulması, katılım mekanizmalarının bölge Valisi ve 
seçilmiş bölge temsilcisi arasında imzalanan sözleşmelerle sağlanmasını beraberinde 

getirmiştir. 

50 OECD, 2006:161. 
51 Kusek and Rist, 2004:30. 
52 Kusek and Rist, 2004:30. 
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1.4.2. Kore 

Kore mevcut yapısı itibarıyla merkeziyetçi ve üniter bir devlet yapısına 

sahiptir. Merkezden yerele hiyerarşik ilişkinin hâkim olduğu ve yerel yönetimlerin 

merkezi direktifler çerçevesinde hareket ettiği bir sistem hüküm sürmektedir53. 
Ancak ülkede 1980’lerin sonundan itibaren süregelen bir yerelleşme çabası 

mevcuttur. Bu yöndeki çalışmalar büyük ölçüde 1960’lı ve 1970’li yıllarda göz ardı 

edilen yerel demokrasi ve otonominin canlandırılması ve geliştirilmesine dönük 

çalışmalarla ivme kazanmıştır. Bu süreçte, 1988 yılında değişiklik yapılan Yerel 
Otonomi Yasası ve Yerel Finansman Yasası ile merkezi yönetimin mali yerelleşme ve 

yetki devri alanındaki düzenlemeleri etkili olmuştur. 

Kore’de mevcut durumda yerel yönetimlerin toplam kamu harcamalarındaki 
payı %35 ile %40 arasında seyretmektedir. Bu oran üniter devletler olan Fransa ve 

İrlanda’daki oranların biraz üzerinde, Federal Almanya ve ABD’deki oranların ise 
biraz altında kalmaktadır. Bununla birlikte üniter devletler olan İskandinav 

ülkelerinde yerel yönetimlerin kamu harcamalarındaki payı Kore’deki oranların da 

üzerindedir. Vergiler içindeki pay ise giderler ile orantılı olmamakla birlikte 

1990’larm başında %20’ye yükselmiştir. Bu gelirlerin haricinde çeşitli hizmetlerden 

alman vergilerden yerel yönetimlerin aldığı payların da artırılmasıyla yerel 
yönetimler yerel ihtiyaçları ve öncelikleri daha iyi karşılayabilecek konuma 
gelmişlerdir54. 

Yerelleşme çalışmaları bu şekilde sürdürülürken, özellikle 1997 yılının ikinci 

yarısında Kore’yi vuran mali kriz, Kore ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki 
oluşturmuş ve II. Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik daralmanın yaşanmasına 
sebep olmuştur. Bunun üzerine Kore hükümeti krizin yapısal sebeplerini hedef alan 

ve ekonomiyi tekrar canlandırmayı amaçlayan bir dizi kapsamlı ve ciddi yapısal 
reformları başlatmıştır. Reformların ana odağı, etkinlik ve şeffaflığı artırmak için 
mali sektör ve kamu sektöründe pazar-odaklı yönetimsel stratejilerin benimsenmesi 
olmuştur. 

53 OECD, 2007:244. 
54OECD, 2003a: 107. 
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Bu reformlar kapsamında, daha esnek ve açık bir idari sistemin oluşturulması 
ve yönetimde şeffaflığın artırılması yanında yerelleşme çalışmalarına da hız verilmiş 
ve “Yönetimin Yenilenmesi ve Yerelleşmesi Bakanlık Komitesi” 2003 yılında 

kurulmuştur55. Bölgesel düzeyde de “Bölgesel Yenilikçilik Ajansları”nm 
kurulmasıyla yerel kademelere ekonomik kalkınmada daha aktif rol verilmeye 

başlanmıştır56. 

Ülkede yerelleşme süreci yerel yönetimlerin kaynakları israf edeceği ve etkin 
olmayan alanlarda kullanacağı ve bu sebeple ulusal ve yerel kalkınmanın da sekteye 

uğrayacağı algısı gibi bazı endişeleri de beraberinde getirmektedir. Ancak bunların 

bazılarının sadece sürecin başında yaşanabilecek geçiş aşaması sorunları olduğu ve 

diğerlerinin de yönetim kademeleri arasındaki mali ilişkilerde, yerel yönetimlerin 

otonomi ve hesap verebilirlik dengesinin oluşturulması ile giderilebilecek olan 

boşluklardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir 7. 

Kore’de gelecek dönem reform sürecinde de yerelleşmenin daha etkin hale 
getirilmesi önemli bir başlığı oluşturmaktadır. Devam eden mali yerelleşme ve yetki 
devri olgusunun kamu harcamalarında etkinliğin artırılmasına yaptığı katkılar 
nedeniyle, bundan sonraki dönemde sürdürülecek olan reform sürecinin de en önemli 
bileşenlerden biri, yerelleşmenin daha etkin olarak uygulanması olarak 
belirlenmiştir58. 

Yerel düzeye verilen roller artarken merkezi düzeyde de sistemin 
güçlendirilmesi çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Bu kapsamda beş yılık 
Dengeli Ulusal Kalkınma Planı hazırlanmış ve plan uygulamalarının izlenmesi için 
12 bakanlıktan temsilcilerin katıldığı bir “Dengeli Ulusal Kalkınma Başkanlık 

Komitesi (Presidential Committee on Balanced National Development)” 

oluşturulmuştur59. 

Ayrıca kamu yatırım programının etkin olarak yönetimi amacıyla bir dizi 
kalite kontrol mekanizmaları (ön, ara ve uygulama soması) oluşturulmuştur. 

55 Suh and Derek, 2006:65. 
56 OECD, 2007:244. 
51 Nam and Jones, 2003:27. 
58 Nam and Jones, 2003:36. 
59 OECD, 2007:244. 
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Planlama ve Bütçe Bakanlığı tarafından bakanlıkların proje seçimi sürecini izlemek 

için güçlü ve etkili bir proje seçimi sistemi çalışması yapılmıştır. Kamu 
kaynaklarının sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesini amaçlayan düzenli bir 

takip süreci sağlanmaya başlanmıştır. Bunlara ilave olarak özel hesapların ve 
hükümet fonlarının azaltılması yoluyla kamu yatırımlarının bütçelendirilmesi de 
basitleştirilmeye çalışılmıştır. Önceki aşamalarda proje değerlendirme süreci, ara 
aşamalarda da toplam maliyet yönetimi etkin olarak kurulmuştur. 

Proje seçim sürecinin kriterlerinin netleştirilmesi ve standart bir uygulamanın 

sağlanması kapsamında projeler “ö« fizibilite çalışması" (Preliminary Feasibility 
Study-PFS) sürecine tabi tutulmaktadır. Bu aşamada ekonomik analiz kapsamında 
yer alan fayda-maliyet analizi yanında politika analizi ve dengeli bölgesel kalkınma 
analizi de yapılmaktadır. 

Şekil 1.1 Kore’de Ön Fizibilite Çalışması Süreci 
PKOJK TCKÜFt 

•Ont*IHl*iKİttfn? 
ı •FiıuııvıiMiıv* PûİİUİhÇiimmUiİ 

Kaynak: PARK, Hyeon, Preliminary Feasibility Study (PFS):Performance and Challenges, 
(çevrimiçi) siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/41Park.pdf, 02.02.2008. 

Ön fizibilite çalışması, merkezi yönetimin 50 milyon USD ve üzerindeki 
projeleri ile mahalli idarelerin merkezi idare tarafından 30 milyon USD ve üzerinde 
katkı sağlanan projeleri için uygulanan bir yöntemdir. Önümüzdeki dönemde bu 
sistemin daha küçük çaptaki projelere de genişletilmesi için çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Öncelikle proje için bir arka plan çalışması yapılmakta ve projenin amaçlan, 
içeriği, proje fikrinin tutarlılığı, diğer alternatiflere karşılaştırılması gibi temel 
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çalışmalar yapılmaktadır. Bu aşama geçildikten sonra sırasıyla ekonomik analiz, 
politika analizi ve dengeli bölgesel kalkınma analizi başlıkları altında çeşitli 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Ekonomik analiz, fayda ve maliyet analizi yanında 
mali analizi de içermekte ve projenin tamamlanmasının adından uygulama için 
gerekli maliyetler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Politika analizi kısmı, üst 

ölçekli plan ve programlarla uyumun göz önünde bulundurulduğu ve bu çerçevede 

çevresel etki değerlendirmesi gibi bazı analizlerin de yapıldığı aşamayı 
oluşturmaktadır. Dengeli bölgesel kalkınma analizi olarak isimlendirilen başlıkta ise, 

projenin hayata geçirileceği bölgenin gelişmişlik durumu ve proje ile bölgesel 

kalkınma için sağlanacak faydalar değerlendirilmektedir. Bu sistemde ekonomik 

analizin ağırlığı yüzde olarak 40-50, politika analizi 25-35, dengeli bölgesel 

kalkınma analizi ise 15-25 arasında bir ağırlığa sahip olmaktadır. 

Bütün bu safhalar analitik hiyerarşi süreci olarak adlandırılmakta ve fayda- 
maliyet analizinin projelerin hayata geçirilmesinde yeterli değerlendirme çerçevesini 
oluşturmadığı temelinden hareket etmektedir. Sistem, objektiflik, uyumluluk ve 
şeffaflık temeli üzerinde kurgulanmış ve proje analizi süreci daha profesyonel hale 

getirilerek dışarıdan müdahalelere kapalı objektif olarak ilerleyen bir süreç olarak 
tasarlanmıştır. Ayrıca daha tutarlı bir karar destek sistemi oluşturulması için analiz 

sürecinin tüm faktörleri içerecek şekilde geliştirilmesi çalışmaları 
sürdürülmektedir60. 

Kore, sonuç odaklı izleme sistemlerinin geliştirilmesi konusunda da istikrarlı 

bir ilerleme kaydetmektedir. Ancak izleme ve değerlendirme ile ilgili yapılar 

arasında gerekli koordinasyonun yeterince sağlanamadığı ve izleme ve 

değerlendirme yapılanmasının daha adem-i merkeziyetçi olması gerektiği konusunda 
eleştirilmektedir61. 

DPT 
Dokümantasyon vo Kötüphan® fk 

60 Ko.Kilkon Beyond Technical Information Providers:The Expanded Role of Policy Analysts and 
their Judgment Behaviors, (çevrimiçi) http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ko.Ddf. 
02.02.2008. 
61 Kusekand Rist, 2004:31. 
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1.5. Bölüm Değerlendirmesi 

Özel sektörün bölgesel gelişmişlik farklarına duyarlılığının sınırlı olması, 
bölgesel gelişme alanında kamunun etkin rol üstlenmesini gerekli kılmaktadır. Kamu 
yatırımlarının hem doğrudan hem de özel sektör yatırımları için temel altyapıyı 
oluşturması dolayısıyla bu yatırımları da çekme etkisi birlikte düşünüldüğünde 
özellikle geri almış bölgelerde kalkınmanın başlangıç safhasında en temel unsuru 

kamunun yatırım kararları oluşturmaktadır. 

Ancak bölgesel gelişme hedefleri ile birlikte, yatırımların etkinliğinin de en 

yüksek düzeyde sağlanabilmesi, yatırımların bölgenin sorun ve ihtiyaçlarına, kaynak 

ve potansiyellerine en uygun alanlara yönlendirilmesine ve bölgedeki diğer kalkınma 

çabaları ile bütünlük içinde yürütülebilmesine bağlıdır. Bölgenin sahip olduğu 

imkânların ve karşılaştığı sorunların en doğru şekilde tespit edilebilmesi ve kalkınma 

çabaları arasındaki bütüncüllüğün sağlanabilmesi ise yatırım kararlarının 
alınmasında yerelin kamu, özel sektör ve sivil toplum olmak üzere bir bütün olarak 

etkin olmasını gerektirmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte demokratik fikirlerin yayılmasının hız kazanması 

sonucu, bireylerin kendilerini etkileyen süreçler hakkında fikirlerinin alınması ve 

tabandan yukarıya bir planlama yaklaşımının geliştirilmesi süreci yaşanmaktadır. Bu 
çerçevede yerelin kalkınmada kendi inisiyatifine önem veren bir yaklaşımın kamu 

alanında uygulanabilmesi için yerele yetki devri yapılması ve yereldeki kamu 
kuruluşlarının karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması temel bir 

gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak yatırımların etkinliğinin sağlanabilmesi, programlama aşamasında 
yerelin etkin katılımının sağlanmasının yanında izleme sisteminin hem merkezi hem 

de yerel düzeyde güçlendirilmesini gerektirmektedir. Sadece merkezi düzeyde 

kurumsallaştırılmış bir izleme sistemi, yatırımların bölgeye sağladığı katkıların ve 
gerçek etkilerinin takibini ifade eden sonuç odaklı bir izlemeye imkân 

sağlamamaktadır. Ancak yerel düzeyde de izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ile 
yatırımların sonuç odaklı bir izleme ile en etkili şekilde uygulanabilmesi 
sağlanacaktır. 
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Bu genel çerçeve içinde incelenen Fransa ve Kore örnekleri, tüm dünyada 
görülen yerelleşme akımlarının merkeziyetçi ülkelerdeki uygulamaları bakımından 
önemli tecrübeleri yansıtmaktadır. Zira her iki ülke de üniter ve merkezi devlet 
yapısına sahip olmakla beraber, bu sistem içinde, yerele daha fazla söz hakkı verme, 

hem yerel yönetimler hem de merkezi idarenin taşra teşkilatlarının yetki ve 
sorumluluk alanlarını genişletme yönündeki çabalarına istikrarlı olarak devam 
etmektedir. 

Fransa örneği, idari yapı bakımından ömek aldığımız bir ülkenin tecrübelerini 

yansıtması bakımından önemlidir. Ekonomik kalkınma çabalarının bölge düzeyinde 
koordine edilmesi ihtiyacı, bu ülkede idari yapıda bölge Valiliği kademesinin 
oluşturulmasına sebep olmuştur. 

Ülkemizde ise bölge düzeyinde bir örgütlenme olarak kalkınma ajanslarının 
kurulması, bölgesel gelişmenin idari kademelenmede yeni bir düzey oluşturmadan 
sağlanmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte kalkınma ajansı yönetim kuruluna 
dönüşümlü olarak ajansın kurulduğu bölgedeki illerin Valilerinin başkanlık etmesi 

ile bölgesel kalkınma çalışmalarının Valilerin koordinasyonunda yürütülmesi esası 
benimsenmiştir. Ayrıca yönetim kurulunda iller eşit sayıda temsil edilmekte ve 
kalkınma kurulunda da illerin dengeli temsili esası benimsenmektedir. Ajansta il 
düzeyi temel alınarak bölgesel gelişme çalışmalarının yürütülmesi, Fransa’da bölge 
Valiliği ile il Valilikleri arasındaki koordinasyonun, kalkınma ajansı ile Valilikler 
arasında sağlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

Kore örneğinde de ülkemizde olduğu gibi bölgesel düzeyde idari bir 
kademelenmeye gidilmemiş, bölgesel kalkınma çalışmalarının “Bölgesel Yenilikçilik 
Ajansları (Regional Innovation Agencies)” koordinasyonunda yürütülmesi 
benimsenmiştir. Merkeziyetçi bir ülke olarak Kore’de yerelleşme yönündeki 
değişimler uzun süredir devam etmekle beraber, yaşanan mali kriz, bu sürecin hız 
kazanması ve yerel önceliklerin yatırım kararlarının alınmasında daha fazla dikkate 
alınması neticesini ortaya çıkarmıştır. Bu şekilde merkezi düzeyin altındaki yönetim 
seviyelerinin de karar alma süreçlerine katılımı yönünde önemli adımlar atılmıştır62. 
Merkezi düzeyde dengeli ulusal kalkınma için beş yıllık bir plan yapılması, plan 

uygulamalarının izlenmesi amacıyla çeşitli bakanlıklar arasında yatay koordinasyonu 

62 OECD, 2001:21. 
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sağlayan bir başkanlık komitesinin oluşturulması ve proje seçim sürecinde dengeli 
bölgesel kalkınmanın ayrı bir ön değerlendirme kriter setini oluşturması bu 

kapsamda gerçekleştirilen önemli düzenlemelerdir. 

Ülkemizde ise proje seçim süreci sektör, mekân ve zaman açısından 
kriterlerin net olarak belirlenmemiş olması63, yapılabilirlik etütlerinin kuruluşlarca 
yeterli nitelikte hazırlanmaması64, süreç içinde DPT ile kuruluşlar arasında 
koordinasyon eksikliği65 gibi birçok sorunu barındırmakta, bu kapsamda objektif 
kriterlere göre şekillenen mekânsal analizler de yapılamamaktadır. Bu sorunların 

aşılmasında en önemli faktör Kore örneğinde olduğu gibi, sürecin mümkün 

olduğunca objektif kriterlere dayalı olarak ve her aşamada yetki ve sorumluluklar net 

şekilde tanımlanarak daha sistematik hale getirilmesi ve şeffaflaştırılmasıdır. Sürecin 

şeffaflaşmasının ilk adımı ise merkezi idarenin taşra teşkilatlarından başlayarak her 
seviyede katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi ve merkezi düzeyde de yereldeki 
öncelik ve ihtiyaçların objektif olarak dikkate alınmasıdır. 

63 DPT, 2000a:31. 
64 DPT, 2000a:32. 
65 DPT, 2000a:36. 
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2. TÜRKİYE’DE YERELİN KATILIMI BAKIMINDAN KAMU 

YATIRIMLARININ PROGRAMLAMA VE İZLEME SÜRECİ 

Türkiye’de kamu yatırımlarının programlama ve izleme sürecinin yerel 
katılım bakımından incelenmesi için, günümüzdeki durumla birlikte plan 
dönemlerindeki hedeflerin ve uygulamaların da değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 

Bu çerçevede, öncelikle bu konuda plan dönemlerinde kaydedilen gelişmeler 
incelenecek, daha sonra günümüzdeki durum üzerinde durularak genel bir 
değerlendirme yapılacaktır. 

2.1. Çeşitli Plan Dönemlerinde Kamu Yatırım Programlama ve İzleme 

Sürecinin Yerel Katılım Bakımından Değerlendirilmesi 

Kamu yatırımlarının programlama ve izleme sürecine yerelin katılımının 

önceki plan ve programlarda da yer alan ve çeşitli düzenlemelere konu olan bir husus 

olduğu görülmektedir. Bu düzenlemeler genel olarak il planlaması/il düzeyinde 

programlama vb. isimlere sahip olması nedeniyle sadece il ölçeğinde yapılmış ve il 

ölçeğinde sonuç doğuran düzenlemeler olarak görülmemelidir. Zira özellikle 
program metinlerinde il düzeyindeki planlama ve programlama ile ilgili hedef ve 

önceliklerin ulusal programlama ve planlama süreçlerinden bağımsız tasarlanmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmaların da ulusal programlama, uygulama ve 

izleme sürecine katılım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yerelin planlama ve programlama sürecine katılımı ile ilgili olarak birinci 
plan döneminden itibaren plan ve programlarda çeşitli düzenlemelerin yapıldığı ve 

önemli uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu konuda birinci beş yılık 

kalkınma planında yer alan en önemli unsur “toplum kalkınması” yaklaşımıdır. 
Toplum kalkınması yaklaşımı, il ve ilçe düzeyinde planlama çalışmalarının 

yapılmasını ve toplum kalkınması programlarının bölge planlama çalışmalarıyla 
irtibatlandırılmasmı öngörmüştür. Bu yaklaşım doğrultusunda yıllık programlarda da 

düzenlemeler yer almıştır. 

Birinci beş yılık kalkınma planı döneminde toplum kalkınması programı 

yanında, mahalli planlama denemeleri, az gelişmiş çevreler için çok yönlü 
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programlar ve köy kademesinde yatırımlar arasında ilişki kuran programlar yerel 

düzeyde yapılacak planlama çalışmaları olarak belirtilebilir. 

İzleme ile ilgili olarak da 1963 yılı programında, yerelden başlayan bir 
izleme sistemi ihtiyacı, şu şekilde ifade edilmiştir: “programda yer alan yatırımlar, 

projeler halinde, yurdun en uzak köşelerine kadar dağılmış oldukları ve bu bakımdan 

özellikle programın yatırımları ilgilendiren uygulaması merkez dışında geliştiği için, 

yalnız merkezden yapılacak bir izleme; gelişmeleri gerçeğe uygun olarak 

izleyebilmek ve gerekli uyarmaları zamanında yapabilmek bakımından yeterli 

sayılamaz. Bu yüzden uygulama sırasında ortaya çıkabilecek güçlükleri, yerinde 

alınacak kararlarla giderebilecek, çeşitli icracı daireler arasında gerekli işbirliği ve 

koordinasyonu sağlayacak, il seviyesinde bir kuruluşa ihtiyaç hissedilmektedir. ” 

1963 yılı programının uygulanması sırasında bu ihtiyacın giderilmesi için 

illerde Valilerin başkanlığında ve şube müdürleri ve ilde yatırımı bulunan dairelerin 

temsilcilerinin katılacağı “Koordinasyon ve Denetleme Kurulları”nm oluşturulması 
öngörülmüştür. 1964 yılı programında ise bu kurullar bugüne kadar gelen adıyla “İl 
Koordinasyon Kurulları” olarak belirtilmiş ve yatırımların uygulanmasındaki 

sorunların çözümü amacıyla yürüttüğü çalışmaların faydalı görüldüğü belirtilerek, 
Kurulun çalışmalarına söz konusu yıl da devam edeceği belirtilmiştir. Bu şekilde 

Program Kararnamelerinde verilen görevlerle Kurulun işlevi devam etmiştir. 

İl Koordinasyon Kurullarının oluşturulması ile beraber, il düzeyinde 
planlama faaliyetleri daha belirli hale getirilerek, il gelişme programları ve il 

planlaması adlarıyla daha detay düzenlemelerle program metinlerinde yer almaya 

başlamıştır. Ayrıca zamanla İl Koordinasyon Kurullarının işlevleri daha tanımlı hale 
getirilerek il envanterleri, il ihtiyaç programları ve il yıllık program tasarıları ile 

illerin yatırım sürecinde daha etkin hale getirilmesi için altyapı oluşturma çalışmaları 
sürdürülmüştür. Özellikle 1970, 1971 ve 1972 yılı Programlarında taşradaki alt 
kademeler ve mahalli idarelerle koordinasyonun sağlanması amacıyla detaylı 

düzenlemeler yapılarak hem dikey hem yatay düzlemde il düzeyinin planlama ve 
programlama süreçlerindeki katılımının etkinleştirilmesi amaçlanmıştır. 
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İl düzeyindeki planlama çalışmaları, özellikle üçüncü plan döneminde il 
mahalli idareler planlaması yaklaşımına dönüşmüş ve il mahalli idareler planlaması 
yeni bir planlama aracı olarak görülmüştür. 

Genel olarak belirtmek gerekirse İLMİP olarak kısaltılan İl Mahalli İdareler 
Planlaması çalışmasının amaçları; 

• Ulusal ihtiyaç ve ortak yerel ihtiyaç ayrımına uygun bir planlama ve 

uygulamaya başlamak, 

• Ortak yerel ihtiyaçların öncelikle yerel kaynaklardan ve plan ve 

program disiplini içinde karşılanmasını ve bunun için yerel kaynakların etkin 
kullanımını sağlamak, 

• Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı olarak gelir kaynaklarının 
sağlanmasına, bu birimlerin öz kaynaklarının geliştirilmesine ve tüm kaynakların 
kalkınma hedef ve ilkelerine uygun şekilde tahsisine, kullanılmasına ve 

değerlendirilmesine yardımcı olmak, 

• Yerel kalkınma çabalarını bir plan disiplini içinde ulusal kalkınma 
planı amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve plan uygulamasının etkinliğini 
artırmak, 

• Merkezi idare kuruluşları ile mahalli idareler arasında etkili bir 

koordinasyon, işbirliği ve haberleşme sağlamak, merkezi idarenin yapacağı mali ve 
teknik yardımları bir düzene bağlamak şeklinde sayılabilir. 

Ancak İLMİP girişimi bir yöntem araştırmasından öteye geçmemiş, 
yürütülen çalışmalar örgütlenme ve personel yetersizliği, ön çalışmaların yetersiz 
olması ve konunun önceden ayrıntılı olarak incelenip planlanamamış bulunması, 
bütün illerde tek tip bir uygulama için bir model geliştirilmemesi, yerel yönetimlerin 

karar ve icra organlarının katılımının sağlanamaması ve kuşkusuz yerel yönetimlerin, 
başta kaynaklarının yetersizliği olmak üzere yapısal sorunları nedeniyle başarılı 
olamamıştır. 

İLMİP uygulamasının başarısızlığından sonra mahalli idareler odaklı olmakla 
beraber il düzeyinde merkezi idare ile koordinasyonu da öngören bir sistemden geri 
dönülerek tamamen mahalli idareler bazında oluşturulan planlama uygulaması 
benimsenmiştir. Bu şekilde il ölçeğinde bütüncül bir planlama yaklaşımından 
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uzaklaşılarak mahalli idareler için müstakil beş yıllık planlama yaklaşımı 
benimsenmiştir. 

Bununla birlikte yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, İl 
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin güçlendirilmesi yönünde 1984 yılında 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede önemli 
bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile İçişleri Bakanlığı kadroları 
arasında 67 il planlama ve koordinasyon müdürü, 92 il planlama uzmanı ve 67 il 
planlama uzman yardımcısı kadrosu ihdas edilmiş, ayrıca her ile birer memur ve 
daktilograf kadrosu da tahsis edilmiştir. 

Ayrıca bu dönemde 1985 ve 1986 yılı Program Kararnamelerinde Valinin ve 
Valinin başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurullarının, plan ve program 
uygulamasını etkin bir şekilde izleme ve değerlendirmelerine ve kaynakların 
rasyonel kullanımını sağlayıcı işbirliği ve koordinasyon görevlerini yerine 

getirmelerine imkân veren düzenlemeler yapılacağı ifade edilmiştir66. Ayrıca Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında, “Plan Uygulamasının İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi” bölümünde “Valiler yasal denetim ve gözetim görevlerini yerine 

getirirken Plan ve Program uygulamalarım da izleyecek ve değerlendirecektir. 
Valiler bu konuda İl Koordinasyon Kurullarından yararlanacaktır. ” hükmüne yer 
verilerek il düzeyinde izleme konusunda sorumluluk doğrudan Valiye verilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ise merkez-yerel ilişkilerinin ve genel 
olarak kamu yönetiminin etkinleştirilmesi ile ilgili olarak önemli hedefler 
konulmasına karşın bu dönemde uygulanan politikalarla merkezi idare, mahalli 

idareler ve aynı yöredeki mahalli idare birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği 
sürmüştür. Yerel nitelikli hizmetlerin büyük ölçüde merkezi idare tarafından yerine 
getirilmesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir programlama yapılamaması, 
mahalli idarelerin idari ve mali sorunlarının çözümünü merkezi idareden 
beklemesine yol açmıştır. Aşırı merkezileşme sonucu görev, yetki, sorumluluk ve 
kaynak dağılımı açısından karmaşık idari, mali ve hukuki yapılar devam etmiş ve 
kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve rasyonel kaynak kullanımı 
gerçekleştirilememiştir67. 

66 DPT, 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 173. 
67 Aykaç, 1994:13. 
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Yedinci plan döneminde ise sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal 

politikaların birbirlerine olan etkileri dikkate alınarak sektörel politikalara mekânsal 

boyut kazandırılacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu plan il düzeyinde planlama 

faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla getirdiği somut düzenleme önerileri 

bakımından da önem arz etmektedir. Planda, öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi 

için yapılması gereken yasal düzenlemelere ayrı bir bölümde yer verilmiş, bu başlık 

altında yerelin programlama ve izleme sürecine daha etkin katılımını öngören yasal 

düzenlemeler de belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, 

• Valiliklerde sözleşmeli personel istihdamının sağlanması amacıyla, 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu doğrultusunda il yönetiminde proje geliştirme çalışmalarında 
değerlendirilebilecek eleman istihdamı imkânı getirilmesi, 

• Hem belediyeler hem il özel idareleri hem de merkezi idare tarafından 
yürütülen görevler arasındaki yetki karmaşasının düzeltilmesi amacıyla 1580 sayılı 
Belediye Kanununda değişiklik yapılması, 

• Ayrıca, merkezi yönetim tarafından görülmekte olan bir kısım hizmetlerin, il 
özel idarelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerin ve taşra birimlerinin yetki ve 

sorumluluğuna bırakılarak, yetki devrinin sağlanması ve mahalli idarelerin idari ve 
mali yönden güçlendirilmesi amacıyla merkezi idare ve mahalli idareleri düzenleyen 

bir dizi kanunda da değişiklik öngörülmüştür68. 

Ancak bu plan döneminde de hedeflenenin aksine merkezi yönetimin 

görevlerindeki oransal artış sistemin birçok noktada tıkanmasına yol açmış, 

görevlerin merkez, taşra ve yerel yönetimler arasında ölçülü dağılımı 

gerçekleştirilememiştir. 

Sekizinci planda ise il planlama çalışmaları bölgesel gelişme başlığı altında 

değerlendirilmiş ve gelir dağılımı dengesizliklerinin en aza indirilmesi, bölgesel 
gelişmenin hızlandırılması ve rasyonel kaynak dağıtımı açısından önem taşıyan, 

bölge planlarıyla uyumlu, il düzeyinde il gelişme planları çalışmalarının başlatılması 
Planın hedefleri arasında yer almıştır. 

68 DPT, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 282. 
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İl gelişme plan çalışmalarının yürütülebilmesi için, İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlüklerinin güçlendirileceği ve il gelişme planlarının 
hazırlanması ve uygulanmasında ilgili tüm kesimlerin katılımının sağlanacağı 
belirtilmiştir. 

Ayrıca il düzeyinde yürütülecek envanter çalışmaları da il gelişme planları ile 
ilişkilendirilerek, il gelişme planının hazırlanmasına veri tabanı oluşturacak olan il 
envanter ve istatistik raporlarının güncelleştirilmesini sağlaması hedeflenen II 
Envanteri Modellemesi Projesinin (İlemod) tamamlanması da hedefler arasında yer 
almıştır. 

Bu planda yerel düzeydeki koordinasyon sorunlarına da değinilerek taşra 

yönetiminin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda yer alan il sistemine ve yetki genişliği 
ilkesine göre örgütlenmesi sağlanarak, hizmet gerekleri bakımından zorunluluk 
taşıyanlar dışındaki bölge teşkilatlarının kaldırılması, kalacak olanlarla il yönetimleri 

arasındaki sorunları giderecek planlama ve eşgüdüm mekanizmalarının 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

Yetki devri sürecine de devam edileceği belirtilmiş, bu kapsamda yerinden 

yönetim ilkesi dikkate alınarak, merkezi yönetim tarafından sağlanmakta olan bazı 
hizmetlerin il özel idarelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerin ve taşra 
birimlerinin yetki ve sorumluluğuna bırakılabilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin 
yapılması hedefler arasında yer almıştır. 

Plan dönemi uygulamasına bakıldığında hedeflenen yasal düzenleme 

çalışmaları yapılmış olmakla beraber, yeniden düzenlenen İl Özel İdaresi Kanunu, 
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilk defa hazırlanan Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu önemli bir yenilik getirilememiştir. Zira yerel yönetimlerin 
kaynakları bakımından bir artış sağlanmamış, görevlerinde yapılan değişiklikler de 
ilköğretim ve sağlık binalarının il özel idarelerince yapılabilmesi gibi düzenlemelerle 
sınırlı kalmıştır. Yerel yönetimlerin idari, mali ve personel sorunları da aşılamamıştır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yapılan düzenlemeler Kamu Yönetiminin Temel 
İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının yürürlüğe 
girmemesi neticesinde sadece mahalli idarelerle sınırlı tutulmuş, merkezi idarenin 
taşra teşkilatıyla ilgili bir düzenleme yapılamamıştır. 
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2.2. Yerelin Katılımı Bakımından Kamu Yatırımlarının Programlama ve 
İzleme Sürecinin Mevcut Durumu 

Kamu yatırımlarının programlama ve izleme sürecine yerelin katılımı 

incelenirken öncelikle ülkemizdeki yatırım programlama süreci değerlendirilecek, 

ardından programlama ve izleme sürecinde yerelin katılımı bakımından yaşanan 
sorunlar üzerinde durulacaktır. 

2.2.1. Genel olarak ülkemizde programlama ve izleme süreci 

Kamu yatırım süreci ile ilgili olarak temel kanuni düzenleme 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Kanunun “Kamu yatırım projeleri” 

başlıklı 25. maddesinde kamu yatırım projelerinin; Devlet Planlama Teşkilatı 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Yatırım 

Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 

hazırlanarak, uygulanacağı ve izleneceği belirtilmiştir. DPT Müsteşarlığının, merkezî 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında yer alan proje 
ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından 

Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapacağı hükme bağlanmıştır. 

Projelerin hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerinin çeşitli mevzuat 

hükümlerinde düzenleneceği belirtilmiş olmakla beraber, 5018 sayılı Kanunda bu 

süreçle ilgili bazı hükümlere de yer verildiği görülmektedir. Bunlardan biri proje 
teklifleri ile ilgili diğeri uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

denetlenmesi ile ilgilidir. 

Kanunda, yeni proje tekliflerinin Yatırım Programına alınabilmesi için; fayda- 
maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde 

yapılabilirlik etüdü bulunması ve bu yapılabilirlik etütlerinin DPT Müsteşarlığı 
tarafından incelenerek onaylanması gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarının, 
ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde 

Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına gönderileceği de Kanunda düzenlenmiştir. 
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Programlama sürecine dair diğer düzenlemeler daha çok Program 
Kararnamelerinde, Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde, Yatırım 
Genelgelerinde düzenlenmekle birlikte programlama dışındaki aşamalar da dâhil 
olmak üzere proje döngüsü yönetimi ne uygun olarak sürecin tamamının 
düzenlendiği bir mevzuat eksikliği hissedilmektedir69. 

Programlama süreci kapsamında ülkemizde yatırım projelerinin yatırım 
programına alınmasına kadar işleyen mekanizmanın incelenmesi gerekmektedir. 

Proje planlama 

Proje planlama süreci Türkiye’de uygulanan planlama sürecinde makro 
planlama ve sektörel planlamanın ardından son aşamayı oluşturmaktadır. Makro 
planlama ve sektörel analizler ne kadar iyi yapılsa da proje bazında kaynak tahsisleri 
yanlış yapıldığında beklenen hedeflere ulaşılması istenen düzede mümkün 

olmayacaktır70. Bu bakımdan proje planlaması safhası, planın en önemli kısmım 
oluşturur. Planların bütünlüğü, tutarlılığı ve uygulama alanındaki başarısı, belirli 
ölçütlere göre doğru olarak seçilmiş projelerin aksatılmadan uygulanması ile 
mümkün olabilecektir71. 

Ancak proje planlama sürecinin ülkemizde daha net bir şekilde tanımlanarak 

proje seçim kriterlerinin teknik, ekonomik, mali, sektörel, bölgesel ve zaman yönü 
bakımından detaylandırılmasına ve daha ölçülebilir hale getirilmesine ihtiyaç 
hissedilmektedir72. 

DPT ve yatırımcı kuruluşların sorumlulukları genel olarak tanımlanmış 
olmakla birlikte, süreçte yer alan aktörlerin kurumsal düzeyde görev, yetki ve 
sorumluluklarının daha detaylı olarak belirlenmesi gerekmektedir73. 

Bu nedenle proje planlama sürecinin başladığı aşama olan yatırımcı kuruluş 

aşaması hakkında da standart bir işleyiş bulunmamaktadır. Yatırımcı kuruluşların 
proje planlama sürecinde yerelden başlayan bir proje teklif mekanizması 

69 Yılmaz ve Akça, 2002:379. 
70 Güvenen, 1998:17. 
71 Ayanoğlu ve ark., 1996:40. 
72 DPT, 2001:32. 
73 DPT, 2001:32. 
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uygulanmakla birlikte, taşra teşkilatlarından gelen tekliflerin merkezde ne ölçüde 

dikkate alındığı ve nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulduğu konusunda her kurum ve 

kuruluş için geçerli bir sistematik yoktur. 

Merkezi düzeyde süreçlerin net olarak tanımlanmamış olmasına mukabil, 

yerel ölçekte merkeze nazaran daha detaylı bir düzenleme göze çarpmaktadır. Zira 
yerel düzeyde proje tekliflerinin nasıl belirleneceğine ilişkin olarak merkezi 

düzeyden çok daha ayrıntılı bir düzenleme İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinde74 yer almaktadır. 
Ancak bu düzenlemeler yatırımcı kuruluşların ildeki birimlerinin proje tekliflerini 
nasıl oluşturacaklarına ilişkin değil, bu birimler tarafından oluşturulan tekliflerin il 
düzeyinde nasıl bir ön inceleme ve değerlendirmeden geçirilerek merkeze 

iletileceğine ilişkindir. 

Proje analizi ve seçimi 

Ekonomide kaynaklar sınırlı talepler ise sınırsızdır. Her proje, bu talepleri 

karşılamaya yönelik bir tasarımdır. Talep ve ihtiyaçların karşılanması (mal ve/veya 
hizmet üretimi) aynı zamanda bir kaynak (girdi) tüketimidir. Çünkü her proje, 

alternatif bir proje veya projelerin kullanabileceği kaynakları tüketmektedir. 

Dolayısıyla, bir projeyi seçmek onun kullanacağı kaynakların diğer projelerde 
kullanımından vazgeçilmiş olması anlamına gelmektedir. Kıt kaynakların alternatif 

kullanım alanları arasındaki dağılımını uygun bir şekilde yapmaya yönelik bu 

yöntem literatürde, proje analizi olarak tanımlanmaktadır75. 

Proje analizi aşaması fayda-maliyet analizi de dâhil olmak üzere mekânsal ve 

çevresel analizleri de içeren kapsamlı bir değerlendirmedir76. Ancak ülkemizde proje 
analizi aşaması daha çok fayda-maliyet analizi ile sınırlı olarak düşünülmektedir. 

Çevresel analizi içeren Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci ise 7 Şubat 1993 

tarihinde yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile uygulamaya konmuş olmasına 
rağmen hala DPT’ye iletilen yapılabilirlik etütlerinin ekinde ÇED raporlarına 

74 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi, İçişleri Bakanlığı, Ankara, 
1991. 
75 DPT, 2001:32. 
76 Ayanoğlu ve ark., 1996:74. 
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genellikle yer verilmemektedir. Sadece fayda-maliyet analizine göre yapılan proje 
analizi ise, projeler tarafından tüketilen kaynaklar (maliyet) ve üretilen mal ve/veya 
hizmetlerin (fayda) belirlenmesi, parasal olarak ölçülmesi ve ortak bir temelde 
karşılaştırılmasıdır. Ortak bir birim cinsinden ölçülen faydalar maliyetleri aştığında 

projeler kabul edilir, aksi durumda ise reddedilir. Alternatif projeler söz konusu ise, 

en küçük maliyetle en yüksek faydayı sağlayacak olan proje seçilir. Söz konusu 

analiz, yatırımcı kuruluşlar açısından yapıldığında ticari analiz, ulusal ekonomi veya 

toplum açısından yapılması halinde ise ulusal analiz veya fayda-maliyet analizi 
olarak adlandırılmaktadır77. 

Proje analizi planlama süreci içinde çok önemi bir yere sahiptir. Zira proje 

analizi ile amaçlanan, kısıtlı kaynakların etkin kullanılmasını ve mal ve hizmet 
üretiminin akılcı olmasını sağlamaktır. Çünkü ekonomik büyüme ve kalkınma için 
vazgeçilmez niteliğe sahip olan yatırım projelerinin bilimsel temellere dayalı olarak 
hazırlanması ve değerlendirilmesi, “kaynakların en uygun kullanımının” ilk ve temel 
koşuludur. Yatırımlardan beklenen sonuçların makro düzeyde gerçekleşmesi de 
ancak bu şekilde mümkün olacaktır78. 

Projenin yatırım programına alınması 

Proje analizinde mikro düzeyde yapılabilir bulunan ve öncelik sırasına göre 
derecelendirilen projelerin tekrar bir elemeye tabi tutularak yatırım programının 
belirlenmesi bir sonraki aşamayı oluşturmaktadır. Finansman olanakları da dikkate 

alınarak makro düzeyde analiz edilen projeler bu aşamanın sonucunda reddedilebilir, 

ertelenebilir ya da belirli bir ödenek tahsis edilerek yatırım programına dâhil edilir. 

Yatırım programının hazırlanması makro planlamanın aksine hem yukarıdan 
aşağıya hem aşağıdan yukarıya doğru işleyen bir süreçtir. Makro plan ile projelerin 
bütünleştirilmesi tutarlı bir yatırım programının hazırlanmasına bağlıdır79. Projelerin 
yalnızca proje analizi sonucunda erişilen yapılabilirlik kıstaslarına (iç karlılık oranı, 

fayda-maliyet oranı vb.) göre seçilmesi makro ve mikro düzey arasındaki ilişkinin 
sağlanamaması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle, makro planlamayla belirlenen 

77 DPT, 2001:32. 
78 Ayanoğlu ve ark., 1996:73. 
79 Ayanoğlu ve ark., 1996:75. 
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direktifler doğrultusunda hazırlanan, analiz edilen ve seçilen projelerle oluşturulan 

yatırım programının da bir bütün olarak yapılabilir ve tutarlı olması gerekir. Aksi 

takdirde sektörel ve bölgesel önceliklerin gözetilmesi ve bu önceliklerle ulaşılması 

hedeflenen sonuçların elde edilmesi mümkün olmayacaktır80. 

Yatırım programının bütün olarak yapılabilir ve tutarlı olmasının önündeki en 
önemli engellerden biri kamu yatırım programının proje analizi sürecinde yukarıda 
belirtilen aksaklıklar ve çeşitli müdahaleler sebebiyle gereğinden fazla bir büyüklüğe 

ulaşmasıdır. Zira sınırlı bütçe imkânları ile çok fazla sayıda projenin yürütülmeye 
çalışılması projelerin ekonomiye zamanında kazandırılmasına engel olurken, yatırım 
maliyetlerinin de önemli oranda artmasına sebep olmaktadır81. 

Bu sorun ülkemizde de bazı dönemlerde önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Bir örnek vermek gerekirse, DPT tarafından 1980-1996 döneminde “önemli proje” 

olarak izlenen ve tamamlanan projeler üzerindeki bir çalışma, bitiş süreleri tarım 

sektöründe ortalama 5,4 yıl, madencilik sektöründe 4,7 yıl, imalat sektöründe 4,5 yıl, 

enerji sektöründe 5,2 yıl, ulaştırma sektöründe 3,4 yıl, turizm sektöründe 5 yıl, 
eğitim sektöründe 3,5 yıl olarak programlanmış olan yatırımların sırasıyla ortalama 
13,6 yıl, 9,7 yıl,15 yıl, 14,7 yıl, 9,3 yıl, 13,4 yıl ve 13 yılda tamamlanabildiklerini 

göstermektedir. Bu durum önemli olarak nitelendirilen kamu projelerinde bile 
öngörülen tamamlanma süresinin 2-4 katma ulaşılabildiğini göstermesi bakımından 
ilgi çekicidir82. 

Bununla birlikte son dönemde özellikle kamu yatırımlarının etkin, verimli ve 

zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmaları kapsamında 

yapılan düzenlemelerle yatırımların ortalama bitiş sürelerinin azaltılması bakımından 
önemli mesafeler kat edilmiştir83. Bu çalışmalarda, kısıtlı ödeneklerin kısa sürede 
tamamlanabilecek acil ve öncelikli projelere tahsis edilmesi ilkesi benimsenmiş ve 

devam edilmesinde yarar görülmeyen yatırım projelerinin programdan çıkarılması 
ile bu süreler önemli ölçüde aşağıya çekilmiştir. 

80 Ayanoğlu ve ark., 1996:76-77. 
81 Güvenen, 1998:19. 
82 Güvenen, 1998:19. 
83Kamu Yatırım Programının Rasyonelleştirilmesi Çalışmaları, (çevrimiçi), 
http://www.dpt. gov.tr/kamuvat/rasvonel.html. 14.2.2008. 
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Projelerin yatırım programına girmesine kadar geçen süreç, politikacıların, 

planlamacıların, uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının teknisyen ve 

yöneticilerinin pratik sorunlarla karşı karşıya gelip birlikte çözüm aradıkları bir 
aşamadır. Bu aşamada, hangi projenin nerede ve ne boyutta uygulanacağı, hangi 

talebi karşılayacağı, nasıl finanse edileceği, ne kadar insana iş olanağı sağlayacağı, 
ne kadar mal ve/veya hizmet üreteceği ve bunların nasıl pazarlanacağı gibi hususlar 

değerlendirilmektedir. Ancak bu sürecin en önemli eksiklerinden biri katılımcılık 
boyutunun yeterince ön plana çıkmaması ve uygun katılım mekanizmalarının 
yeterince kurumsallaştırılamamasıdır84. 

Genel olarak Türkiye’de kamu yatırımlarının izleme süreci 

Kalkınma planı, yıllık programlar ve yatırım programının uygulanması 
açısından izlemenin amacı; projelerin, amaç ve hedefleri gerçekleştirecek nicelik ve 
nitelikte uygulanıp uygulanmadığının araştırılması, var olan sorun ve darboğazların 

belirlenmesidir. İzleme, değişik yönetim düzeylerinde, sürekli ya da dönemsel olarak 
gerçekleştirilen bir etkinlik türüdür. Sistemli bir şekilde yürütülmesi gereken izleme 

faaliyeti, kamu yatırım programının bütünü için genel düzeyde olabileceği gibi, 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi belirli bir proje ya da projeler grubu için 
özel olarak da tasarlanabilir85. 

Ülkemizde kamu yatırımların uygulamasında en önemli sorunlardan biri 
işleyen bir izleme sisteminin yokluğudur86. İzleme ile ilgili standart raporlamalar her 
yıl program kararnamelerinde yer almakla beraber, tamamen evrak üzerinde 

gerçekleşen bu sürecin etkin olarak işlediğini söylemek pek mümkün 
görünmemektedir. Yatırımların izlenmesinden sorumlu olan DPT Müsteşarlığında da 

bu eksiklik hissedilmekte ve veri akışının elektronik ortamda sağlanabilmesi için 
elektronik bilgi sistemleri altyapısı oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. 

Ülkemizde izleme sisteminin genel olarak etkinleştirilememesinde, merkezde 
iyi işleyen bir izleme sisteminin oluşturulmamış olmasının yanında kademeli bir 
sistematik kurulamamış olması ve yerel düzeyde İPKM ve İKK’larm kurumsal 
olarak etkinleştirilmemesi de önemli bir rol oynamaktadır. 

84 Yılmaz ve Akça, 2002:379. 
85 Ayanoğlu ve ark., 2002:79. 
86 DPT, 2001:40. 
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2.2.2. Türkiye’de programlama sürecine yerelin katdımı 

Kamu yatırımları sistematiğine bakıldığında, yaşanan temel problemlerin 
kamu yönetimimizdeki aksaklıklardan kaynaklandığı görülmektedir. Burada en 
önemli faktör merkeziyetçi yönetim yapısının getirdiği problemlerdir. Bu genel 

çerçeve, kamu yatırımları ve aslında genel olarak planlama yaklaşımımızı da 
etkilemekte olup, merkezi ve sektörel odaklı bir bakış açısını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu hususta önemli bir araştırma çalışması olan Kamu Yönetimi Araştırması Projesi 
(KAYA) kapsamında yapılan tespitlerde de ülkemizde uygulanmakta olan planlama 
sisteminin ana nitelikleri ‘merkezi’ ve ‘sektörel’ olarak ifade edilmektedir. Bölgesel 

planlama çalışmaları ile yerel yönetim olgusunun gelişmesinin planlama sisteminin 
mekân boyutunun geliştirilmesini gerektirdiği, diğer yandan, yönetim yapısı içinde 

yer alan çeşitli basamaklardaki yürütme birimlerinin planlama ve programlama 
süreçlerine katılımlarının sağlanmasının plan ve program uygulamalarındaki başarıyı 
artıracağı bertilmektedir87. 

Kamu yatırımlarında programlama süreci, yukarıdaki açıklamalarda da yer 

aldığı üzere, yatırım projelerinin belirlenmesi, analiz ve değerlendirmesiyle yatırım 
programına alınması safhalarını kapsamaktadır. Bu süreçte yerelin katılımının yeterli 
düzeyde olmaması, proje planlama aşamasında yerelin ihtiyaç ve sorunlarının 
gerektiği şekilde yansıtılmasını güçleştirmekte, analiz ve değerlendirme ile programa 
alma aşamalarında ise mekânsal kriterlerin programa yeterince yansıtılamamasına 
sebep olmaktadır. Bunun neticesinde programa alman projelerle mekânsal ihtiyaçlar 
arasında uyumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. 

Bu sorunları, il düzeyinde yatırım kararlarının alınmasında ve mevcut 
yatırımların takibinde yetki ve görevleri bakımından en önemli yapılardan biri olan 
ve İKKTarın sekretaryasını yürüten İPKMTer üzerinden tahlil etmek mümkündür. 
Zira İPKM ve İKK’lar, kuruluş amaçlan ve il ölçeğinde programlama ve izleme 
sürecinde tanımlanan görevleri nedeniyle yerelin programlama ve izleme sürecine 
katılımı ile ilgili en doğru değerlendirmelerin yapılmasına imkân veren yapılardır. 
Bu işleyiş İPKM Terin Yönetmelik ve Yönergelerinde aşağıdaki şekilde gösterilen 
sistematik çerçevesinde tarif edilmektedir. 

87 Özşen, 1990:38. 
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Şekil 2.1 Yerelde Koordinasyon Süreci ve Merkezle İlişkisi 

I Koordinasyon Kurulu 

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir. 

Ancak, İPKM ve İKK’lar, bu süreçte yetki ve görevler bakımından sahip 
olduğu öneme rağmen, uygulamada etkin çalışamadığı yaygın olarak kabul edilen 
yapılardır. Ülkemizde programlama ve izleme süreçlerinin yerelin katılımı 
bakımından eksikliklerine değinilirken bu amacın gerçekleştirilmesinde önemli birer 
araç olan bu yapıların etkin çalışamaması, konuyu daha ilgi çekici hale 
getirmektedir. 

Bu amaçla mevzuatta yerelin katılımı ile ilgili hükümlerin ne ölçüde 
uygulanabildiği ve yaşanan sorunların ve planlama sistematiğinin yerelden 
görünümünün tespit edilebilmesinde, büyük ölçüde İPKM’lerin katılımı ile yapılan 
anket çalışması kullanılmıştır. 

Yerelin programlama sürecine katılımının iki temel aşamada incelenmesi 
mümkündür. Bunlardan birincisi yerel önceliklerin yerinde belirlenmesi, İkincisi ise 
belirlenen bu ihtiyacın merkezle paylaşılmasıdır. 

Programlama sürecinde yerelin katılımı bakımından öncelikle incelenmesi 
gereken sorun, yerel düzeyde ihtiyaç, sorun ve fırsatların gerektiği şekilde görüşülüp, 
bu doğrultuda proje geliştirilememesidir. Yerelin ihtiyaç ve sorunlarının merkezle 
paylaşılmasında, yerelin gerçek bir katılımından bahsedebilmek için, yatırım 
teklifinin kurumun taşra teşkilatından merkez teşkilatına gönderilmesi yeterli 

değildir. Yerelin katılımının anlamı, yerel paydaşların ortak bir değerlendirmesi ile 
ihtiyaç ve sorunların belirlenmesi, tekliflerin hazırlanması ve merkezle bunların 
müzakere edilebilmesidir. 



Yerelin Katılımı Bakımından Kamu Yatırımlarının Programlama ve İzleme Süreci 53 

Yerelde proje tekliflerinin hazırlanamaması 

Proje tekliflerinin hazırlanmasının ilk aşaması, ilin ekonomik ve sosyal 

yapısının, ihtiyaçlarının ve potansiyelinin bilinmesidir. Bu konuda il envanter 

çalışmalarının ve yıl içinde toplanan diğer ihtiyaç ve sorunlarla ilgili bilgilerin 
değerlendirilmesinden ortaya çıkacak olan temel ihtiyaç ve sorun alanlarının 

belirlenmesi ve bu doğrultuda yatırım ihtiyacı duyulan alanların tespit edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca İPKM Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre 
envanter verilerinin dönemsel gelişmelerinin yıllık il istatistik raporu ile izlenmesi ve 
güncellenmesi gerekecektir. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtildiği üzere İl 
envanterleri ve yıllık il istatistik raporları, yıllık yatırım tekliflerinin sağlıklı biçimde 
yapılmasında ve öncelikli ihtiyaç kriterlerinin belirlenmesinde esas alınır. 

İl envanterlerinin hazırlanmasına dair detaylı hükümler Yönetmeliğin 21. 
maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından DPT’nin görüşü alınarak hazırlanan 
İPKM Görev ve Çalışma Yönergesinde de yer almıştır. Yönergede il envanteri ‘‘ilin 
sosyal yapısını, potansiyelini ortaya koyan, il yönetiminin çeşitli konularda karar 

almasına yardımcı olacak nitelikteki bilgileri bir araya getiren bir belge ” olarak 
tanımlanmıştır. İl envanterinin işlevi ise, “il düzeyindeki planlama çalışmaları ile, 
gerektiğinde, kalkınma planları ve yıllık programlar için görüş bildirilmesi ve 
tekliflerde bulunulması, ekonomik girişimlerin oluşturulması gibi temel planlama 
çalışmalarında ana kaynak görevim yerine getirir. ” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yönergede bu çalışmanın nasıl yapılacağına dair hükümler de bulunmaktadır. 
Buna göre, il envanterinin hazırlanmasında, köy, belde, ilçe düzeylerinden sıralı 
olarak bilgi derlenecek ve bunlar il düzeyinde birleştirilecektir. Ancak kuruluşlarca 

gerek il gerekse merkezi düzeyde derlenmiş bilgilerden de yararlanılabilecektir. 
Müdürlük, her kuruluştan isteyeceği bilgileri Yönerge ekinde yer alan İl Envanter 
Modelinden de yararlanarak belirleyecek ve kuruluşlardan isteyecektir. İstenen 
bilgilerin tam olarak ve zamanında alınması için gerekli tedbirler de Valilikçe 
alınacaktır. 

Yönergede envanter çalışmalarıyla ilgili olarak; tabloların mürekkepli 
kalemle doldurulmasından, basım şekline, yedi nüsha hazırlanmasına kadar detaylar 
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düzenlenmiş olmakla beraber, evrak üzerinden yürüyen bir sistemde, sadece envanter 

çalışmalarının dahi mevcut kadro imkanları ile yürütülmesi imkanı yoktur. Ayrıca bu 

çalışma envanter tablosunu bir defa hazırlanması ile de bitmemektedir. İl Envanteri 

her yıl Temmuz ayında hazırlanacak İl İstatistik Raporları doğrultusunda 
güncellenecektir. İl İstatistik Raporlarında yıllık bazda değişebilen envanter 
verilerinde içinde bulunulan yıla ait durum yer almaktadır. Büyük ölçüde envanter 

verilerinden oluşmakla beraber bu raporun hazırlanması da İPKM üzerinde ayrı ve 
ciddi bir iş yükü oluşturmaktadır. 

Yapılan anket sonuçları da bu çalışmaların mevcut kadro ve altyapı imkânları 
ile yürütülemediğini göstermektedir. İPKMTer, Yönergenin tamamının günün 
şatlarına göre düzenlenmesini talep etmekle beraber, öncelikli olarak ifade edilen 

husus, envanter ve istatistik raporlarının hem güncel ihtiyaçlarla artık uyuşmadığı 

hem de mevcut personel imkanları ile yürütülmesinin imkansız olduğudur. 

Î1 Envanter Modeli adı altında Yönerge ekinde yer verilen bu envanter 
verilerinin illerde düzenli olarak takip edilememesinin sebebi istenen envanter 

verilerinin sayısının fazlalığıdır. Ayrıca envanter verileri, kağıt ortamında 
tutulduğundan ve elektronik ortamda oluşturulan sistemler acılığıyla bu verileri takip 
eden diğer kuramlarla entegre bir sistem oluşturulamadığından takip 
edilememektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İlemod projesi ise 
uzun yıllardır devam etmesine rağmen, istenilen neticeye ulaşamamış ve diğer 

kuramların bilgi sistemleri ile de entegre edilememiştir. Bunun en temel sebebi, 

bütün envanter tablolarını hazırlama yükümlülüğünün doğrudan İPKM Tere 
verilmesidir. Zira Yönerge’de sayılan 446 adet envanter tablosunun zaten sınırlı 
imkanlarla çalışan İPKM tarafından girilmesi mümkün olmamıştır. 

Proje planlamasına dair hükümlere Yönergenin planlama çalışmaları başlıklı 
dördüncü bölümünde yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan 30. madde proje ve ön 

proje çalışmalarına dairdir. Madde hükmüne göre; 

“İl düzeyinde hazırlanacak plan ve programlarda yer alması düşünülen 
konular hakkında ilde hazırlanması mümkün olduğu takdirde proje, mümkün 
olmadığı takdirde ön proje hazırlanır. 

Proje ve ön proje çalışmalarında, konunun yapılabilirliği ve ne kadar 
kaynak gerektireceği hususlarının bilinmesine öncelik verilir. 
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İlgili kuruluşlarca hazırlanacak proje ve ön projelerin birer örneği 
Müdürlüğe gönderilir. 

Bu belgeler Müdürlükçe yatırım tekliflerinin değerlendirilmesinde göz 
önünde tutulur.” 

Buna göre ildeki herhangi bir kamu kuruluşu da il için önemli gördüğü bir 

ihtiyacın giderilmesi için proje veya bu mümkün olmadığında ön proje hazırlayarak 

birer örneğini Müdürlüğe gönderecektir. Müdürlük bu şekilde ildeki bütün proje 

hazırlıkları konusunda bilgi sahibi olacak ve ilin yatırım teklifleri sunulurken en 

öncelikli projelerin tespit edilmesi hususunda daha sağlıklı bir değerlendirme 

yapabilme imkânına kavuşturulmuş olacaktır. 

Yönergenin ‘Ekonomik Girişimlerin Oluşturulması ve Yönlendirilmesi’ 

başlıklı yedinci bölümünde de il düzeyinde proje planlama ile ilgili hükümler 

mevcuttur. Bu bölümde yer alan 58. maddede “Müdürlük il envanterinden ve sektör, 

alt sektör ölçeğinde yapılacak araştırma ve incelemelerden yararlanarak, il 

bütünlüğü içinde ekonomik amaçlı bir girişime ve yatırıma konu olabilecek 
kaynakları saptar, yatırım teklifi düzeyinde bunları olgunlaştırır. ” hükmü 
getirilmiştir. Bu şekilde Müdürlük de envanter çalışmasında tespit ettiği ekonomik 
girişimlere konu olabilecek yerel kaynakları yatırım teklifi olarak 

değerlendirebilecektir. Ancak burada ‘yatırım teklifi düzeyinde bunları olgunlaştırır’ 
ifadesi ile kastedilen husus net olarak anlaşılamamaktadır. Maddenin mevcut 

halinden müdürlüğün bu yatırım tekliflerini hazırlayacağı anlaşılmakta ise de, 

İPKM’lerin doğrudan yatırım teklif etme değil yatırımların koordinasyonu görevini 
yürüttüğü düşünüldüğünde hükmün anlamı muğlâk hale gelmektedir. 

Ayrıca ildeki kurum ve kuruluşların yatırım teklifleri ile ilgili olarak ön 
fizibilite ve fizibilite hazırlanmasına dair gerekli desteğin verilmesi de Yönergenin 

bu bölümündeki hükümlerde Müdürlüğe bir görev olarak verilmektedir. Yatırım 
tekliflerinin hazırlanmasında ön fizibilite ve fizibilitelerin mevzuatta belirtilen 

şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ön fizibilite hazırlanmasında ilde 
bulunan ve konuyla yakından ilgili ve teknik desteği gerekli olan kuruluşlarla 

işbirliği yapılmasına da önem verilecektir. Bu şekilde herhangi bir kuruluşun teklif 
edeceği projeye ilişkin olarak hazırlanması gereken ön fizibilitenin, Müdürlük 

kanalıyla ilgili konuda yeterli kapasiteye sahip olan diğer kuruluşların desteğiyle 
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daha sağlıklı olarak hazırlanması imkanı sağlanmıştır. Yine bu konuda Müdürlük 

gerekli görüldüğünde proje hazırlamak üzere çalışma grubu oluşturulması için Valiye 

teklifte bulunabilecektir. Bu teklif Vali tarafından kabul edildiğinde, Vali, 5442 sayılı 

İl İdaresi Kanununa dayanan gelen yetkilerini kullanarak proje hazırlama konusunda 
bilgi ve beceri sahibi olan personel hangi kamu kuruluşunda olursa olsun bu amaçla 

görevlendirebilecektir. 

Bu tür hükümlerle il düzeyinde eksikliği hissedilen proje hazırlama 
kapasitesinin, kuruluşlar arasında bir nevi yardımlaşma yoluyla nispeten giderilmesi 
ve bu eksikliğin il için önemli görülen yatırım tekliflerinin hazırlanmasında bir engel 
teşkil etmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği görülmektedir. Ayrıca bu şekilde il 

düzeyindeki yatırımların Valilik ve dolayısıyla müdürlük kanalıyla bütün 

kuruluşlarca sahiplenilmesi sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle proje hazırlama 

kapasitesindeki eksiklik, işbirliği yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Valinin, İl İdaresi 
Kanunu doğrultusunda ildeki bütün kamu personelinin üst amiri olması da bu 

konudaki eksiklerin kapatılabilmesinde önemli bir imkân sağlamaktadır. 

Genel olarak bakıldığında proje planlama sürecine dair il bazında yapılacak 
çalışmalara ilişkin hükümlerin, büyük ölçüde ideal durumu yansıttığı söylenebilir. 
Dolayısıyla uygulamadaki sorunlar proje tekliflerinin hazırlanması ile ilgili 
hükümlerin yeterli olmamasından değil, uygulamada bu sistematiğin 
işletilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu uygulama sorunu, aslında genel olarak 

Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan hükümlerin uygulanamaması ile aynı 
sebeplerden kaynaklanmaktadır. 

Bu sebeplerden ilk önce zikredilmesi gerekeni, sürecin başladığı yer olan 
yatırımcı kuruluş aşamasında yeterli çalışmaların yapılamamasıdır. İldeki yatırımcı 
kuruluşlar tarafından proje teklifleri ya hiç hazırlanamamakta ya da istenen düzeyde 
bir proje teklifi çalışması sunulamamaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en 

önemli sebeplerden biri bazı yatırımcı kuruluşlarda proje tekliflerinin bölge veya 
doğrudan merkezdeki birimler tarafından hazırlanmasıdır. Ankette de bu konu ön 

plana çıkmıştır. Hatta bazı kurumların taşra birimlerinin proje teklifi hazırlamanın 

ötesinde, ilde kendi kuramlarınca yürütülen projelere ait verileri bile tutmadığı ve 
bunların merkezden talep edilmesi gerektiği yönünde cevap verdikleri anketteki 
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değerlendirmelerde belirtilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında en önemli 

etken, süregelen merkeziyetçi yapının yerel birimlerin güçsüz kalmasına sebep 
olmasıdır. Ayrıca, kuruluşun yatırımlarını ve envanter verilerini takip eden yatırım ve 

istatistik birimlerinde nitelik bakımından daha zayıf personelin istihdam edilmesi, 

kuruluşlarla koordinasyon sağlanmasını daha da güçleştirmektedir. Bu birimler, 

yatırım ve hatta envanter verilerinin dahi merkezden takip edilmesi sonucu yerelde 

pasif ve önem verilmeyen birimler haline dönüşmüştür. 

Kuruluş düzeyindeki bu sorunların yanında belirtilmesi gereken diğer bir 

sorun, İPKM’lerin proje tekliflerinin hazırlanmasında yukarıda belirtilen destekleri 
sağlayacak personel ve fiziki altyapıdan yoksun olmasıdır. İPKM’ler beşeri ve fiziki 
imkânlar açısından daha güçlü olduğunda, il düzeyinde kuruluşlara gerekli proje 

hazırlama desteklerini sağlayabilecek ve kuruluşların bu konudaki eksiklerini 
zamanla giderebilecekken, İPKM’de de bunun için gerekli nitelik ve sayıda personel 
istihdam edilemediğinden belirtilen destekler sağlanamamaktadır. Buna ilave olarak 

Valilikte uzman personel yokluğundan dolayı planlama uzmanları ‘diğer görevler’i 

de yürütmek zorunda kalmakta ve esas görevlerin yürütülmesi daha zor hale 

gelmektedir. 

Proje teklifleri arasında inceleme ve değerlendirme yapılamaması 

Yönetmeliğin İPKM’lerin görevleri ile ilgili 6. maddesinin (b) bendinde, 
ildeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerinin 

incelenerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkilerin tespit edilmesi ve bir 

rapor halinde durumun İKK’ ya sunulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca bu görev, 
Yönetmeliğin “Yıllık İl Yatırım Teklifi” başlıklı 10. maddesinde de müstakil olarak 
düzenlenmiştir. 

İKK’da ise İPKM tarafından sunulan bu tespitler görüşülerek teklifler 
arasındaki uyumsuzluk ve çelişkiler giderilecektir. Yönergede bu değerlendinnenin 

nasıl yapılacağı ifade edilmiştir. Yönergenin kamu kuruluşlarının yıllık yatırım 
tekliflerinin il düzeyinde değerlendirilmesinde göz önünde tutulacak ilkeleri 

düzenleyen 32. madde hükmü şu şekildedir: 
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"Müdürlük, tespit edilen tarihe kadar kendisine iletilen yatırım tekliflerini 
incelerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur; 

a) Yıllık yatırım tekliflerinin oluşturulması ve değerlendirilmesinde 
Başbakanlığın Yıllık Program hazırlama esaslarına ilişkin genelgesine uyulup 
uyulmadığını araştırır. 

b) Yer açısından, aynı yerde, aynı konuda birden fazla kuruluşun 
yatırı düşünüp düşünmediğini inceler. 

c) Aynı yerde iki ayrı yatırım düşünülüyorsa, bu yatırımlar arasında, 
gerçekleşmeleri açısından, birbirine bağımlılık olup olmadığını araştırır, varsa 
zamanlama açısından uygunluğu inceler. 

d) Tüm yatırım tekliflerinin öncelik kriterlerine uygunluğun 
değerlendirir. Müdürlük, değerlendirme sonuçlarım bir rapor haline getirerek İl 
Koordinasyon Kurulunda görüşülmek üzere Valiye sunar.” 

Madde hükmünden anlaşıldığı üzere, İPKM, il düzeyinde yatırımları 
öncelikle yatırım programı genelgesinde yer alan hususlara göre değerlendirecek 
olup, yer ve zaman bakımından bir analiz yapacaktır. Yer ve zaman bakımından 

yapılacak analizin yerelde merkezden çok daha iyi şekilde yapılabileceği 
kuşkusuzdur. Zira yerel düzeyde bu çalışmaların yapılamaması halinde merkeze çok 

fazla sayıda ulaşan tekliflerin ilgili kurum tarafından diğer kuramların aynı ilde 

yürütmek istedikleri projelerle ilişkisinin tespit edilmesi ve önceliklendirilmesi çok 

daha zorlaşmaktadır. Bu nedenle her bir yatırım teklifinin sürecin başında İPKM 
tarafından analiz edilmesi çok önem kazanmaktadır. 

Ankette bu konuda, mevcut durumun öğrenilmesi amacıyla bir değerlendirme 
sorusuna yer verilmiştir. Yönergede tanımlandığı şekilde yatırım tekliflerinin 

öncelik, uyulama yeri ve il düzeyinde uygulanan diğer yatırımlarla ilişkisinin 

incelenip incelenemediği konusunda yapılan değerlendirmeler aşağıda 
belirtilmektedir. 

Tablo 2.1 Yatırım Tekliflerinin İncelenmesi 
Yatırım tekliflerinin önceliği, yeri ve aralarındaki ilişkiler İncelenmektedir 

Cevap Cevap Sayısı Cevap Oranı 
Kesinlikle Hayır 17 15% 

Hayır 34 30% 

Nötr 30 27% 

Evet 25 22% 

Kesinlikle Evet 6 5% 

Toplam 112 100% 

Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 
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Elde edilen sonuçlar, yatırım teklifleri arasında öncelik, yer ve aralarındaki 

ilişkiler bakımından bir değerlendirmenin yapılamadığı yönündeki cevapların ağırlık 

kazandığını göstermektedir. Ankette yapılan değerlendirmelerde bunun iki temel 

sebebi olduğuna işaret edilmektedir. Bunlardan ilki, tekliflerin merkezde 

hazırlanması sonucunda, bu tekliflerin il düzeyinde birlikte değerlendirilememesidir. 

Diğer sebep ise İPKM’lerin bu teklifleri öncelik, yer ve diğer ilişkileri bakımından 
inceleyecek personel altyapısına sahip olmamasıdır. Bu nedenle il düzeyinde proje 
teklifi hazırlanarak İPKM’ye gönderilse dahi, her biri farklı sektörlerde olan bu 

yatırım tekliflerinin kalitesini artırabilecek bir değerlendirme yapılamamaktadır. 

Yatırım tekliflerinin belirlenmesi sürecinde mahalli idarelerle merkezi 

idarenin yatırımları arasında da uyumsuzluk ve çelişkilerin giderilmesi önem arz 
etmektedir. Yönetmelikte mahalli idarelerin yatırımlarının izlenmesi ile ilgili olarak 
“Yatırımların izlenmesi” başlıklı 15. maddede yetki verilmektedir. Bu hükme göre il 

içindeki merkezi ve mahalli idareler yatırımları, müdürlükçe, yatırımcı kuruluşlardan 
Valilikçe istenen yıllık yatırım projeleri ve bu projeler için hazırlanacak çalışma ve iş 

programları ile yatırım uygulama raporlarına dayalı olarak Vali adına ve Vali 
tarafından düzenlenecek program dairesinde yerinde izlenir. 

Mahalli idarelerin yatırımların planlanmasına destek verme görevi ise 
Yönetmeliğin “Mahalli idareler yatırımları” başlıklı 12. maddesinde “Mahalli 

idarelerin planlama çalışmalarına, kalkınma planları doğrultusunda müdürlükçe 
yardımcı olunur” şeklinde ifade edilmiştir. 

İPKM, mahalli idare yatırımlarına doğrudan müdahale edemese bile, bu 

görevleri dolayısıyla bilgi sahibi olacağı için mahalli idare yatırımları ile merkezi 
idare yatırımları arasındaki uyumsuzluk ve çelişkileri de yatırım teklif süreci içinde 
tespit edebilecektir. Bu şekilde mahalli idare yatırımları ile merkezi kuruluşların 
yatırımlarının İPKM’de tek elden takibi imkânının getirilmesi İPKM’nin il 
düzeyinde yatırım tekliflerinin koordinasyonu konusunda çok önemli bir rol 
üstlenmesini sağlamakta ve il düzeyinde bütüncül bir yaklaşım getirmektedir. 

Yapılan ankette de bu konuda İPKM’lerin değerlendirmeleri alınmış 
kuruluşların yatırım tekliflerinin değerlendirilmesinde mahalli idare yatırımlarının da 
göz önünde tutulması gereği konusunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 



Kamu Yatırımlarının Programlama ve İzleme Sürecine Yerelin Katılımı 

Tablo 2.2 Yatırımlarının Bütüncül Değerlendirilmesi Gereği 
Mahalli idarelerin yatırımları ile bütüncül değerlendirme yapılması gerekir 

Cevap Cevap Sayısı Cevap Oranı 
Kesinlikle Hayır 10 9% 
Hayır 9 8% 
Nötr 4 4% 
Evet 20 18% 

Kesinlikle Evet 69 62% 

Toplam 112 100% 
Kaynak: 11 Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 

Yapılan değerlendirmeler, İP KM Terin bu konudaki görüşleri merkezi idare 
yatırımları ile mahalli idare yatırımları arasında bütüncüllüğün sağlanmasının 

önemini göstermektedir. Zira bu şekilde farklı sektörler kapsamında uygulanan 

yatırımlar arasında birbirini tamamlayıcı bir bütünlük oluşturulacak ve yatırımlar 

arasında sinerji sağlanacaktır. Yatırımlar arasında sağlanacak sinerji, yerel/bölgesel 

kalkınma çabalarında kamunun rolünün etkinleştirilmesi bakımından da önemli 

katkılar yapacaktır88. 

Ancak, bu hususta ne derece başarılı olunduğu konusundaki değerlendirme 

de ankete katılanlardan istenmiş ve şu sonuçlar alınmıştır: 

Tablo 2.3 Yatırımların Bütüncül Değerlendirme Durumu 
Mahalli idarelerin yatırımları ile bütüncül değerlendirme yapılmaktadır 

Cevap Cevap Sayısı Cevap Oranı 
Kesinlikle Hayır 25 23% 
Hayır 32 29% 
Nötr 25 23% 
Evet 16 15% 
Kesinlikle Evet 12 11% 

Toplam 110 100% 
Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 

Görüldüğü üzere, merkezi idare teklifleri ile mahalli idare yatırımları 

arasında sağlanması gereken bütünlük, uygulamada büyük ölçüde 
gerçekleştirilememektedir. 

İlde yatırım teklifleri arasında bu bütünlüğün sağlanamaması, gerektiği 
şekilde aralarındaki irtibatların kurulamaması ile çelişki ve uyumsuzluklarının 

giderilememesinin temelinde, il düzeyinde bu çalışmaların koordinasyonundan 

88 Erkan. 1987:82. 
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sorumlu olan İPKM’lerin öncelikle personel eksikliği olmak üzere teknik imkanlar 
bakımından yetersizliği yatmaktadır. 

Bu noktada uygulama sorunlarının daha net anlaşılabilmesi için İPKM’lerin 
yaşadığı problemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Yapılan ankette bu konuda da 
önemli tespitler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde öncelikli olarak ortaya çıkan 
husus, İPKM’lerin personel sayısı itibarıyla oldukça zayıf bir konumda 
bulunduklarıdır. Bu durumu görebilmek için İçişleri Bakanlığının faaliyet raporlarına 
göre 2006 ve 2007 yıllarında İPKM kadroları ile ilgili bilgilere bakmak yeterlidir. 
Aşağıdaki tabloda 2006 ve 2007 yıllarına ait kadro durumu görülmektedir. 

Tablo 2.4 2006 ve 2007 Yıllarında İPKM Kadrolarının Durumu 
Unvan Kadro Sayısı Dolu Kadro Dolu Kadro Oranı 

2006 Müdür 81 60 74% 

İl Planlama Uzmanı 82 28 34% 

İl Planlama Uzm. Yrd. 95 65 68% 

Toplam 258 153 59% 

2007 Müdür 81 52 64% 

İl Planlama Uzmanı 82 40 49% 

İl Planlama Uzm. Yrd. 95 43 45% 

Toplam 258 135 52% 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı 2006 ve 2007 Yılı Faaliyet Raporu 

Tablo incelendiğinde son iki yılda İPKM kadrolarının daha da boşaldığı 
gözlenmektedir. Uzman kadrolarında uzman yardımcılığından geçişlerle beraber 
nispi bir artış sağlanmışsa da uzman yardımcısı kadrosundaki açık daha da artmış ve 
telafi edilememiştir. Genel olarak bakıldığında da meslekten ayrılmalar daha çok 
uzman yardımcılığı döneminde yaşanmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu durumun daha 
önceki yıllardaki seyrinin de görülmesi mümkündür. 

Tablo 2.5 APK ve İl Planlama Uzman Yardımcısı Personel Hareketliliği 
Atama Sınavı Kazanan Kurumdan Kurumda Kalan Ayrılış 

Dönemleri Personel Sayısı Ayrılan 
Personel Sayısı 

Personel Sayısı Oranı 

2002 60 43 17 %72 

2004 67 35 32 %52 

2006 28 10 18 %36 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı’nda Kariyere Dayalı Uzmanlaşma ve Yeni Bir Model Önerisi, TİD, s. 19. 
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Bu tabloda da uzman yardımcılığı döneminde meslekten ayrılma oranının 
yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu durum İPKM’de uzmanlık birikiminin 
sağlanmasını da zorlaştırmaktadır. Zira personel hareketliliği sürekli bu şekilde 
seyrederken bu birimlerde görev yapan uzmanların gerçekten birikim isteyen 
planlama ve koordinasyon konularında yetişmesi, uzmanlığının geliştirilmesi 
mümkün olamamaktadır. Ancak müdür kadrosunda veya nadiren uzman kadrolarında 
çalışmakta olanlar vesilesiyle sınırlı bir tecrübe aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. 

ÎPKM kadrolarının ve özellikle uzman yardımcısı kadrolarının bu derecede 
değişken olması, sürekli bu birimlerden ayrılmaların yaşanmasının en önemli sebebi 
aylık ücretlerin düşük olmasıdır. Zira İPKM personel ücretleri, bir uzmanlık kadrosu 
olmasına rağmen, oldukça düşük seviyede kalmaktadır. Bu durum, İPKM’lerin 
etkinliğini engelleyen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
sorun aşılmadan İPKM’ye ne kadar önemli görevler verilmiş olsa da personel 
imkânlarının mevcut durumu ile bu görevlerin karşılanması pek mümkün 
görünmemektedir. 

Proje tekliflerinin İKK’da görüşülememesi 

Uygulamada yaşanan sorunlardan biri de proje tekliflerinin İKK’da bütüncül 
şekilde değerlendirilememesidir. Ankette bu yöndeki soruya verilen cevaplar, 
İKK’da yatırım tekliflerinin görüşülemediği üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Tablo 2.6 İKK’da Yatırım Tekliflerinin Görüşülme Durumu   
İKK’da yatırım teklifleri görüşülmektedir 

Cevap Cevap Sayısı Cevap Oranı 
Kesinlikle Hayır 21 19% 
Hayır 33 29% 
Nötr 21 19% 
Evet 20 18% 
Kesinlikle Evet 17 15% 

Toplam 112 100% 
Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 

Ankette yer alan diğer değerlendirmelerde de İKK’da yatırım tekliflerinin 
genel olarak büyüklüklerinden bahsedilse bile detaylı bir değerlendirme yapılamadığı 
belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak da yatırım tekliflerinin merkezde hazırlanması, 
Kurul toplantıları öncesinde İPKM’deki personel eksikliğinden dolayı detaylı bir 
incelemenin yapılamaması, kuramların kendi teklifleri üzerinde değerlendirme 
yapılmasını istememesi, sadece kendi proje teklifleri ile ilgilenmeleri ve projelerinin 
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ilde yürütülen diğer projelerle ilişkisi konusunda ilgisiz olmaları gibi sebepler 
gösterilmiştir. 

İPKM tarafından Kurul toplantısı öncesinde gerekli çalışmaların yapılması 
halinde Kurulda daha sağlıklı ve detaylı değerlendirmeler yapılabilecek olmasına 
rağmen, toplantının rutin bir iş olarak algılanarak kısa bir sürede tamamlanması da 
bu değerlendirmelerin yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

İKK’da alınan kararların merkezi düzeyde yeterince dikkate alınmaması 

Mevcut durumda en önemli sorunlardan biri de, İKK ile merkezi düzey 
arasında düşey koordinasyon ilişkisinin kurulamamış olmasıdır. IKK’da alınan 
kararların toplantı bilgi formu olarak merkeze iletilmesi mevzuatta yer almakla 
beraber, bu kararların nasıl yerine getirileceği ile ilgili bir sistematik 
oluşturulmamıştır. Merkezde de bu raporlar sadece gereği için İçişleri Bakanlığına ve 
bilgi için de DPT Müsteşarlığına iletilmekte, ancak merkezi düzeyde bu bilgi 
formlarda dile getirilen sorun ve darboğazlarla ilgili birimlere iletilmemektedir. 
İçişleri Bakanlığında İl Koordinasyon Kurulu kararları İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlükleri ile ilgili birim olan Strateji Geliştirme Başkanlığına değil, İller İdaresi 
Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. İKK’da tartışılan sorunlar, bu birimden ilgili 
merkezi kuruluşlara düzenli olarak iletilmemekte, DPT Müsteşarlığında ise, İl 
Koordinasyon Kurulu kararları doğrudan Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel 
Müdürlüğüne havale edilmekte, toplantı tutanaklarında çeşitli sektörlerle ilgili olarak 
dile getirilen sorunlar hakkında diğer birimler bilgi sahibi olamamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda İKK’da alman kararların merkezi düzeyde dikkate 
alınması konusunda ankete katılanların görüşleri yer almaktadır. 
Tablo 2.7 İKK'da Alınan Kararların Merkezi Düzeyde Dikkate Alınması 

İKK'da alınan kararlar merkezde dikkate alınmaktadır 
Cevap 
Kesinlikle Hayır 
Hayır 
Nötr 
Evet 
Kesinlikle Evet 

Toplam 

Cevap Sayısı Cevap Oranı 
14 

30 

41 

21 

5 

111 

13% 
27% 
37% 
19% 
4% 

100% 

Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 
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Bu ankette İKK’da alman kararların merkezde dikkate alındığını düşünenler 
bulunmakla beraber, çoğunluğun fikri bunun aksi yöndedir. Olması gereken durum 

açısından yapılan değerlendirmeler de mevcut durumun yeterli görülmediğini 

göstermektedir. 

İlk kez 2008 Yılı Program Kararnamesi ile öngörülen, yatırım tekliflerinin 
Valilik görüşleri ile birlikte merkezi kuramlara iletilmesi yönündeki düzenleme 

hakkında İPKM çalışanlarının fikirlerinden bu sonuca ulaşılmaktadır. Aşağıdaki 
tabloda bu konudaki görüşler yer almaktadır: 

Tablo 2.8 Tekliflerin Valilik Görüşleri İle İletilmesi     
Tekliflerle birlikte Valilik görüşlerinin merkeze iletilmesi yararlı olacaktır 

Cevap Cevap Sayısı Cevap Oranı 
Kesinlikle Hayır 1 1% 
Hayır 1 1% 
Nötr 6 6% 

Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 

İPKM çalışanlarının yaptıkları değerlendinnelerden, bu konudaki 
düzenlemeyi çok olumlu buldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirmeler, 
mevcut durumda Valilik görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığını da 
göstermektedir. Yapılan düzenleme ile valiliklerin ve dolayısıyla İPKMTerin süreçte 
daha etkin hale gelmesinden duydukları memnuniyeti ve bunun yatırım sürecine 

yerelin fikirlerinin merkezde daha fazla dikkate alınmasının olumlu katkılar 

yapacağını da anketteki değerlendinnelerinde ifade etmişlerdir. 

İl düzeyinde yukarıda belirtilen çalışmalar ne kadar iyi düzeyde yapılırsa 
yapılsın bu sürecin merkezle irtibatı sağlıklı şekilde kurulmadığında beklenilen fayda 

elde edilemeyecektir. 

İKK’da alınan kararlarının uygulama gücü olmaması 

İKK kararlarının uygulama gücünün olmamasının temelinde Kurulun 
mevzuat altyapısının yeterli olmaması ve ilgili mevzuatta İKK’ların açıkça yer 
almaması yatmaktadır. Zira mevcut durumda İKKTar İl İdaresi Kanununun 24. 

maddesinde yer alan “Vali, yılda dört defadan az olmamak iizere liiznm gördüğü 

Evet 
Kesinlikle Evet 

Toplam 

37 
66 

111 

33% 
59% 

100% 
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zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, 

teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve 

kararlaştırmak amacıyla idare şube başkan/arını heyet halinde toplar. Bu toplantıda 

alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir. ” hükmüne 

dayanmakla birlikte madde metninde ismen zikredilmemektedir. Bu bakımdan 

madde hükmü, ilde il idare şube başkanlarıyla yapılan herhangi bir toplantıyı da 

kapsayabilecek şekilde düzenlenmiş durumdadır. İl İdaresi Kanununda 
kullanılmayan bu isim, bu Kurullara ait müstakil bir düzenleme de olmadığından 
ancak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğinde kullanılmıştır. 

Kanunun 24. maddesinde kurulun gündemi ise şu şekilde belirtilmiştir: "Bu 

görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve 

geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması gibi konular 

üzerinde gerekli tedbirler planlaştırılır. ” 
Madde metninde, İKK’larm gündemleri çok genel ifadelerle belirtilmektedir. 

Kanunda İKK’ların ismen belirtilmesi ile birlikte gündemin de daha net bir şekilde 
ifade edilmesi yararlı olacaktır. Özellikle belirttiğimiz gibi yatırım tekliflerinin 
görüşülmesinde ve bu tekliflerin ilin resmi teklifleri olarak iletilmesindeki 
fonksiyonlarının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

Anılan Yönetmelikte İKK toplantıları ile ilgili 13. maddede "Müdürlük, İl 
Koordinasyon Kurulu toplantıları için gerekli olan hazırlık çalışmalarının 
yapılmasından, toplantıda alınan kararların yazılarak Valilik kanalıyla ilgili 

kuruluşlara gönderilmesinden ve sonuçlarının izlenerek Valiye bildirilmesinden 
sorumludur. ” hükmü mevcut olmakla beraber, hem kuruluşların bu kararlara karşı 

nasıl bir yol takip etmesi gerektiği düzenlenmemiş, hem de İPKM’lerle ilgili bir 
yönetmelikte belirtildiği için daha çok İPKM ile ilgili bir usul hükmü olarak Kurul 
kararlarının etkili olmasını sağlayamamıştır. Ankette İKK toplantılarına katılımla 
ilgili bir yaptırımın olmaması da Kurulun etkisini zayıflatan bir durum olarak 

zikredilmiştir. 
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2.2.3. Türkiye’de izleme sürecine yerelin katılımı 

Kamu yatırımlarının izleme sürecinin, genel olarak izleme mekanizmalarının 
işletilememesi ile ilgili problemlerin dışında, yerelden başlayan bir süreç olarak 

etkinleştirilememesinin önündeki en önemli engellerden biri, bu görevleri yerelde 

yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş olan İP KM ve İKK’ların fonksiyonlarını 

yürütmesinde karşılaşılan sorunlardır. Zira İPKM ve İKK ile ilgili mevzuat 
düzenlemelerinde il düzeyinde izleme ile ilgili olarak bu yapılara çok önemli 

görevler verildiği görülmektedir. 

Örneğin İPKM Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde plan-program 
uygulamaları ile ilin yatırım programında yer alan yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan 

ve koordinasyon gerektiren sorunları belirlemek, çözülmesi için gerekli tedbirleri 

tespit ederek Valiliğe bildirmek ve çözülmesine yardımcı olmak, İPKM’nin görevleri 
arasında sayılmıştır. Müdürlük izleme sonuçlarını da bir rapor halinde İKK’ya 
sunacak, ilde uygulanmakta olan yatırımların durumları bu rapor üzerinden Kurulda 

görüşülecektir. 

Yönetmeliğin 15. maddesinde ise yatırımların izlenmesi müstakil bir madde 

olarak düzenlenmiştir. Bu madde ile müdürlükçe, il içindeki merkezi ve mahalli 

idare yatırımlarının; yatırımcı kuruluşlardan Valilikçe istenen yıllık yatırım projeleri, 
bu projeler için hazırlanacak çalışma ve iş programları ile yatırım uygulama 

raporlarına dayalı olarak, Vali adına ve Vali tarafından düzenlenecek program 

dairesinde yerinde izlenmesi esası getirilmiştir. Görüldüğü gibi yerinde izleme 

ziyaretleri de Müdürlüğün izleme görevi kapsamında zikredilmiştir. Ayrıca izleme 
çalışmalarının teknik araçlarla da desteklenerek, her ilde müdürlük bünyesinde, 

kamu yatırımlarına ilişkin bilgilerin çeşitli harita ve panolar yardımıyla göze hitap 

edecek şekilde değerlendirilmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının araç-gereç ve 
personel durumları ile yatırımlarının gerçekleşme durumlarının izlenmesi, kaynak 

kullanımında ve yeni yatırım kararlarının alınmasında işbirliği, koordinasyon, sürat 
ve kolaylık sağlanmasında yararlanılmak üzere bir “Yatırımları İzleme Odası” 
düzenlenmesi zorunlu tutulmuştur. İlde basit düzeyde bir coğrafi bilgi sistemi 
uygulaması olarak nitelendirilebilecek bu tür bir uygulama ile yatırım 
uygulamalarına ait verilerin sadece raporlarda kalmasının önüne geçilerek görsellik 
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kazandırılması ve sürecin daha iyi takip edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yönetmeliğin hazırlandığı yıllara göre gerçekten önemli hususlara dönemin şartları 

çerçevesinde yer verdiği görülmektedir. 

İzleme konusu, değerlendirme ile birlikte Yönergede de detaylandırılarak ayrı 
bir bölüm halinde düzenlenmiştir. Yönergede 49. madde izleme konusunda genel 
ilkeleri düzenlemektedir. Buna göre izleme ve değerlendirme çalışmalarında 

izlemenin aslında bir değerlendirme ve değerlendirmenin de sürekli ve sistematik 

olarak sonuç çıkarma ve iyileştirme olduğu kuralı göz önünde tutulacaktır. Bu 
yaklaşım çok doğru bir tanımlama değilse de izleme ile birlikte bir değerlendirme 
mekanizmasının da oluşturulması gereğini ifade etmesi bakımından önemlidir. 

Ancak değerlendinne ile ilgili olarak “Her türlü izleme çalışmalarında elde edilen 

bilgi ve gözlemler düzenli biçimde kaydedilecek ve değerlendirilecektir. " şeklindeki 

genel bir hüküm haricinde neredeyse hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu konu 

Yönergenin önemli eksiklerinden biridir. İPKM’lerin izleme görevleri ile birlikte 
değerlendirme esaslarının da net bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. 

Ayrıca Yönergede program kararnamesinde belirtilen izleme konuları dışında 

Valilikçe başka izleme alanları belirlenebileceği da ifade edilmektedir. Müdürlüğün 
izleme konusundaki esas sorumluluğu ise, yatırımların yanında üretim çalışmaları ve 

yıllık programlarda yer alan tedbirlerin izlenmesini kapsamaktadır. 

İzleme için kullanılacak araçlar periyodik raporlar ve izleme ziyaretleridir. 
İzleme raporlarının formatı ise program kararnameleri, Yönetmelik ve Yönerge ile 
diğer mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacaktır. 

Yatırımların izlenmesinde kapsama dâhil olanlar; 

• Merkezi yönetime bağlı kamu kuruluşlarının yatırımları 

• Mahalli idarelerin ve bunlara bağlı işletme, müessese, teşekkül ve 
birlikleri yatırımları 

• Mahalli Halk girişimlerinin yatırımları 

• Teşvik belgeli özel sektör yatırımları 

Olarak sayılmaktadır. Bu yatırımların izlenmesinde kullanılacak formlara da 

Yönerge ekinde yer verilmiştir. 
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Müdürlük, Program Kararnamelerinde belirtilen dönem sonlarında yatırımcı 
dairelerin valiliğe izleme raporu gönderip göndermediklerini izleyecek ve gerekli 
gördüğünde ek bilgileri saptayarak Valiye sunacak ve Vali kanalıyla bu bilgileri elde 
edecektir. Bu düzenleme ile müdürlüğe izleme çalışmalarında doğrudan valinin 
ildeki kurumlar üzerindeki hiyerarşik yetkilerine başvurma imkanı verildiği 
görülmektedir. 

Kuruluşlar tarafından sunulacak bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerektiği 

de belirtilmiş bulunmaktadır. Bu bilgilere ilave olarak yatırımların gerçekleşme 

durumları Valilik tarafından müdürlüğe izletilebilecektir. 

Ayrıca kamu iktisadi kuruluşlarının ve mahalli idarelerle bunlara ait işletme, 
müessese, teşekkül ve birliklerin üretim tesislerinin de ildeki üretim çalışmaları 

kapsamında izleneceği ve bunlara ait izleme sonuçlarının da bir rapor halinde Valiye 

sunulacağı ve Valinin uygun görmesi halinde İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 
görüşüldükten sonra, varsa önemli görülen konuların ilgili merkezi kuruluşa intikal 

ettirileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Yönetmelikte yatırımların harita ve panolara yansıtılması ile ilgili hüküm de 
Yönergede detaylandırılmıştır. Buna göre devam eden ve planlanan yatırımlar 
1/50.000 ölçekli harita üzerinde işaretlerle gösterilecek ve bu tablolar Valinin gerekli 
görmesi halinde aylık ve hatta haftalık olarak güncellenecek ve sürekli olarak canlı 
verileri içermesi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarla ilgili olarak hazırlanacak grafikler 

yıl onu itibarıyla gerçekleştirilen hizmetlerin yılsonu itibarıyla karşılaştırılmasına 

imkân verecek şekilde hazırlanacaktır. 

Bununla birlikte, bu düzenlemelerin büyük çoğunluğu uygulamada 

işletilememektedir. Kuruluşlardan bir kısmı izleme raporlarını düzenli olarak 

gönderirken, bir kısmından düzenli olarak rapor alınamamaktadır. Ayrıca izleme 
raporları üzerinde de gerekli çalışmalar yapılarak dönem değerlendirmeleri 

hazırlanamamaktadır. Yatırım izleme odası ise günün koşularına göre oldukça eski 
bir düzenleme olmasının yanında uygulaması da yok denecek kadar azdır. 

Diğer izleme aracı olan izleme ziyaretlerinin ne ölçüde yapılabildiği, bu 
yöndeki anket sorusuna verilen cevaplar üzerinden değerlendirilebilir. 
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Tablo 2.9 İPKM Tarafından Yatırımların Yerinde İzlenmesi 
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İPKM yatırımları yerinde izlemektedir 
Cevap Cevap Sayısı Cevap Oram 
Kesinlikle Hayır 42 38% 
Hayır 27 25% 
Nötr 16 15% 
Evet 18 16% 
Kesinlikle Evet 7 6% 
Toplam 110 100% 
Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 

Elde edilen sonuçlar, izleme ziyaretlerinin büyük ölçüde yapılamadığını 
göstermektedir. Ankette izleme ile ilgili olarak İPKMTerin üzerinde durduğu bir 
husus da İPKM’lerin yatırımların izlenmesinde diğer kurumlar üzerinde yaptırım 
gücünün olması gerektiğidir. Ancak bu noktada izlemenin daha çok denetime 

kayması riski bulunmaktadır. Dolayısıyla İPKM’ye doğrudan bir yaptırım gücü 
vermek uygun olmamakla birlikte, ildeki kuruluşların amiri konumunda olan Valinin 
bu denetim işlevini görmesi, ancak İPKM’nin Valiye yatırımlar hakkında düzenli bir 
izleme raporu ve dönem değerlendirmesi sunması şeklinde bir uygulamaya geçilmesi 
gerekmektedir. Mevcut durumda İPKM’lerin bu şekilde bir talepte bulunması, 
yukarıdaki anket sorusuna verilen cevapların da gösterdiği üzere yatırımların 

izlenmesi konusunda yeterli çalışmaların yapılamamasından ve gerekli 
değerlendirme çalışmaları ile Valinin yeterince desteklenememesinden 
kaynaklanmaktadır. 

2.3. Bölüm Değerlendirmesi 

KAYA Raporunda, Türk kamu yönetiminde 1960’h yıllarda planlı döneme 

geçilmesinden sonra, planlama anlayış ve uygulamasının yönetim boyutunda 
yerleşemediği ifade edilerek, planlama yönetimi oluşturulurken planlama sisteminin 

gerekli kıldığı örgütsel yapılaşmanın, DPT dışında yönetim yapısının bütünü göz 
önünde tutularak önemiyle orantılı biçimde ele alınmadığı ve bu durumun 
geçerliliğini koruya geldiği belirtilmiştir89. 

Planlamaya ilişkin örgütlenmede, örgütsel yapının kurulmasını etkileyen en 

önemli etkenin ise Türkiye’deki planlama anlayışının merkezde sektörel planlamaya 

89TODAİE, 1991:32. 
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dayalı olmasından kaynaklanan mekân ve katılma boyutundaki sınırlılıklar olduğu, 
bu nedenle ulusal planlama sisteminin, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya iki 
yönlü bir süreç olarak etkili bir biçimde işlemesinin sağlanamadığı ifade edilmiştir90. 

Yapılan anket çalışmasında İPKM’lerin il düzeyindeki planlama 
örgütlenmesinin merkezle ilişkisinin zayıf olduğu yönündeki tespitleri, bu sorunların 
günümüzde de büyük ölçüde devam ettiğini gösteımektedir. Planlama anlayışındaki 

merkezi ve salt sektörel anlayış, planlama örgütlenmesini de etkilemekte, yerelde ve 

merkezi düzeydeki kurumların planlama birimleri ile DPT’nin bağlantısının 

zayıflamasına sebep olmaktadır. Nitekim APK birimlerinin etkinlikleri kuruluşların 

üst yönetimlerinin sahiplenmesine bağlı kalmış, bu birimlerin öneminin 

anlaşılamaması zamanla daha da zayıflamalarına sebep olmuş, neticede bu birimler 

ilga edilerek yerine strateji geliştirme başkanlıkları kurulmuştur. 

Türkiye’de planlama sürecinin en önemli başlıklarından biri olarak yatırım 
programlama süreci de aynı sorunları bünyesinde barındırmakta ve planlama 
kademeleri arasındaki koordinasyon problemleri yatırım programlama sürecinde de 
kendini göstermektedir91. 

Yatırım programlamasında, planlama birimleri arasındaki koordinasyonun, bu 
kapsamda özellikle İPKMTerle DPT ilişkisinin zayıf olması, hem mekân bazlı 
kriterlerin geliştirilmesi ihtiyacının, sahip olduğu önem düzeyinde hissedilmemesine, 

hem de katılım boyutunda ciddi bir boşluk doğmasına sebep olmaktadır. 

Yatırım programlama sürecinde katılım ve mekân bazlı kriterlerin 
geliştirilerek yerel önceliklerin yeterince dikkate alınmaması sorunu, bölgesel 

gelişme politikalarının başarısı önünde de ciddi bir engel oluşturmaktadır. 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi kalkınma planlarının ve yatırım 
programlarının temel amaçlarından biri olmaya devam etmekle beraber, kamu 

yatırımları ile bu amaç arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulabildiğini söylemek 

mümkün değildir. 

90TODAİE, 1991:33. 
91 DPT, 2001:32. 
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Bunun sonucu olarak illerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri ile yatırımların il 

bazındaki dağılımı arasında da bölgesel gelişme politikaları bakımından anlamlı bir 

ilişki yakalanamamaktadır. İlerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerinin ve kamu 
yatırımlarının il bazındaki kişi başı dağılımlarının gösterildiği haritalar tez ekindeki 

EK-III’te yer almaktadır. 

Haritalardaki dağılımın görüntüsünün incelenmesi dahi sosyo-ekonomik 

gelişmişlik ile yatırımların dağılımı arasında bir ilişkinin bulunmadığını 

göstermektedir. Ancak bu ilişkinin daha net analiz edilebilmesi için ilin yatırım 

dağılımında aldığı payın SEGE değerleri ile korelasyonunun incelenmesi 

gerekmektedir. Burada 2003 SEGE çalışmasında sektörel gelişmişlik endeksi verilen 

üç sektör ve genel gelişmişlik endeksi değerlerinin, bu üç sektördeki yatırımlar ve 

toplam yatırımların kişi başı dağılımı ile korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar şu şekildedir: 

Tablo 3.8 İl bazında yatırım dağılımlarının SEGE değerleri ile korelasyonu 
Genel Eğitim Sağlık İmalat 

0,088849 0,147826 0,131957 0,047146 
Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir. 

Bu değerlerin hepsinin sıfıra yakın olması, illerin sosyo ekonomik 

gelişmişlikleri ile yatırımların dağılımı arasında bir ilişki bulunmadığını 

göstermektedir. Ancak yatırım programı hazırlama rehberlerinde belirtildiği üzere 
kamu yatırımlarının etkin bir bölgesel gelişme aracı olarak kullanılması, sosyo¬ 

ekonomik gelişmişlikle yatırım dağılımı arasında belirli ölçüde bir ters orantının 
bulunmasını gerektirmektedir. Mevcut durum, kamu yatırımları ile bölgesel gelişme 

politikaları arasında bu tür bir ilişkinin olması gereken düzeyde kurulamadığını 

göstermektedir. 

Bu dağılımın oluşmasındaki en önemli sebeplerden biri merkezde yerel 

ihtiyaçların yeterince yansıtılamaması ve bu ihtiyaçların takibinin ve kamuoyuna 
açıklığının yeterince sağlanamamasıdır. Süreç şeffaf bir şekilde işlemediği için 

teknik değerlendirmelerin siyasi müdahalelere maruz kalma olasılığı da artmakta 

nihayetinde bölgesel gelişme ile ilgili amaçlara ulaşılması da güçleşmektedir. 
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Bölgesel gelişme politikalarının bütüncüllüğü içerisinde kamu yatırımları ile 

gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşılabilmesi, sürecin yerelin etkin katılımı ile 

daha şeffaf hale getirilmesini ve merkezi düzeyde mekânsal kriterlerin 

geliştirilmesini gerektirmektedir. Yerelin sürece katılımının sağlanması, merkezi 
düzeyde mekânsal kriterlerin hazırlanmasını da zorlayacak ve hızlandıracak bir 

faktördür. Aksi takdirde merkezi düzeyde cereyan eden ve yerelin katılımına açık 

olmayan bir sistemin kendi içerisinde mekânsal kriterler geliştirmesi için de yeterli 

düzeyde bir ihtiyaç hissedilmemektedir. 

Diğer yandan, ülkemizde kamu yatırımlarına tahsis edilebilen kaynakların 
yetersizliği dışında, etkin kullanılamaması da hâlâ önemli bir sorun olmaya devam 

etmektedir92. Bunun sonucu olarak, görece geri kalmış bölgelere kaynak transferleri 
yetersiz olduğu gibi, bu kaynakların etkin kullanılamaması da bölgesel gelişmişlik 

farklarının giderilmesi bakımından istenen verimin elde edilmesini 
güçleştirmektedir. 

Bu çerçevede izleme süreçlerinin iyi tasarlanmasının yerelin kendisine 

verilen kaynakları ihtiyaç duyduğu alanlarda daha etkin kullanması bakımından çok 

önemli bir rolü vardır. Ancak, uygulamada yerele programlama sürecinde aktif bir 

katılım imkânı sağlanmadığı gibi, yerel ayağı güçlü bir izleme sistemi de 
oluşturulmuş değildir. 

Programlama ve izleme süreçlerinde yerel düzeyde yeterli bir katılım ve 

kapasite oluşumu sağlanamaması temelde yerel düzeyde kurumsal altyapının yeterli 

düzeyde geliştirilememiş olmasının bir sonucudur. Bu durum ayrıca bölgesel gelişme 
faaliyetlerinde de istenen başarının elde edilmesini güçleştirmektedir. Dolayısıyla 

İPKM’lerin ve İKK’larm mevcut durumu, programlama ve izleme süreçlerinde 
yerelde etkin bir işleyişin sağlanamamasma sebep olduğu gibi, il düzeyindeki 

planlama çalışmalarını da sekteye uğratmakta ve bölgesel gelişme çalışmalarında il 

ölçeğinde yürütülecek koordinasyon faaliyetlerinin kurumsal altyapısını 
zayıflatmaktadır. 

92 DPT, 2008 Yılı Programı, s. 26. 



KAMU YATIRIMLARININ 
PROGRAMLAMA VE İZLEME SÜRECİNE 

YERELİN KATILIMININ 
ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER 



Programlama ve İzleme Sürecine Yerelin Katılımının Etkinleştirilmesi İçin Öneriler 75 

3. KAMU YATIRIMLARININ PROGRAMLAMA VE İZLEME 

SÜRECİNE YERELİN KATILIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN 
ÖNERİLER 

Kamu yatırımlarının programlama ve izleme sürecine yerelin katılımının 

programlama ve izleme aşamaları ile ilgili önerileri ayrı başlıklar altında belirtmek 

gerekmektedir. 

3.1. Programlama Sürecine Yerelin Katılımı 

Yerelin programlama süreçlerine katılımı, mevcut durum ve sorunların 

tespitinde olduğu gibi, yerel ölçekli ihtiyacın tespiti ve bu ihtiyaçların merkezle 

paylaşımı şeklinde iki ayrı başlıkta ele alınabilir. 

3.1.1. Yatırım ihtiyacının tespiti 

Yerel ölçekte ihtiyaç tespiti ve bu ihtiyaçların merkezle paylaşılması aşaması 

ile ilgili öneriler belirtilirken; önerilen düzenlemeler açıklandıktan sonra, bunlardan 

beklenen faydalar ve uygulama için alınması gereken tedbirler belirtilecektir. 

3.1.1.1.Önerilen düzenlemeler 

Yerel ölçekli yatırım ihtiyacının tespitinin yereldeki idareler tarafından 

öncelikle yapılması gerekecektir. Burada yerelin ihtiyaç duyduğu yatırımların 

belirlenebilmesi için yatırım teklif sürecinde proje teklifinde bulunması gereken 
çalışmaları yapılmış olarak proje tekliflerinin alınması, sürecin ilk aşamasını 

oluştunnaktadır. 

İl envanter çalışmalarının düzenli olarak yapılması 

İlde programlama faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi, yerel ihtiyaç 
ve sorunların ve sahip olunan potansiyellerin düzenli olarak takibine bağlıdır. Bu 

nedenle yerelde programlama çalışmalarının ilk aşaması düzenli bir envanter takip 
sisteminin oluşturulmasıdır. Envanter takibi ile ilgili olarak yaşanan sıkıntıların 

aşılabilmesi için il düzeyindeki envanter verilerinin merkezi düzeyde de takip 

edilebilen elektronik bir bilgi sistemi üzerinden alınması önemli bir gerekliliktir. Bu 
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envanter sisteminin, envanter takibi bakımından kendi bilgi sistemlerini kurmuş olan 

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi diğer kuramların sistemleri ile veri 

paylaşımının sağlanması gerekmektedir. Nitekim Yönergede de İPKM’lerin gerek il 
gerekse merkezi düzeyde derlenmiş bilgilerden yararlanabileceği belirtilmiştir93. 

Bununla birlikte, yapılması gereken bir diğer önemli düzenleme, envanter 

verilerinin güncel ihtiyaçlara göre yeniden belirlenmesidir. Envanter verileri yeniden 

belirlenirken, kapsam, İPKM’lerin il düzeyindeki planlama, programlama ve izleme 
çalışmalarında kullanması gereken temel verilerle sınırlı tutulmalıdır. 

Belirlenen envanter verilerinin elektronik bilgi sistemleri üzerinden doğrudan 

ilgili kuramlar tarafından girilmesi sağlanmalıdır. İPKM’lerin veri toplama ve 
bunları derlemenin ötesinde, kuramlardan düzenli olarak alınan verileri kullanarak il 

düzeyindeki planlama çalışmaları, proje tekliflerinin hazırlanması ve izleme ile ilgili 

görevlerine yoğunlaşabilmeleri için bu bir gerekliliktir. Diğer yandan, bu verileri 

sağlama ve güncelleme yükümlülüğü İPKM Yönergesinde değil, il düzeyindeki 
planlama, programlama ve izleme faaliyetlerinin genel çerçevesini oluşturan bir 

Yönetmelikte belirtilmelidir. Bu Yönetmelikle ilgili daha geniş açıklamalar aşağıda 

yer alacaktır. 

Bu şekilde envanter takibinin mevcut durumda İPKM için getirdiği yük 
hafifletilmiş olacak ve envanter verilerinin; ihtiyaç, soran ve potansiyellerin 
belirlenerek proje fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda daha 
işlevsel olarak kullanılması sağlanacaktır. 

İhtiyaçların belirlenmesi 

Envanter takibinin düzenli ve sürekli hale getirilmesi ile birlikte, ilin 

ihtiyaçlarının bu veriler ve diğer araçlarla düzenli olarak takip edilmesi 

gerekmektedir. Yönerge’de planlama çalışmaları ile ilgili bölümde de öncelikle 
ihtiyaçların belirlenmesine yer verilmiş, yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 

ilçe, belde ve köy ölçeğinde ihtiyaç ve soranların tespiti için basit bir örnek form da 
Yönerge ekine konulmuştur. Ancak uygulamada bu yöntem de uygulanamamaktadır. 

93 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi, İçişleri Bakanlığı, Ankara, 
1991,m. 17. 
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Zira Yönergede bu formların kim tarafından hazırlanacağı net olarak 

açıklanmamıştır. Sadece Kaymakamlıkların yaptıkları köy teftişlerinde tespit edilen 
ihtiyaçların bu form kullanılarak Valiliğe iletileceği belirtilmiştir. 

İhtiyaçların düzenli olarak takip edilmesi, proje fikirlerinin oluşturulmasında 
çok önemli olmakla beraber, burada da elektronik bilgi sistemlerinin kullanılması ve 

bu sistem üzerinde standart raporlar oluşturularak kuruluşlar tarafından İl 
Koordinasyon Kurulu dönemlerinde sisteme girilmesi, uygulamayı kolaylaştıracaktır. 

Aksi takdirde evrak üzerinden alman ihtiyaçların Yönergede belirtildiği şekilde ilçe, 

sektör ve kuruluş bazında tasnif edilmesi ve bunların değerlendirmesinin 

yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Nitekim uygulamada da belirtilen nedenle, bu 
çalışmalar yürütülememektedir. 

İnternet tabanlı bilgi sistemleri ile Yönergeye göre İPKM tarafından 
yapılması gereken tasnif ve raporlarla diğer analizlerin otomatik olarak üretilmesi 

sağlanarak, İPKM’lerin, bunlar üzerinde İKK toplantısı öncesinde gerekli 
değerlendinneleri yapması imkânı sağlanmış olacaktır. Burada sistemin karar destek 

araçları ile güçlendirilmesi çok önemli bir husustur. Zira sistemde ne kadar detaylı 
çalışmalar üretilirse, bunlar üzerinde yapılacak değerlendirmeler de o derece geniş 

kapsamlı sağlıklı olacaktır. 

İPKM tarafından yapılacak değerlendirmeler de İKK’ya il ölçeğinde 
bütüncül bir bakış açısıyla sunulacak ve Kurulda çabuk ve doğru kararların 

alınmasına yardımcı olacaktır. 

Proje tekliflerinin hazırlanması 

İhtiyaçların envanter verileri de dikkate alınarak tam olarak tespit 
edilmesinden sonra gelinen aşama proje hazırlığıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, 

ülkemizdeki planlama sürecinde en önemli problemlerden biri merkeziyetçi karar 
alma mekanizması olduğu için yatırım projelerinin hazırlanmasında yerel düzeyde 

ciddi bir kapasite sorunu yaşanmaktadır. Bu kapasite sorunun aşılarak, tekliflerin 
yereldeki ihtiyaçlara uygun olarak yereldeki kuruluşlar tarafından hazırlanmasının 

sağlanması, programlama sürecinin yerelden başlayan bir süreç olarak işletilebilmesi 
için önem arz etmektedir. 
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Yerelden başlayan bir programlama sürecinde, yereldeki kalkınma çabalarının 
bütüncüllüğünün ve ilgili bütün sektörler arasında koordinasyonun sağlanması 
bakımından proje tekliflerinin mümkün olduğunca yerelde hazırlanması büyük önem 
arz etmektedir. Ancak kuruluşlarda yeterli kapasitenin bulunmaması halinde il 
düzeyinde proje destek hizmetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 

öncelikle İPKM’nin bu konuda yetkin olması ardından il ölçeğinde verilecek 
eğitimlerle bu kapasitenin diğer kuruluşlara doğru yayılmasının sağlanması 

gereklidir. Projecilik kapasitesinin yerelde kurumsal bazda güçlendirilmesi için 
İPKM’lerin eğitim programları ile desteklenmesi, ilde proje hazırlama kapasitesinin 
kademeli olarak artırılmasında ilk olarak ele alınması gereken hususlardan biridir. 

Kalkınma ajanslarının bulunduğu bölgelerde proje hazırlama konusunda 
İPKM’lerin kalkınma ajansları ile daha yakın işbirliği içerisinde çalışması da 
sağlanmalıdır. Bunun için gerekli hukuki altyapı Kalkınma Ajansları Proje ve 
Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 32. maddesinde belirtilmiştir. Bu hükme göre 
kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek 
çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu 
hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı 

sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi hizmetler 
ajans tarafından sağlanabilecektir. Bu hüküm çerçevesinde öncelikle ajansların 
İPKM’ye bu alanlarda gerekli teknik desteği sağlaması, ÎPKM’nin de il düzeyinde 
diğer kuruluşlara benzer bir destek sağlanması mümkündür. 

Proje tekliflerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli 
hususlardan biri, tekliflerin hem ulusal düzeydeki plan ve programlar hem de yerel 
düzeyde hazırlanan bölge planı veya il gelişme planı gibi düzenlemelerde yer alan 
öncelik ve tedbirler dikkate alınarak hazırlanmasıdır. Zira proje teklifi düzeyinde 

plan ve programlarla ilişki kurulması, yıllık programlarla yatırım programları 
arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu şekilde 
kuruluşların yerel ve merkezi düzeyde de bu öncelikler kapsamında bir 
değerlendirme yapmasını sağlanacaktır. Bu noktada elektronik bilgi sistemleri 
üzerinden işletilen bir sistematik, tekliflerin öncelik ve tedbirlere ilişkilerinin 
belirlenmesi ve takip dilmesinde kolaylaştırıcı bir fonksiyon görebilir. 
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Proje tekliflerinin önceliklendirmesinin yapılması 

Proje teklifleri hazırlanırken önceliklerin belirlenmesi çok önemli bir 

husustur. Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde sektörel öncelikler, bölgesel 
öncelikler ve proje bazında önceliklere yer verildiği gibi, il düzeyinde de bu 
değerlendirmelerin yapılması, merkezi, yerel düzeyde elenebilecek projelerin 
yoğunluğundan kurtaracaktır. 

Bu önceliklendirmenin yapılabilmesi için proje ön değerlendirme 

kriterlerinin belirlenmesi gerekir. Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerindeki 

ölçütlerden sektörel öncelikler ve proje öncelikleri il düzeyinde de 

kullanılabilecektir. Bölgesel öncelikler ise il düzeyinde dikkate alınabilecek bir ölçüt 

içermediği için, kullanılamayacaktır. Bununla birlikte il gelişme planının veya ilin 

içinde bulunduğu bölgeye ait bir bölgesel plan, il ölçeğindeki önceliklerin tespitinde 

bir başvuru kaynağı olacaktır. 

Yatırım tekliflerinin hazırlanmasında stratejik planlarla ilişkinin sağlanması 
ve bu çerçevede bir önceliklendirmenin yapılması da önem arz etmektedir. 
Kuruluşların stratejik planları genelde kurumsal olarak belirlenen misyon ve vizyon 

çerçevesinde kurumsal hedefleri ortaya koyması bakımından her zaman yerel 

kalkınmanın çerçevesi ile örtüşmemesine rağmen, özelikle il gelişme planı ve bölge 
planı hedefleri ile kesişen kurumsal amaçların gerçekleştirilmesinde bu ilişkilerin 

kurulması faydalı olacaktır. 

Önceliklendirmenin kuruluş seviyesinden başlaması gereklidir. Kuruluşlar 
kendi yatırım teklifleri arasında önceliklendirme yaparak, bu teklifleri İPKM’ye 
iletmeli, İPKM de sektörel bazda önceliklendirmesi yapılmış olan bu teklifleri İKK 
toplantısından belirli bir süre önce alarak, farklı sektörlerdeki projelerin arasında bir 

önceliklendirme yapmalıdır. Bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla toplantı 
öncesinde çalışma gruplarının oluşturulabilmesi mümkün olmalıdır. 

Proje tekliflerinin bir il yatırım programı olarak birleştirilmesi 

Yıllık il yatırım programı Yönergede kesinleşen yatırımlar için ilde 

hazırlanması gereken bir il icmali şeklinde düzenlenmiştir. Ancak proje tekliflerinin 

bir il yatırım programı teklifi olarak sunulması öngörülmemektedir. Bölgesel gelişme 
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hedef ve önceliklerinde bütüncüllüğün sağlanması ve bu kapsamda kamuya düşen 
rolün en etkin şekilde yerine getirilebilmesi için, kamu alanında yürütülecek yatırım 
politikalarının mekân bazındaki bütünlüğe uygun olarak belirlenmesi büyük önemi 
haizdir. Bunun için programlama sürecinin başında “yıllık il yatırım programı 

teklifi”nin hazırlanması, kamunun yatırım önceliklerinin, bölgesel gelişme hedefleri 

ile uyumunu sağlayacağı gibi, farklı sektörlerdeki yatırımlar arasında da 

bütüncüllüğü sağlayacaktır. 

İKK toplantısı öncesinde yatırım teklifleri arasında bu tür bir önceliklendirme 
tamamlandıktan sonra, Kurul toplantısı öncesinde Valinin görüşüne de sunulmalıdır. 

Bu şekilde Valinin başkanlığında yapılan Kurul toplantısıyla, nihai 

değerlendirmelerin yapılması ve il yatırım programının kesinleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

İl yatırım programı hem merkezi idare yatırımlarını hem de mahalli idare 
yatırımlarını kapsamalı, merkeze gönderilecek yatırım tekliflerinin yerel 
yönetimlerin yatırımları ile ilişkileri kurularak il düzeyinde yatırımlar arasında 
bütünlük sağlanmalıdır. 

Bu noktada, mahalli idarelerin yatırımlarının merkezi idarenin yatırımları ile 

çelişmemesi bakımından bilgi amaçlı olarak merkeze gönderilmesi de düşünülebilir. 

3.1.1.2.Beklenen faydalar 

Yukarıda açıklanan şekilde yerel düzeyde kurgulanan ve işletilen bir sistemin, 

yatay düzlemde artan koordinasyonun neticesi olarak aşağıdaki faydaları sağlaması 
beklenmektedir. 

Projelerin yerel ihtiyaçlara daha uygun olarak tespit edilmesinin 
sağlanması 

Proje tekliflerinin taşra birimleri tarafından gerekli teknik çalışmaları 

yapılarak hazırlanması, yerel ihtiyaçlara daha uygun projelerin yürütülmesini 
sağlayacaktır. Bu şekilde örneğin bir tesis teklifi geliştirildiğinde, bu teklif 

kapsamında yalnızca o tesis için gerekli arazi, malzeme, makine-teçhizat 

araştırmaları değil, ancak bu tesisin rasyonel çalışması için gerekli görülen ulaşım 
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kolaylıkları, enerji ve benzeri altyapı ve yatırım ihtiyaçlarının da bu çerçevede ele 

alınmış olması gerekecektir. Mekân boyutunun ele alınabilmesi, projenin kârlılığının 
doğru olarak tespit edilmesi, zamanlama ve gerçekçi yatırım ihtiyacının 

belirlenebilmesi, projelerin bu şekilde belirlenebilmesine bağlıdır94. 

Yatırım Programının rasyonelleştirilmesine katkı sağlanması 

Yatırım Programları, yeterince önceliklendirilmemiş ve gerçek ihtiyacı 

yansıtmayan projelerin programda yer alması sebebiyle bazı dönemlerde gereğinden 

fazla büyüyebilmektedir95 Ülkemizde de bu sorun bazı dönemlerde hissedilmiş ve 
çözüm sağlanması için çeşitli çalışmalar yürütülerek projelerin ortalama bitiş süreleri 
bakımından önemli mesafeler kat edilmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalarda; önceliğini 
yitirmiş projelerin programdan çıkarılması, çok yıllık projelerin yıllık hale 

getirilmesi, projeler kapsamındaki biten işlerle yakın bir gelecekte ihale 

edilemeyecek alt kısım ve işlerin kapsam dışına çıkarılması, proje 

önceliklendirmeleri yenilenerek fiziki gerçekleşme düzeyi düşük olan, aciliyeti 

olmayan ve ikinci derecede öncelikli bazı projelerin iz ödenekle bırakılarak 
durdurulması gibi önlemler alınmıştır96. 

Yerelin programlama aşamasındaki katılımının artırılmasının, yürütülen 
rasyonelleştirme çalışmalarına97 da iki boyutlu bir katkıda bulunması sağlanabilir. 
Bunlardan birincisi proje teklif sürecinde yerel ihtiyaçlara daha uygun projelerin 

belirlenmesi yoluyla sağlanacaktır. Bu uzun vadede yatırım programının yerel için 

daha öncelikli projelerden oluşmasını sağlayacak ve süreç içinde rasyonelleşmeyi 
sağlayacaktır98. Diğer katkı ise, mevcut projelerin öncelik durumunun korunup 
korunmadığı konusunda İPKM ve İKK’larm değerlendirmelerinin alınması ile 
sağlanabilir. Zira başlangıçta yerelin etkin katılımı ile belirlenmeyen projelerin 

yereldeki öncelik durumu bu şekilde tespit edilebilecektir. 

94 Ürer, 1988:250. 
95 DPT. 2001:2. 
96 Kamu Yatırım Programının Rasyonelleştirilmesi Çalışmaları, (çevrimiçi), 
http://www.dpt.gov.tr/kamuvat/rasvonel.html. 14.2.2008. 
97 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar m.3 (18 Ekim 2007 
tarih ve 26674 sayılı R.G.) 
98 DPT, 2001:50. 
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Ayrıca yerel düzeyde öncelikli olmayan projelerin sürecin başında İPKM ve 
İKK’da yapılan değerlendirmelerle elenmesi sağlandığında, merkezi düzeyde daha 
az sayıda proje ile daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecektir. Ayrıca merkeze 

iletilen projelerin sektörel ve bölgesel önceliklere göre ve bir program bütünlüğü 

içerisinde belirlenmesi, merkezi düzeyde proje seçim kriterlerinin daha net olarak 

geliştirilmesini gerektirecek ve daha ayrıntılı ve sistematik hale getirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Kalkınma Planı ve Yıllık Programla Yatırım Programının 

ilişkilendirilmesinin sağlanması 

Önerilen işleyişle plan ve programla ortaya konan hedeflerin en altta proje 
düzeyinde doğrulaması yapılacak ve hedef ve önceliklere ne düzeyde ulaşıldığı 

somut olarak görülebilecektir. Ayrıca bu sistem vasıtasıyla Yıllık Programların ve 

Kalkınma Planlarının da yerel önceliklerle karşılaştırılması sağlanabilecektir. Zira 
proje teklifi düzeyinden itibaren sistem üzerinden yürüyen bir işleyiş, yerel 
ihtiyaçların hangi alanlara yoğunlaştığının görülmesini sağlayacak ve plan ve 
program hedeflerinin bu ihtiyaç ve sorunlarla ne ölçüde örtüştüğünün öğrenilmesi 
sağlanacaktır. 

Tekliflerin internet tabanlı bir sistem üzerinden alınması, her teklifin kayıt 

altına alınması ve öncelik, plan ve program hedefleri bakımından hangi kapsamda 

teklif edildiğinin anlaşılması bakımından çok önemlidir. Zira bu şekilde plan ve 
program hedeflerinin de projelerle irtibatlandırılması sağlanmakta sektörel ve 
bölgesel bazda ihtiyaç, sorun ve fırsat analizlerinin yapılması kolaylaşmaktadır. 

Mevcut durumda yerelden gelen teklifler ilgili Bakanlık/Kurum tarafından 
alındığı ve Valiliklerle de ilişkisi kurulmayıp Bakanlık/Kurum içinde kaldığı için 

tamamen merkezi düzeyde şekillenen yatırımların bölgesel ağırlıklarına da dikkat 
edilmesi ihtiyacı da hissedilmemektedir. Bu durumun düzeltilmesi için, bölgesel 

bazda da değerlendirme yapılması ve bunun için de kriterlerin geliştirilmesi 

gerekecektir. 
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Merkezi idarenin taşra teşkilatlan arasındaki koordinasyonun 

güçlendirilmesi 

Yapılan ankette ortaya çıkan sonuçlardan biri de merkezi idarenin taşra 

teşkilatları arasındaki iletişim kopukluğu ve koordinasyon problemidir. Bu sorunun 

ortaya çıkmasında, kuramların sadece sektörel bazda yürüyen, mekânsal bir 

değerlendirmenin yapılmadığı ve merkeziyetçi mevcut sistem içinde birlikte 

çalışmaya ihtiyaç duymaması önemli bir rol oynamaktadır. Yereldeki kuruluşların 

mahallindeki ihtiyaç ve önceliklerini değerlendiren, bunlar arasında mekânsal 

bakımından da bir bütünlük oluşturmaya çalışan bir sistem içerisinde kuruluşlar da 

birlikte çalışma kültürü geliştirebileceklerdir. 

Merkezi idare ve mahalli idareler ve arasında koordinasyonun 

güçlendirilmesi 

İl yatırım programının, hem merkezi idarenin yatırımlarını hem de mahalli 
idarelerin özellikle de il özel idarelerinin yatırımlarını içerecek şekilde hazırlanması 

yatırımlarla ilgili olarak mahalli idarelerle merkezi idarenin taşra teşkilatı arasındaki 

koordinasyonu güçlendirecektir. Bu usulün sürecin başından itibaren uygulanması 

yatırım tekliflerinin de mahalli idare yatırımları ile çelişmemesi ve bu iki tür 

yatırımın birbirini desteklemesi bakımından çok önemlidir. 

Bir proje teklifinin merkezde hazırlanması halinde, bu yatırımla yerelde 

mahalli idarelerin yatırımlarının uyumlu olarak tasarlanması ve bütüncül bir 

yaklaşımın oluşturulması pek mümkün olmayacaktır. Ancak yerelde proje teklifleri 
hazırlanırken bu bütünlük ve uyuma dikkat edildiği takdirde merkezi düzeyde de bu 

ilişki göz önünde tutulabilecek ve proje tekliflerinin bu bütüncül yaklaşımla 

değerlendirilmesi sağlanabilecektir. 

Ayrıca, bu sistemin işletilmesi amacıyla İPKM’lerle ilgili yapılacak 
düzenlemelerle birlikte Yönetmelik ve Yönerge’de mahalli idarelerle ilgili görevlerin 

daha etkin olarak yerine getirilmesi bu koordinasyonun güçlendirilmesine katkıda 

bulunacaktır. Bunlardan en önemlisi, Yönergede yer alan ancak mevcut durumda 

işletilemeyen bir düzenleme olan, tl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım 
tekliflerinin İl Koordinasyon Kurulunda görüşülmesidir. İPKM’lerin personel ve 
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kurumsal altyapısının güçlendirilmesi, bu yatırım tekliflerinin IKK toplantısı 
öncesinde, bölgesel gelime hedefleri ve merkezi idare yatırımları ile ilişkisi 

konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına imkân verecek ve merkezi idare yatırım 

teklifleri ile mahalli idare yatırım tekliflerinin bölgesel gelişme hedeflerine uygun 

olarak ve bütünlük içerisinde hazırlanması sağlanacaktır. 

Siyasi müdahalelerin azaltılmasının sağlanması 

Teknik bir ön değerlendirme süreci olarak yatırımların programlamasında 

ortaya çıkabilen siyasi müdahalelerin en güçlü gerekçelerinden biri, siyasi olarak 
baskın olan kişi veya grupların, kaynakları yönlendirmek istediği bölgelerin 

ihtiyacının diğer yerlere göre daha yüksek olduğu veya daha acil olduğunu gösterme 

şeklindeki yaklaşımlardır. Ancak bu taleplerin diğer bölgelerin ve illerin ihtiyaçları 

ve talepleri ile karşılaştırılması imkânı bulunamadığından ve bu gerekçeleri 

karşılayacak somut ve objektif sayısallaştırılmış kriterler üretilemediğinden 
müdahaleler önlenememektedir. 

Yerelin katılım imkanlarının artırılması ve merkezde de objektif ve ölçülebilir 

kriterlerin geliştirilmesi siyasi müdahale alanlarını daraltacaktır. Zira yerelde, diğer 

kalkınma çabaları ile bütüncül olarak geliştirilen proje tekliflerinin bölgesel 

gelişmedeki bütün aktörlerce sahiplenilmesi sağlanacak ve siyasi müdahalelerin 

temel gerekçelerini azaltacaktır. Merkezi düzeyde bu tekliflerin değerlendirilmesinde 

kullanılacak kriterlerin de geliştirilmesi ile programa alınacak projelerin seçiminde 

objektif değerlendirmelerin ağırlığı artırılmış olacaktır. 

Ayrıca bu süreçlerin mümkün olan en geniş ölçülerde halka açılması siyasi 

müdahalelerin azaltılmasını sağlayacak bir diğer önlemdir. Şeffaflık ve hesap 

verebilirliğin artırılmasının ön koşulu ise belirtilen objektif ve somut kriterlerin 

müdahaleye imkân vermeyecek kapsamda oluşturulmasıdır. Burada belirttiğimiz 
kapsamdan maksat, proje değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken bütün 

kriterlerin tanımlanarak hem sektörel, hem bölgesel hem de politika düzeyinde 
değerlendirme yapılmasının sağlanmasıdır. Yukarıda açıklanan Kore örneğinde 

olduğu şekilde bu alanların hepsini kapsayan bir değerlendirmenin yapılması 

zorunludur. Zira bu süreçte yapılması gereken bütüncül değerlendirme başlıklarından 
biri değerlendirme dışı bırakıldığında, bu alan değerlendirmenin dışında kalmamakta, 



Programlama ve İzleme Sürecine Yerelin Katılımının Etkinleştirilmesi İçin Öneriler 85 

ancak objektif olmayan ve çoğu zaman siyasi değerlendirmelerin malzemesi 

olmaktadır. Başka bir deyişle bu süreç boşluk kabul etmemekte ve değerlendirmeye 

katılmayan her alan başka araçlarla doldurulmaktadır. 

3.1.1.3.Alınması gereken tedbirler 

Yukarıda belirtilen önerilerin hayata geçirilebilmesi için çeşitli hukuki ve 

kurumsal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Aşağıda bu düzenlemeler 
başlıklar halinde belirtilmiştir. 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin etkinleştirilmesi 

Yukarıda ifade edilen işleyişinin düzgün biçimde yürütülebilmesi için 

alınması gereken en hayati tedbir, İPKM’lerin personel ve fiziki altyapı sorunlarının 
giderilmesi ve il düzeyinde gerçek bir koordinasyon yapabilecek güce 

kavuşturulmasıdır. Yapılan anket sonuçları da bunun en önemli öncelik olarak ortaya 
çıktığını göstermektedir. Çözüm için yapılması gereken, mevcut durumla ilgili olarak 

yukarıda ifade edilen sorunların giderilmesidir. 

Bu kapsamda, İPKM ile ilgili olarak alınması gerekli tedbirler şu alt başlıklar 
itibarıyla sıralanabilir: 

IPKM’nin Doğrudan Valiye Başlı Olması 

İPKM’lerin sadece Valilikler bünyesinde bir müdürlük olarak 
algılanmasından dolayı yaşanan sorunların giderilmesi ve il düzeyinde gerçek bir 

koordinasyon görevi görmesi, İPKM’nin, Valilik içinde bir müdürlük yapısından 
doğrudan Valiye bağlı olarak çalışan yeni bir yapılanmaya geçişi ile mümkün 

olabilecektir. Bununla birlikte İPKM’lerin İl İdaresi Kanununda açıkça tanımlanması 
ve doğrudan Valiye bağlı bir birim olarak çalışacağının belirtilmesi gerekmektedir. 

Zira İl İdaresi Kanununun sistematiği Valilik değil, Vali üzerine kuruludur. Başka bir 
deyişle İl İdaresi Kanunu mantığında Vali bir kişi değil, organ olarak anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle doğrudan Valiye bağlı olan ve gücünü doğrudan Validen alan bir 

yapılanmada İPKM’ler daha etkin ve güçlü olacaklardır. Ayrıca bu Kanunda dikkati 
çeken bir husus, Vali için bir danışmanlık müessesesinin öngörülmemiş olmasıdır. 

Merkezi idare teşkilatında nasıl, DPT bir müşavir kuruluş olarak yer alıyorsa, il 
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düzeyinde de İPKM’lerin İl İdaresi kanununda Valiye danışmanlık yapan bir birim 
olarak tanımlanması ile bu eksiklik kapatılmış olacaktır. Nitekim mülki idare 

amirlerinin katılımı ile geniş çaplı olarak hazırlanan Mülki İdare Araştırmasında, 
mülki idare amirlerinin birinci sırada belirttikleri etkili çalışma engeli, nitelikli 

personel yetersizliği olmuştur". 
İPKM’lerin İl Özel İdaresi bünyesine alınması bazı çalışmalarda önerilmiş 

olmakla beraber100, Valilik bünyesinde dahi kuruluşlar arasında koordinasyon 
sağlamada güçlüklerle karşılaşan İPKM’lerin merkezi idareden ayrılarak İl Özel 
İdaresi bünyesine alınması, bu koordinasyon yeteneğini daha olumsuz etkileyecek ve 
bu durum hem programlama hem de izleme aşamalarında sorunlara sebep olacaktır. 
Ancak diğer yandan İl Özel İdarelerinin İPKM’lerin koordinasyonu altında 
bulunması da bir gerekliliktir. Bu bakımdan İPKM’lerin Valilik bünyesinden bir üst 
seviyeye çekilerek doğrudan Valiye bağlı ve il geneli koordinasyonda daha güçlü 
hale getirilmesi en uygun çözüm olacaktır. Valilerin yerel yönetimler üzerindeki idari 
vesayet yetkileri de bunu gerektirmektedir. Zira yerel yönetimlerin plan disiplini 
içerisinde çalışmasını sağlamak da idari vesayet yetkisinin amacı olarak idarenin 
bütünlüğü ilkesinin kapsamı içerisinde değerlendirilmelidir101. Bu bakımdan, 
planlama ve koordinasyon görevlerinin, yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde 
merkezi idarenin temsilcisi olarak Valinin kontrolünde olması gerekmektedir. 

İPKM’lerin isminin de değiştirilerek Planlama-Koordinasyon Merkezi gibi 
bir isimle adlandırılması hem yapısal değişikliklerin fark edilmesi, hem de planlama 

birimlerine bakışın değiştirilmesi bakımmdan faydalı olabilecektir. 

ÎPKM’nirı Personel ve Fiziksel Altyapı İhtiyacının Giderilmesi 

İPKM’lerin fiziksel altyapı ve personel sorunlarının giderilmesi, kadro ve 
kaynak tahsisi ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda İPKM’lerin uzman kadrolarının 
artırılmasının yanında personel istihdamı bakımından esneklik sağlayacak geçici 

personel istihdamı ve hizmet alımı imkânı gibi bazı düzenlemelerin de yapılması 
faydalı olacaktır. Zira İPKM’nin sorumluluk alanı, ilin neredeyse bütün ekonomik ve 

99 EMRE, Cahit, Mülki Yönetim Sisteminde İlişkiler ve Sorunlar, (çevrimiçi), 
http://www.arem.gov.tr/proie/vonetim/miar.htm. 07.01.2008, s.17. 
100 Aykaç, 1994:112. 
101 Özşen, 1988a: 152. 
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sosyal faaliyetlerini kapsadığından çok çeşitli alanlarda uzmanlık birikimine sahip 
olması gereklidir. Mülki İdare Araştırması kapsamında da bu konu ile ilgili mülki 
idare amirlerinin değerlendirmesi alınmış elde edilen sonuçlar mülki idare 

amirlerinin de eğiliminin bu yönde olduğunu göstermiştir102. 

Bu çalışma kapsamında mülki idare amirlerini değerlendirmesi istenen 

“Valiler görev yerinin özelliklerine göre gereksinim duyulan niteliklere sahip 

uzman/danışmanlar istihdam edebilmelidir” şeklindeki yargıya verilen cevaplar 

aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 3.1 Valiliklerde Uzmanların Esnek İstihdamı İle İlgili Değerlendirmeler 
“Valiler gereksinim duyulan niteliklere sahip uzman/danışmanlar istihdam 

edebilmelidir” 

Sayı % 
Katılıyorum 1013 88,9 
Katılmıyorum 103 9,0 
Fikrim yok 10 0,9 
Yanıt yok 14 1,2 
Toplam 1140 100,0 
Kaynak: EMRE, Cahit (Ed.), “İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği”, Türk 
İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV), Ankara 2002, s. 170. 

Bu sonuçlar, mülki idare amirlerinin de ilde özellikle planlama ve 
koordinasyon faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan çok çeşitli alanlardaki uzman 

ihtiyacının karşılanması için esnek bir istihdam yapısının oluşturulması gerekliliğini 

savunduklarını göstermektedir.103 

Bu bakımdan uzman personel istihdamının mümkün olduğunca farklı 

branşlardan ve il ölçeğine göre yeterli sayı ile sağlanması gerekmektedir. Bu 
branşların belirlenmesinde ilin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklı alanlardaki 

çalışmaların yapılmasına imkân verecek değişiklikler yapılabilmelidir. İktisat, 
istatistik, işletme, kamu yönetimi gibi ilde yürütülen ekonomik faaliyetlerin takibi ve 

kurumlar arası koordinasyonun sıralanması çalışmalarında asgari olarak istihdam 

sağlanması gereken branşlarm yanında örneğin ilde tarımsal faaliyetler öne çıkıyorsa 
ziraat mühendisi, sanayi gelişmişse endüstri mühendisleri ile bu birimlerin 

desteklenmesi gerekmektedir. Yapılan ankette “Çalıştığınız İPKM’de görevlerin tam 

102 Emre, 2002:170. 
103 Koçköprü ve ark., 2008:6. 
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olarak yürütülebilmesi için en az kaç uzman/uzman yardımcısı personeli olması 

gerektiğini düşünüyorsunuz? ” sorusuna verilen cevaplar toplandığında, soruya cevap 

veren 69 ilin İPKM’sinde ihtiyaç sayısı uzman personel için 125, uzman yardımcısı 
için ise 132 olarak ortaya çıkmıştır. Yukarıda ifade edildiği üzere, mevcut durumda 

uzman ve uzman yardımcısı kadrosu toplamı 177’dir. Bu kadronun da ancak 94’ü 
kullanılmaktadır. 

Bu amaçla öncelikle boş olan kadroların yapılacak sınava göre nitelikli 

personelle doldurulması ve yeni açılması gereken yaklaşık 150 kadronun da İçişleri 
Bakanlığı tarafından talep edilerek Maliye Bakanlığı tarafından açılması 

gerekmektedir. 

Ancak kadro durumunun iyileştirilmesi için sadece kadro sayısının artırılması 

yeterli değildir. Gerçek bir iyileştirmeden söz edebilmek için yukarıda belirtilen 
özlük hakları sorununun giderilmesi gerekmektedir. Özlük haklarında iyileştirme 
yapılmadıkça bu birimlerin kadro sayısı artırılsa da ayrılmalar devam edecek ve 

İPKM’de tecrübe birikimi sağlanamayacaktır. 

Ayrıca İPKM’lerin etkinleştirilmesi için fiziksel donanım ihtiyaçlarının da 
giderilmesi gerekmektedir. Bunun en önemli sebebi, Valiliklerin bütçe imkanlarının 

kısıtlı olması ve planlama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi için 

gerekli kaynaklara sahip olmamasıdır. Bu ihtiyacın giderilmesi için, Valiliklere 

belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılacak ayrı bir ödeneğin tahsis edilmesi 
gerekmektedir. Bu şekilde ilde yürütülen planlama, koordinasyon ve izleme 

faaliyetlerinde İPKM’lerin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmekleri 
sağlanacaktır. 

İPKM'lere îl Özel İdaresi Kanununda da Yer Verilmesi 

İPKM’lerin önerildiği şekilde sadece Valilik bünyesinde bir müdürlük değil, 
doğrudan Valiye bağlı ve ildeki bütün kamu kuruluşları için planlama ve 
koordinasyon faaliyetlerini yürüten etkin yapılar olarak tasarlanması halinde, İl Özel 
İdarelerinin üstelendiği stratejik plan faaliyetleri ve yatırım çalışmalarındaki etkin 
rolü İPKM’lerle daha yakın bir çalışma ortamının geliştirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu bakımdan İl Özel İdaresinin de başkanı sıfatına sahip olan Valiye 
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doğrudan bağlı bir İPKM, İl Özel İdaresi ile merkezi idare yatırımlarının ilişkilerinin 
kurulması konusunda daha etkin olarak çalışabilecektir. 

Bu amaçla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda İPKM tarafından 
yürütülecek koordinasyon görevinin net olarak belirtilmesi, İl Özel İdarelerinin 
yatırım süreçlerinin il düzeyinde koordinasyonlu olarak yürütülebilmesi bakımından 
faydalı olacaktır. 

Yereldeki kuruluşlarda yatırım ve istatistik birimlerinin güçlendirilmesi 

İPKM’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin yanında, İPKM’lerin 
taşra kuruluşlarında sürekli muhatap olduğu, birlikte çalıştığı yatırım ve istatistik 

birimlerinin de güçlendirilmesi gerekmektedir. Zira planlama hizmetlerinin istenen 

verimde işleyebilmesi ve yerelin süreçte daha etkin olabilmesi için taşradaki 

kuruluşların bu birimlere daha çok önem vermesi ve daha nitelikli personellerini bu 
birimlerde istihdam etmesi gereklidir. 

Oluşturulan sistemler ne kadar da iyi tasarlansa da nitelikli insan kaynağı 

altyapısı ile desteklenmediği takdirde bu sistemlerden beklenilen düzeyde netice 
alınamayacaktır. Bu nedenle en azından mevcut kadro imkânları içerisinde daha 

nitelikli personelin istihdamı için özellikle Valinin yönlendirmesine ihtiyaç vardır. 

İPKM’lerin doğrudan Valiye bağlı bir birim olarak teşkilatlanması halinde Valiler 
tarafından bu ihtiyacın daha yakından hissedileceği ve gerekli önlemlerin 

alınmasının sağlanabileceği öngörülebilir. 

Kalkınma ajansları ile ilişkilerin tanımlanması 

Yatmmlardan beklenen verimin alınabilmesi, sadece kamu yatırımlarının 
bütünlüğü değil, yerel düzeyde yürütülen bütün yatırımlar ve daha geniş çerçevede 

bölgesel gelişmeye hizmet eden bütün sosyo-ekonomik faaliyetlerin takip edilmesi 

ve bütün çalışmaların dengeli bir etkileşim içinde doğru alanlara 

yönlendirilebilmesiyle mümkün olacaktır. İşe bu noktada kalkınma ajanslarının özel 
sektörü destekleyici ve yönlendirici rolü çok önem kazanmaktadır. Zira kalkınma 
ajanslarının vereceği destekler ve yatırım destek ofislerinin çalışmaları vasıtasıyla 

özel sektörün yatırım alanı tercihlerinin daha kolay bilinebilmesi, öngörülebilmesi ve 
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kısmen de yönlendirilebilmesi sağlanacak, bu şekilde kamu yatırım faaliyetlerinde 
yerel kalkınma bakımından bütüncül bakış açısını yansıtan tercihler yapılabilecektir. 
Bu noktada İPKM’lerle kalkınma ajanslarının yakın işbirliği içinde çalışması; 
yereldeki kaynak, imkân ve potansiyellerle ekonomik faaliyetlerin ve yatırımların 

bütüncül olarak takibi ve yönlendirilmesi bakımından büyük önemi haizdir. 

Bütün programlama ve izleme sürecinin internet tabanlı bilgi sistemleri 

üzerinden yürütülmesi 

İKK toplantı dönemleri itibarıyla envanter ve ihtiyaçlarla ilgili bilgilerdeki 
değişiklerin izlenmesi ve proje tekliflerinden başlayarak projelerin izlenmesine kadar 

gerçekleşen süreçlerin internet tabanlı bilgi sistemleri üzerinden yürütülmesi 

gereklidir. İl düzeyinde kapsamlı ve düzenli bir veri akış sisteminin, günümüz 
koşullarında evrak üzerinden değil, internet tabanlı, erişimi kolay bilgi sistemleri 

kullanılarak yapılması gerekir. Bu bakımdan, envanter takibi ile ilgili işlemlerin 

böyle bir sistem üzerinden tanımlanması gerekmektedir. Ancak sistemin sadece veri 

akışını sağlayan bir platform olmasından öte, karar destek sistemleri ile 
güçlendirilerek, envanter verilerinin yapılan çalışmalarda kullanılmasına imkan 

verecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Bu çerçevede 2008 yılı Program Kararnamesinde “Yatırımların Valilikçe 
Koordinasyonu” başlıklı 23. ve “İl Koordinasyon Kurulları” başlıklı 24. maddesinde 
yereldeki yatırım çalışmalarının koordinasyonu amacıyla bir sistemin 

oluşturulacağının belirtilmesi önemli bir gelişmedir. Bu hüküm doğrultusunda DPT 

Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve 
Değerlendirme Dairesinde hazırlanan sistem üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu sistemin, Kamu Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programından 

(KAMAG) da destek sağlaması daha güçlü bir sistem altyapısının oluşturulması 
bakımından olumlu bir ilerlemedir. 

Oluşturulacak sistemin coğrafi bilgi sistemleri ile desteklenmesi 

Coğrafi bilgi sistemleri, sahip olunan verilerin ilişkili olduğu mekânla 
irtibatının sağlanması bakımından çok önemli bir araç niteliğindedirler. Bu 
sistemlerin, yerel düzeydeki sahip olunan potansiyeller, sorun ve ihtiyaçlar ve 
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yürütülen kalkınma çabalarının takibini sağlayacak biçimde tasarlanması ve 

kullanılması her türlü bölgesel gelişme faaliyetinde karar alıcılar açısından çok 
faydalı olacaktır. Nitekim Yönerge’de de bu yöndeki ihtiyaç fark edilmiş ve günün 

koşullarına göre harita ve panolar yardımıyla il ölçeğinde bu çalışmaların yapılması 
için hükümler konulmuştur104. 

Coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması yönünde bazı Bakanlık ve 

Valiliklerde çeşitli çalışmalara başlanmış olmakla beraber, bu sistemlerin hem yerel 
hem merkezi düzeyde kullanılabilmesi için bir bütün halinde tasarlanması gereklidir. 

Bu sistemler aracılığıyla hem ihtiyaç ve sorunlarla envanter verilerinin 

mekansal olarak dağılımı konusunda analizler daha rahat biçimde yapılabilecek hem 
de yatırımların mekansal dağılımı daha doğru ve çabuk şekilde tespit edilebilecektir. 
Zira özellikle farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım faaliyetlerinin 

ve proje tekliflerinin aynı haritalar üzerinden takip edilebilmesi, bunlar arasında 
yaşanması muhtemel çelişme ve çakışmaları da en aza indirecektir. Ayrıca bu 
haritalar üzerinde proje tekliflerine ilişkin veriler de yansıtıldığında hem mekân hem 

de zaman bakımından bir değerlendirme yapılması imkânı doğacaktır. Bu şekilde, 
devam eden yatırımlarla tekliflerin mekân boyutunda nasıl bir öncelik sonralık 
ilişkisi içinde yürütülmesi gerektiği konusunda da fikir edinilecektir. 

3.1.2. Yerelin ihtiyaçlarının merkezi kuruluşlarca paylaşılması ve işbirliği 

Yatay koordinasyonu ifade eden yerelde ihtiyaçların belirlenmesi 

aşamasından sonra düşey koordinasyonla ilgili olan, yerelde tespit edilen ihtiyaçların 

merkezle paylaşılması aşaması ile ilgili öneriler belirtilirken; öncelikle önerilen 
düzenlemeler açıklanacak, daha sonra bu düzenlemelerden beklenen faydalar ve 

düzenlemelerin uygulanması için alınması gereken tedbirler belirtilecektir. 

3.1.2.1.Önerilen düzenlemeler 

Bu kısımdaki öneriler, programlama sürecine gerçek bir katılımın sağlanması 
için yerelin ihtiyaç ve sorunlarının nasıl ele alınması gerektiği üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

104 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi, İçişleri Bakanlığı, 
Ankara, 1991, m.57 
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Yatırım tekliflerinin İPKM görüşleri ile İKK kararı olarak Vali imzasıyla 
merkeze iletilmesi 

İKK’da nihai şekli verilen il yatırım programında yer alan yatırımlardan 
merkezi idareye teklif edilecek proje teklifleri, ilgili kurum veya Bakanlığa, İl 
Koordinasyon Kurulu kararı ile birlikte gönderilmelidir. İl düzeyinde yatırım 
tekliflerinin belirlenmesinden sonra bu yatırım tekliflerinin il düzeyinde sorumlu 

organlar tarafından kabul edilip onaylanması ve resmi olarak merkeze sunulması 

sadece bir prosedür olmaktan öte ilin kendi yatırım tekliflerini sahiplenmesi 

bakımından da çok önemli bir gerekliliktir. Zira bu şekilde merkezi düzeyde yatırım 
tekliflerinin takibi ve sahiplenilmesi artacaktır. Bu noktadaki eksiklik İLMİP 
çalışmalarının da başarıya ulaşmasının önündeki engellerden biri olmuştur105. 

Burada ayrı bir evrak yoğunluğu oluşturulmaması için elektronik bilgi 

sistemine yüklenecek İKK kararlarına bütün kuramların ulaşmasının sağlanması 
gerekir. Bakanlık veya Genel Müdürlüklerde proje teklifi değerlendirilirken, il 

düzeyinde farklı kuramlar tarafından uygulanan yatırımlar arasındaki bütünlüğün de 

bu şekilde dikkate alınması gereklidir. Birden fazla kurumu ilgilendiren projelerin 

değerlendirilmesinde ilgili kuramların merkezi düzeyde de ortak değerlendirme 

yapması gereklidir. 

Kabul edilen proje tekliflerinin ve kabul edilmeme halinde ret sebebinin 

ilgili Valiliğe bildirilmesi 

Uygulamada sadece kabul edilen proje teklifleri ilgili taşra birimine 
bildirilmektedir. Ancak yatırım teklifleri ile ilgili koordinasyonu yürüten birim İPKM 
olduğu için öncelikle projelerle ilgili değerlendirmelerin bütüncül olarak 

yapılabilmesi amacıyla bu bildirimin doğrudan Valiliğe yapılması daha uygun 
olacaktır. 

Kabul edilmeyen projelerle ilgili, taşra birimlerine herhangi bir gerekçe 

bildirilmemesi ise daha sonraki proje tekliflerinin daha sağlıklı hazırlanması 
bakımından yerinde değildir. Proje teklifleri ile ilgili kabul edilmeme sebepleri 

gösterilmelidir. Plan ve program önceliklerine uyduğu halde diğer projelerle 

105 Özşen, 1988b:415. 
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karşılaştırıldığında öncelik bakımından daha sonra gelmesi sebebiyle kabul 

edilmeyen proje tekliflerinde öncelik sırası ile ilgili bilgi verilmelidir. 

Merkezdeki proje değerlendirmesinde sektör ve bölge önceliklerinin 

birleştirilmesi 

Kamu yatırım projelerinin merkezde değerlendirmesi yapılırken, illerden 

gelen yatırım tekliflerinin bütünlüğüne dikkat edilerek sektörel ilişkiler kurulmalıdır. 

Bu şekilde hem bölgesel öncelikler hem de sektörel önceliklerin birlikte 

değerlendirmesi yapılabilecek ve daha bütüncül bir değerlendirme imkânı 

doğacaktır. Yatırımcı kuruluşların merkez teşkilatlarında, yerelden gelen projelerin 

objektif olarak değerlendirilebilmesi için standart kriterler geliştirilmeli ve gelen 
proje teklifleri bu kriterlere göre sıralamaya tabi tutulmalıdır. 

Proje seçim kriterlerinin geliştirilebilmesi ve proje değerlendirmelerinde 

kullanılabilmesinde, sektörel ve bölgesel bazda veri tabanlarının bulunması önemli 

bir unsurdur106. Veri tabanlarının yukarıda açıklandığı üzere, coğrafi bilgi sistemleri 
ile desteklenerek yerelden başlayan bir veri ağını kurması ve İPKM’lerin 
sorumluluğunda olan il envanterlerinin merkezi düzeyde entegre edilerek 

tutarlılığının sağlanması, objektif ve standart kriterlerin geliştirilmesini 

kolaylaştıracaktır. 

Programlama sürecine yerelin katılımı, fayda-maliyet analizleri yanında 

mekânsal analizlerin de yapılmasının gerekliliği sonucunu ortaya çıkaracaktır. 

Burada yukarıda da belirttiğimiz gibi kriterlerin geliştirilmiş olmasının ve 
değerlendirmenin mümkün olduğunca sayısallaştırılmış olmasının önemi büyüktür. 

Fayda-maliyet analizlerinin sayısal analizler olmasının yanında süreçte dikkate 
alınması gereken bölgesel gelişmişlik kriterlerinin de sayısallaştırılması ve diğer 

politika tercihlerinin de ağırlıklandırılabilir ve hesaplanabilir olması gerekmektedir. 

Zira sayısallaştırılabilen ve dolayısıyla objektif olarak uygulanabilen kriterlerin 
üretilmesinin, siyasi müdahalelerin azalmasını sağladığı ve politikaların 

hedeflerinden sapmaların önüne geçtiği bir gerçektir107. 

106 DPT. 2001:32. 
107 Quade, 1982:185. 
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Yukarıda incelenen Kore örneği, proje seçim kriterlerinin bütüncüllüğünün 

sağlanmasının olumlu neticelerini göstermektedir. Bu örnekte dengeli bölgesel 
kalkınma analizi başlığı alında bölgesel gelişmişlik durumu ve proje ile bölgeye 
sağlanacak etkinin değerlendirmesi yapılmaktadır. Ülkemizde de illerin ve bölgelerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışmasında üretilen endeks değerlerinin, 

yapılacak ön değerlendirme çalışmalarında kullanılması düşünülebilir. En son 2003 
yılında yapılan SEGE çalışmasında genel gelişmişlik endeks değerinin yanında 
eğitim, sağlık ve imalat sektörleri için ayrı endeks değerleri de üretilmiştir. Bu 

değerlerin sağlanacak verilere bağlı olarak diğer sektörler için de üretilmesi, 
projelerin uygulanacağı il veya bölgenin ilgili sektör bazında veya genel gelişmişlik 
durumunun, ön değerlendirme çalışmalarında belirli katsayılar verilerek 

sayısallaştırılması imkanını sağlayacaktır. 

Ayrıca yatırımların il veya bölge bazındaki etkilerinin de; projenin il veya 
bölgede öne çıkan sektörlerle ilişkisi ve bu sektörlere yapacağı katkının ölçülmeye 
çalışılması ile sağlanabilir. Belirtilen analizlerin yapılabilmesi için il ve bölge 

bazında veri ihtiyacı da daha önemli hale gelmektedir. Bu bakımdan özellikle il veya 
bölge bazında bu çalışmalarda kullanılacak göstergelerin düzenli olarak toplanması, 
bu veriler üzerinde analiz çalışmalarının yapılması ve bir yandan da alınabilecek veri 

türlerinin güncelliğinin sağlanması gerekli olduğu kuşkusuzdur. 

Sektörel ve bölgesel önceliklerin kullanılan kriterler bakımından 
netleştirilmesi yanında, yapılan değerlendirmelerin bütüncüllüğünün sağlanabilmesi 
için hem yatırımcı kuruluş/bakanlıkların merkezdeki teşkilatlarında hem de DPT 

seviyesinde sektörel ve bölgesel kriterlerin daha bütüncül olarak dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Yatırımcı kuruluş/bakanlık seviyesinde kuruluş/bakanlığın ülke çapındaki 
yatırımlarının bölge/il bazındaki dağılımları, bölge planı ve il gelişme planları 
ekseninde incelenmeli, DPT Müsteşarlığında ise, genel olarak yatırımların ülke 
çapında bölgesel/yerel öncelikler bakımından dağılımı ayrı bir değerlendirme 
başlığını oluşturmalıdır. 

Ülke çapında bölgesel/yerel önceliklerin değerlendirilmesinde, genel bölgesel 
gelişme hedeflerinin yanında, özel olarak bölgesel/yerel önceliklere yer verecek olan 
ve hazırlık çalışmaları devam eden Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kullanılabilir. 
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3.1.2.2.Beklenen faydalar 

Merkezle yerel düzey arasında belirtilen şekilde bir iletişim sağlanmasının, 
dikey düzlemde koordinasyon ve merkezi süreçlere katılımı artırarak aşağıdaki 
faydaları sağlaması beklenmektedir. 

Kamu yönetimi alanındaki değişimin yaygılaştırılmasımn sağlanması 

Yerelin süreçte daha etkin rol alması Türkiye’de kamu yönetimi alanında 

yaşanan değişime bakıldığında da bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Zira 

küreselleşme ile beraber yerelleşme de bütün dünyada etkileri görülen bir akımdır. 

Ülkemizde de Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı merkezli bir kamu yönetimi reformu ile bu yönde önemli 

düzenlemeler yapılmak istenmiş, ancak karşılaşılan tepkilerden sonra reformun 

merkezi idare ile ilgili kısmı duraklamış, mahalli idarelerle ilgili düzenlemelere ise 

devam edilmiştir. 

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, değişimin bir süreç içinde 

yaşanması gerektiğidir. Yerelleşme açısından konuya bakacak olursak, yerele yetki 

devrinin aşamalı bir süreç içinde gerçekleştirilmesi, hem merkez için süreci daha iyi 

yönetme hem de yerel için yeni duruma göre kapasitesini geliştirme bakımından 

mutlak bir gerekliliktir. Aksi takdirde yerelin sürece hazırlıksız yakalanması, yetki 
devri ile amaçlanan hedeflerin yeterli düzeyde gerçekleştirilememesi sonucunu 

doğuracaktır. 

Kamu yatırımlarındaki yerel katılımın da bu çerçevede düşünülmesi 
gerekmektedir. Zira yerelin mevcut personel yetersizliği ve tecrübe eksikliği ile 

sorumluluğu tamamen üstlenmesi veya verilmesi gereken sorumluluğun üstünde bir 

yükün altına sokulması, istenen sonucun alınmasını engelleyecektir. Bu nedenle 

geçiş sürecinin, yerelin merkezi düzeydeki karar alma mekanizmalarına katılım 

imkânlarının geliştirilerek yönetilmesi ayrı bir önemi haizdir. Küresel ölçekte 
yaşanan bir yerelleşme olgusunun önünde durmak pek mümkün görünmemekle 

beraber, yerelleşmenin sınırlarının ve sürecinin ülkemizin koşulları ekseninde iyi 

tespit edilmesinin büyük önemi vardır. 

0 p 1 
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Planlama yönetiminin, yerel ayağı sağlamlaştırılarak güçlendirilmesi 

Önerilen sistematiğin bir diğer önemli sonucu planlama yönetiminin de 
güçlendirilmesi olacaktır. Zira mevcut planlama sistematiği tepede sadece DPT’nin 
bulunduğu ve alt yapısı güçlendirilmediği için zamanla zayıflayan bir süreç içine 
girmiştir. Hâlbuki planlama sisteminin işleyebilmesi, yerelden başlayan ve diğer 
kuramlara da yayılan bir bütünlüğü gerekli kılmaktadır. 

Kuramlarda APK birimlerinin oluşturulması ve il düzeyinde İPKM’lerin 
kurulması, bu sistemin bütünlüğünün sağlanması yönünde atılmış önemli adımlar 
olmasına rağmen, KAYA Projesi raporunda da belirtildiği üzere bu birimler, DPT 
tarafından gereği gibi sahiplenilmemiş, bağlı oldukları kuramlar tarafından öneminin 

yeterince anlaşılmamış olması sebebiyle de başarıya ulaşamamış108 ve sonuçta APK 
birimleri kapatılmıştır. İPKMTer ve İKKTar da APKTarla aynı gerekçelerle ortadan 
kaldırıldığında planlama yönetimi sadece DPT’den ibaret kalacak ve planlama 

anlayışı ve sistematiği tamamen ortadan kalkacaktır. İPKM ve İKKTarm günümüze 
kadar yaşamasının sebebi ise planlama yönetiminin korunması amacından ziyade, bu 
yapıların kısmen Valiler tarafından kullanılmasıdır. 

Planlama yönetiminin planın bütünlüğü ilkesi çerçevesinde geliştirilebilmesi, 

sistemde il düzeyinin ve Valinin daha etkin rol alması ile sağlanabilecektir. Zira ilde 

devletin ve hükümetin dolayısıyla ayrı ayrı her bakanın temsilcisi, yürütme aracı olan 

Valiler, il yönetiminin başı olarak kamu kuruluşlarının çalışmalarım yönlendirmek, 

denetlemek ve aralarındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludurlar109. 
Ayrıca bir diğer önemli husus, yerel yönetimlerin artan planlama ve 

koordinasyon görevleri ile birlikte planlama yönetiminin bütünlüğünün sağlanması 
ihtiyacının da artmasıdır. Ayrı tüzel kişiliklere sahip yerel yönetimlerin planlama 
sürecinde koordinasyonunun sağlanması bakımından en önemli araç ise idarenin 

bütünlüğü ilkesinin iki aracından biri olan idari vesayet yetkisidir. Bu yetkinin de il 

düzeyinde Vali tarafından kullanılması, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin 
planlama faaliyetlerinin koordinasyonun sağlanmasında Valinin sahip olduğu 

konumun önemini artırmaktadır. Valinin bu süreçteki koordinasyon görevlerinin daha 

10STODAİE, 1991:34. 
109 Özşen, 1988a: 152. 
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etkin hale gelmesi, idarenin bütünlüğü ile planın bütünlüğü ilkelerinin 

çakıştırılmasını ve bu şekilde planın bütünlüğü ilkesinin güçlendirilmesini 

sağlayacaktır. 

3.1.2.3.Alınması gereken tedbirler 

Yukarıda belirtilen önerilerin hayata geçirilebilmesi için gerek mevzuat 

gerekse kurumsal anlamda bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. 
Aşağıda bu düzenlemeler başlıklar halinde yer almaktadır. 

İl İdaresi Kanununda değişiklik yapdması 

Genel olarak bölgesel gelişme faaliyetlerinde ve özel olarak da il düzeyinde 

kamu yatırımlarının programlanması çalışmalarında koordinasyon ve işbirliğinin 

artırılabilmesi, ilde devletin ve hükümetin temsilcisi konumundaki Valinin, planlama, 
koordinasyon ve izleme ile ilgili yetki ve sorumluluğunun artırılmasına bağlıdır. 
Ancak mevcut durumda Valinin görev ve yetkilerini düzenleyen temel kanun olarak 

İl İdaresi Kanununda planlama ile ilgili hizmetler sadece bir maddede yer almış 
Kanunun genelinde bu alanda başka bir görevlendirme yapılmamıştır. Valinin il 

düzeyindeki planlama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerinde etkinliğinin 
artırılması, bu kapsamdaki görev ve yetkilerin Kanunda daha açık olarak 

tanımlanmasını gerektirmektedir. 

İl İdaresi Kanununda Valinin bütün il idare şube başkanlarıyla ilişkilerinin 
tanımlanmış olmasına karşılık, uygulamada Bakanlık-Vali ilişkisinin istenilen 

düzeyde güçlü olmadığı görülmektedir. Olması gereken, Valinin hem yerel 
öncelikleri bilen hem de sektör bazında teşkilatlanmış olan kuruluşların öncelikleri 

konusunda yeterince bilgilendirilmesiyle her iki boyutu birlikte değerlendirebilecek 
bir bakış açısıyla konulara yaklaşmasının sağlanmasıdır. 

Ayrıca bölge müdürlüğü ile Vali ilişkisinin de daha net olarak İl İdaresi 
Kanununda tanımlanması gerekir. Uygulamada bölge müdürlüklerinin çoğunun en 

önemli yatırımcı kuruluşlar olmasına rağmen Valilerden bağımsız olarak hareket 

etmesi bazı durumlarda problem oluşturabilmektedir. Dolayısıyla yereldeki 

koordinasyonun sağlanmasında bu birimlerin de mutlaka yerlerinin belirlenmesi 
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gerekmektedir. İl İdaresi Kanunu bu kapsamda Vali- bölge müdürlüğü ilişkisini de 
tanımlamalıdır. Burada bölge müdürlüklerinin sınırlarının il sınırları olarak 

belirlenmesinin de önemi büyüktür. Zira mevcut durumda idari sınırlardan bağımsız 

bölge yapılanmaları, Vali-bölge müdürlüğü ilişkilerini daha da karmaşık hale 

getirmektedir. 

İl İdaresi Kanunu ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer husus, İl 
Koordinasyon Kurulları ile ilgili olarak 2008 Yılı Program Kararnamesinde yapılan 
düzenleme ile İl İdaresi Kanunundaki düzenlemenin birbiriyle çelişir hale gelmiş 
olmasıdır. Zira İl İdaresi Kanununda IKK’larla ilgili dayanak maddede toplantıların 

“yılda dört defadan az olmamak üzere” düzenleneceği yönünde bir ifade 
bulunmaktadır. Ancak 2008 yılı Program Kararnamesinde toplantının Mart, Haziran 

ve Ekim aylarında yılda üç defa toplanacağı düzenlenmiştir. Önceki düzenlemede 

üçüncü toplantı ile dördüncü toplantının gündemi aynı başlıkları içerdiği için yapılan 
değişiklik olumlu olarak karşılanmıştır. Bu nedenle İl İdaresi Kanununda yapılacak 
düzenlemede bu ifadenin toplantıların üç dönemde yapılması yönünde değiştirilmesi 
daha uygun olacaktır. 

İPKM Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi 

İPKM Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İPKM’lerin görev ve 
çalışmalarını düzenlemekle birlikte, esasen bu kapsamda il düzeyinde planlama ve 
koordinasyon faaliyetlerini içermektedir. Bu yönüyle sadece ÎPKM’yi değil, ildeki 
bütün kamu kuruluşlarını ilgilendiren bir düzenleme olması, Yönetmeliğin daha 

genel çerçevede il düzeyinde planlama, koordinasyon ve izleme çalışmalarını 

düzenleyen bir Yönetmelik olarak genişletilmesini gerektirmektedir. Bu 
Yönetmelikte, il gelişme planının hazırlanmasına dair esaslardan başlanarak yerel 

düzeydeki planlama, koordinasyon ve izleme faaliyetleri bir bütünlük içinde ve il 

gelişme planı ekseninde kurgulanmalıdır. 

Bu Yönetmeliğe, mevcut durumda Yönergede düzenlenmiş olan hükümler 
dâhil edilerek, ildeki kuruluşların planlama çalışmaları kapsamındaki 

sorumluluklarının bütün taraflarca bilinmesi ve sahiplenilmesi sağlanmalıdır. Zira 

yapılan anketteki değerlendirmeler, İPKM’nin görev ve çalışmalarını düzenleyen bir 
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Yönergede düzenlenen görev ve sorumlulukların kuruluşlarca sahiplenilmesinde 
sorunlar yaşanmakta olduğunu ve verilen görevlerin kendi görevleri olarak 

değerlendirilmeyerek ilave iş yükü olarak algılandığını göstermektedir. 

Bu şekilde alınması gereken verilerin daha sağlıklı olarak tartışılması da 

sağlanabilir. Zira Yönetmelikler için uygulanan mevzuat hazırlama ve değişiklik 

usulüne göre Yönetmelikler hakkında ilgili bütün kuramların görüşünün alınması 
gerekmektedir110. Bu şekilde, alınacak verilerin de bütün kuramlarla tekrar 
görüşülmesi ve en kolay şekilde sağlanması mümkün olabilir. Ayrıca bu düzenleme, 

diğer kuruluşların İPKM çalışmaları ile ilgili farkındalığım artırılması bakımından da 
faydalı olacaktır. 

Yapılan ankette, Yönergede değişiklik yapılmasına gerçekten ihtiyaç duyulup 

duyulmadığı, ihtiyaç duyuluyorsa buna verilen önem derecesinin tespit edilmesi 
gerekli görülmüş ve bu yöndeki soruya verilen cevapların dağılımı şu şekilde 

olmuştur: 

Tablo 3.2 İPKM Yönergesinde Değişiklik Yapılması İhtiyacı 
Yönergede değiştirilmesi gerekli hususlar vardır 

Cevap Cevap Sayısı Cevap Oranı 
Kesinlikle Hayır 10 11% 

Hayır 11 12% 
Nötr 11 12% 
Evet 12 13% 
Kesinlikle Evet 48 52% 

Toplam 92 100% 

Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 

Bu soruya verilen cevapların dağılımı, Yönergenin güncel ihtiyaçlara göre 

değiştirilmesi gerektiği yönünde yoğunlaşmıştır. Ankette katılımcılar tarafından 
yapılan diğer açıklama ve değerlendirmelerde de Yönergenin günün şartlarına göre 

bir an önce değiştirilmesi gereği sıkça vurgulanmıştır. 

Ayrıca bu Yönetmeliğin il düzeyinde teşkilatı olan neredeyse bütün 

kuruluşlarla ilgili bir düzenleme olması sebebiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile 

110 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, m.6 (17 Şubat 2006 tarih ve 26083 
sayılı R.G.) 
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uygulamaya konulması daha uygun olacaktır1". İl İdaresi Kanununda da il 
düzeyinde yürütülecek planlama, koordinasyon ve izleme çalışmalarında bu 

Yönetmeliğe atıf yapılması, bu çalışmaların hukuki temelinin sağlamlaştırılmasını 

sağlayacaktır. 

Bütün bu sistematik içinde koordinasyon görevi ise doğrudan Valiye bağlı 

olarak yeniden tanımlanacak olan İPKM’ye verilmeli, böylece bu birimlerin 
planlama, koordinasyon ve izleme fonksiyonları güçlendirilmelidir. 

İKK’larm yasal statüsünün güçlendirilmesi 

Merkezi kuramlara iletilen yatırım tekliflerinin ilin resmi yatırım teklifleri 

olarak kabul edilmesi ve bakanlık ve diğer merkezi kuramlarda daha fazla dikkate 

alınması için, İKK’larm açık bir kanuni dayanağa ve buna ilave olarak çalışma usul 
ve esaslarının bir yönetmelikle düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

İKK’larm sekretarya hizmetlerini yürüten İPKM çalışanlarının Valilik ve 
İKK’lann yasal altyapı bakımından güçlendirilmesi gerekip gerekmediği 
konusundaki değerlendirmeleri alınmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Tablo 3.3 İKK ve Valiliğin Etkinleştirilmesi İçin Yasal Düzenleme İhtiyacı 
İKK ve Valiliğin süreç içinde daha etkin olması için başka yasal düzenlemeler 

Kaynak: İl Düzeyinde Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme Çalışması 
İKK’nm sekretaryasım yapan ve Valiliğin yatırım sürecinde görev yapan 

koordinatör birimleri olarak İPKMTerin bu konudaki değerlendirmeleri de, yasal 
düzenleme yapılması gerektiği yönünde yoğunlaşmakta ve bu konudaki ihtiyacı 

ortaya koymaktadır. 

Cevap 
Kesinlikle Hayır 
Hayır 
Nötr 

Evet 

Kesinlikle Evet 

Toplam 

yapılmalıdır 
Cevap Sayısı Cevap Oranı 

99 

12 
5 
3 

23 
56 

12% 
5% 
3% 

23% 
57% 

100% 

111 DPT, 2001:80. 
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Bunun için yapılması gereken en önemli düzenleme, İl Koordinasyon 
Kurullarının en önemli dayanağı olan İl İdaresi Kanununda bu kurulların ismen ve 
fonksiyonları itibarıyla açıkça belirtilmesi, ayrıca bu Kanuni düzenleme çerçevesinde 

hazırlanacak bir Yönetmelikle Kurulun şimdiye kadar düzenlenmemiş olan karar 

alma usullerinin ve üyelerinin net bir şekilde belirlenmesidir. 

Örneğin yerelde yatırım faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen İl Özel 
İdareleri ile İl Koordinasyon Kurularının ilişkisinin İl Özel İdareler Kanununda 

kurulması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde il düzeyinde gerçek bir 

koordinasyondan bahsetmek mümkün olmayacak, yatırım çalışmaları merkezi idare 
ve mahalli idare yatırımları olarak birbirinden bağımsız iki ayrı süreç olarak 
ilerleyecektir. Bu iki süreç arasında koordinasyon il düzeyinde sağlanamadığı 
takdirde, merkezi düzeyde bu ilişkilerin kurulması yerelde yapılmasından çok daha 
zor olacaktır. 

Belirtilen mevzuat düzenlemelerinde Kurulun ismen ve fonksiyonları 

itibarıyla desteklenmesinin yanında kararlarının bağlayıcı niteliği de vurgulanmalıdır. 

İl Koordinasyon Kurullarının etkinleştirilmesi 

İl Koordinasyon Kurullarının mevzuat dayanağı itibarıyla desteklenmesinin 
yanında sistem içerisinde üstlenmesi gereken önemli görevleri yürütebilecek bir 
işleyiş mekanizmasına sahip olması da gerekmektedir. Bunun için yapılması 
gerekenler birkaç başlıkta ifade edilebilir. Öncelikle yatırım tekliflerinin ve 
gerçekleşmelerinin müzakere edilmesi, sorunların çözümlenmesi gibi çok önemli 
konuların mevcut durumda olduğu gibi birkaç saat içerisinde gerektiği şekilde 
tartışılamayacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle Kurul toplantılarının birkaç güne 
yayılabilmesi gerekir. Kurul gündemindeki konularla ilgili önceden İPKM’nin 
yapacağı çalışmalarla belirli başlıklar oluşturulmalı ve bunların ilgili olduğu 
kurumlar belirlenmelidir. Daha sonra toplantı oturumları bu konulara göre organize 
edilerek ilgili kuruluşlara duyurulmalıdır. Her kuruluşun üst düzey yetkilisi kendisi 
için belirlenen tarihlerde toplantılara iştirak ederek kurul gündemindeki konularla 
ilgili görüşmeye katılmalıdır. İlgili kuruluşların belirlenmesinde İPKM’nin çok 
hassas davranarak ilgili tüm tarafların toplantıda bulunmasını temin etmesi 

gerekecektir. Bu yaklaşım, toplantıların sonuç almaya dönük toplantılar olarak 
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organize edilmesi anlamına gelmektedir. Kurul toplantılarının bu şekilde sınırlı bir 
bilgi alış verişi toplantısı formatmdan çıkması sağlanacaktır. 

Kurul toplantılarının, belirli konuların üzerinde ayrıca çalışılması 
gerektiğinde alt çalışma grupları oluşturması ve bunların hazırladıkları çalışmaların 

sonraki Kurul toplantısında görüşülmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Kurul öncesinde de 
İPKM tarafından gerekli görüldüğünde ön çalışmalar yapılabilmesi mümkün 
olmalıdır. Bu şekilde Kurulda görüşülecek konularda nihai kararın verilebilmesi 
sağlanacak ve gündem konularının sürüncemede kalmasının önüne geçilecektir. Bu 

çalışmalardan il için önem arz eden ve her Kurulda üzerinde durulması gereken uzun 
süreli çalışmalar için tematik çalışma grupları oluşturulması imkânı sağlanmalıdır. 
İKK’larla ilgili yönetmelikte bu yetki Valiye verilebilir. Belirlenecek gruplar her ilde 
ihtiyaca göre şekillenecek olmakla beraber, grupların sektörel bazda değil, tematik 

olarak oluşturulması, sektörler ve kuruluşlar arası koordinasyon güçlendirilmesi 
bakımından da faydalı olacaktır. 

Yönergede toplantıya çağrı ile ilgili maddede toplantı gün ve saatinin de 

katılımcılara bildirileceğinden bahsedilmiş, ancak toplantı süresi ile ilgili bir sınır yer 
almamıştır. Bu nedenle birden fazla gün sürmesi mümkün olmakla beraber, yapılacak 
yeni düzenlemede bu konunun da açıkça belirtilmesi ve alt çalışma grupları 

oluşturulması vb. imkânlarla desteklenerek yönetmelikte yer alması yerinde 
olacaktır. 

Ayrıca kurulun yatay koordinasyonu daha iyi sağlayabilmesi bakımından 

kamu kuruluşları haricinde özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları gibi 
ildeki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde etkin olan kesimlerle birlikte 
çalışma ve ortak karar alma kabiliyetinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla belirli 
toplantılara veya alt çalışma gruplarına ilgili kesimlerin de katılması imkânı 
sağlanmalıdır. 

Yatırım Genelgesinin yayımlanma zamanı ile İKK toplantı dönemlerinin 
uyumlaştırılması 

İl Koordinasyon Kurulu toplantı dönemleri yılda üç defa Mart, Haziran ve 
Ekim ayları olarak öngörülmüş bulunmaktadır. Bu doğrultuda Yönerge de 
değiştirilmiş ve toplantı gündemlerinde de düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda 
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yatırım teklifleri Haziran toplantısında görüşülmektedir. Ancak, kuruluşların 

tekliflerini hazırlayabilmeleri için o yılın Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberinin Resmi Gazete’de yayımlanmış olması gerekmektedir. Mevcut 

durumda bu rehberin daha erken yayınlanmasının gerekli hazırlıkların daha erken 
başlatılabilmesi için yararlı olacağı ifade edilmekle beraber112, süreçte yerelin daha 
etkin katılımının sağlanması için yatırımcı kuruluşların, teklifleri yerelden daha eken 
almaları gerektiği de hesaba katılırsa Genelge ve Rehberin yayımlanmasının yaklaşık 

iki ay daha erkene alınması gerekecektir. 
Rehber hazırlandıktan sonra ildeki kuruluşlar tekliflerini hazırlamalı ve 

kendilerine ilde yatırım tekliflerinin görüşülebilmesi için yeterli zaman tanınmalıdır. 

İlde bu öncelikler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmalı, bundan sonra merkeze 
gönderilen teklifler il düzeyinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sora ulaştırılmalıdır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yatırım Genelgesinin ve eki 

Rehberin Haziran ayı sonuna kadar DPT Müsteşarlığı tarafından yayımlanması 

gerektiği belirtildiği için bu düzenleme kanun değişikliği gerektirecektir. 

Yatırım tekliflerinin Haziran ayındaki İKK toplantısında görüşülebilmesi için, 
Rehberin Mayıs ayının başında yayımlaması gerekecektir. Aksi takdirde mevcut 

kanuni düzenleme çerçevesinde yatırım teklifleri üzerinde gerekli çalışmaların 

yapılması ve İKK’da bunların görüşülmesi ancak Ağustos ayında yapılabilecektir. 
Ancak yatırımcı kuruluşlardan yatırım tekliflerini temmuz ayı sonuna kadar DPT 
Müsteşarlığına göndermeleri istendiği için merkezdeki değerlendirme çalışmalarının 
süresi kısalacaktır. 

Yatırımların programlanması sürecinde yerel düzeyde koordinasyonun 

güçlendirilmesi ve merkezle dikey koordinasyonun sağlanarak katılım imkânlarının 

geliştirilmesi ile yatırımların daha doğru alanlara yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu 
şekilde bölgesel kalkınma çabaları ile bütüncül bir biçimde belirlenen yatırımların, 

öngörülen amaçlara hizmet edebilmesi, uygulama sürecinde yerelden başlayan 
kademeli bir izleme sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Bunun için merkezi 

düzeyde izleme sistemlerinin geliştirilmesinin yanında, yerel düzeyde de izleme ve 

değerlendirme kapasitesinin geliştirilerek yerele sorumluluk verilmesi 
gerekmektedir. 

112 DPT. 2001:49, 66. 
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3.2. İzleme Sürecine Yerelin Katılımı 

İzleme sisteminin hem merkezi hem de yerel düzeyde güçlendirilmesi, 
merkezi ve yerel izleme kademeleri arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması, 

programlama sürecinde yerele verilen yetkilerin, izleme sürecinde yerele verilecek 

sorumlulukla dengelenmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda geliştirilen öneriler, 

sağlanacak muhtemel faydalar ve alınması gereken tedbirlere birlikte açıklanacaktır. 

3.2.1. Önerilen düzenlemeler 

İPKM’ler, yapılan ankette proje teklif sürecinde etkinleştirilmelerini isterken 
diğer taraftan yatırım izleme konusunda da yetkilerinin artırılması gerektiğini ve 

yerinde izleme yetkileri için gerekli altyapının sağlanması gerektiğini ifade 

etmişleridir. Bu kapsamda, il düzeyinde kuruluşların yatırım uygulama durumlarının 

sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından yerel düzeyden başlayan bir 

izleme sisteminin oluşturması gerekmektedir. Bu sistematiğin kurulmasında 
kurumsal kapasitenin artırılması, bilgi sistemi araçları ile sistemin desteklenmesi ve 

izleme rehberlerinin hazırlanması ve sistemin mümkün olduğunca halka açılması 

gerekmektedir. 

İPKM’lerin izleme ile ilgili görevlerinin etkinleştirilmesi 

İPKM’ler, yapılan ankette proje teklif sürecinde etkinleştirilmelerini isterken 
diğer taraftan yatırım izleme konusunda da yetkilerinin artırılması gerektiğini ve 
yerinde izleme yetkileri için de gerekli altyapının sağlanması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Bu kapsamda, il düzeyinde kuruluşların yatırım uygulama durumlarının 

sürekli izlenmesi ve düzenli raporlar oluşturulması gerekmektedir. 

Uygulanan program ve projelerin performansı hakkında güvenilir, zamanlı ve 
amaca uygun bilgileri üretebilecek bir raporlama sisteminin tasarlanması ve 

oluşturulması, deneyim, uygulama başarısı ve ciddi bir kurumsal kapasiteyi gerekli 
kılmaktadır113. Bu kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde İPKM’ler ana unsuru 
oluşturmakla beraber, bu birimlerin yapacağı raporlamaların il düzeyinde İl 

113 Kusek and Rist. 2004:22. 
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Koordinasyon Kurullarında da görüşülmesi gerekmektedir. Bunun için projelere ait 

izleme verilerinin Kurul toplantıları öncesinde İPKM tarafından değerlendirilmesi ve 
bu ara değerlendirme raporlarının icmalinin bir raporla Kurula sunulması 

gerekmektedir. Bu sistematik, mevcut uygulamada yapıldığı gibi proje uygulayıcısı 

kuruluşların kendi proje ilerlemelerine dair bilgileri vermesinden ibaret bir 
izlemeden farklı olacaktır. 

İzleme bilgi sisteminin kurulması 

Yerelde izleme kapasitesinin geliştirilmesinde bir diğer unsur, standart 

raporlamaların yapılacağı ve veri akışının gerçekleşeceği bilgi sistemi altyapısının 

oluşturulmasıdır. Bu amaçla yukarıda proje tekliflerinde oluşturulması gerektiği 

belirtilen sistem kullanılabilir. Bu şekilde proje teklifi aşamasından geçerek 

uygulanmaya başlanan projeler de aynı sistem üzeriden takip edilebilecektir. Burada 

önemli olan husus, projelere ait fiziksel ve mali ilerlemelerin görülebilmesi kadar 

proje bazında karşılaşılan sorun ve ihtiyaçların takip edilebilmesidir. Projelerde 

yaşanan sorunların görülmesi, diğer kuruluşların desteği veya erken alınacak 
önlemlerle giderilebilecek aksaklıkların çözülmesi imkânını sağlayabilecektir. Bunun 

için proje detayında sorun ve ihtiyaçların düzenli olarak İPKM tarafından takip 
edilip, Kurula bu sorunlarla ilgili kuruluşların koordinasyonuyla sağlanabilecek 
çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir. Bu şekilde Kurul da gerçek bir 

koordinasyon kumlu hüviyetini kazanacaktır. 

İPKM’lerin il düzeyinde kamu yatırım programında yer alan yatırımlar 
yanında Yönerge’de belirtilen mahalli idare yatırımları ve teşvik belgeli özel sektör 

yatırımları gibi diğer yatırım faaliyetlerini de izleme sorumluluğu altında olması 
sebebiyle, oluşturulacak sistemin bu yatırım kategorilerinin hepsinin izlenmesine 

imkân verecek şekilde tasarlanması, il düzeyindeki bütün kalkınma çabalarının 

birlikte takip edilebilmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Kamu yatırımları için bir izleme rehberinin hazırlanması 

Program Kararnamelerinde kamu yatırımlarının izleme sistematiğine dair 

sınırlı düzeyde düzenleme yapılmakla beraber, izleme faaliyetleri için kullanılan 
ortak ve standart bir kılavuz bulunmamaktadır. AB kaynakları ile finanse edilen 
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küçük bütçeli programlarda bile detaylı izleme kuralları tanımlanmasına ve 

uygulanmasına rağmen görece çok daha büyük bütçeler ayırarak ulusal kaynaklarla 
gerçekleştirilen kamu yatırımlarında, bu programlarda olduğu kadar detaylı bir 
sistematik oluşturulamamıştır. 

Bu rehberin hazırlanarak, izleme sisteminde rol verilmiş olan birimlerin 

görev tanımları ve izlemenin kapsamı, standart ve göstergelerinin düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu noktada özellikle izleme göstergelerin belirlenmesi çok önem arz 
etmektedir114. Ülkemizde izleme sistemindeki en temel eksiklerden biri izleme 

göstergelerinin belirlenmemiş olmasıdır. İzleme bilgi sisteminin, uygulamaların 
izlenmesinde nasıl kullanılacağı da bu rehberde belirtilmelidir. 

Oluşturulacak bilgi sisteminin kamuya açılmasının sağlanması 
Kullanılacak izleme bilgi sisteminin kamuya açık olması sağlanmalıdır. 

Vatandaşlar kendi yaşadıkları yerde veya ülkenin herhangi bir yerinde yürütülen 

yatırım faaliyetleri ile ilgili ilerlemeleri bu şekilde kolayca öğrenebilmelidir. Bu 

imkânın çeşitli bilgilendirme araçları ile vatandaşlara duyurulması ve sistemin kolay 

kullanılabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Vatandaşlar verilerde tespit 

ettikleri yanlışlıkları sistem üzerinde sorumlu kişilere iletebilmeli, yatırımlarla ilgili 
dilek şikâyet ve görüşlerini de bu sistem üzerinden ilgili kişilerle paylaşabilmelidir. 

Sistemde vatandaşların kolayca anlayabileceği özet bilgiler öncelikle 

sunulmalı ve açıklanmasında sakınca görülmeyen bütün detaylar da sistem üzerinde 

daha fazla bilgi edinmek isteyen kişilere sunulmalıdır. 

3.2.2. Beklenen faydalar 

Yukarıda yer alan öneriler çerçevesinde, yerel düzeyde izleme sisteminin 
etkinleştirilmesi neticesinde beklenen faydalar aşağıda belirtilmektedir. 

Planlama yönetiminin izleme konusundaki bütünlüğünün sağlanması 

İzleme sisteminin yerelden başlayarak kademeli şekilde yapılanması, hem 
yerel hem de merkezi düzeyde çift yönlü bir sistem oluşturarak, izleme sistemini 

etkinleştirecektir. Bu kademeler mevcut mevzuattaki yetkilere bakıldığında da il 

114 Nared and Ravbar, 2003:56. 
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düzeyinde İPKM, merkezi düzeyde ise DPT olarak ortaya çıkmaktadır. Kalkınma 
ajanslarının kurulması bu iki düzey arasında bölge düzeyini de oluşturabilecektir. Bu 

kademeler arasındaki ilişkilerin yapılacak düzenlemelerle güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu şekilde programlama konusunda yerelin katılımı ile merkezi 

düzeydeki süreçlerin şeffaflaşması sağlanırken, yerel düzeydeki uygulamalardan 

sağlanan bilgilerle yatırım programının etkin olarak uygulanması da kontrol 

edilecektir. Ayrıca planlama yönetiminin sürecin başından izleme aşamasına kadar 

bütüncüllüğü sağlanacak ve yerel ve merkezi düzey arasındaki bilgi alış verişinin 

güçlendirilmesi ile sonraki planlama ve programlama çalışmalarının daha somut ve 

güncel veriler üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır. 

Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesi 

İzleme sistemlerinin geliştirilmesinin en önemli faydalarından biri yönetimde 
şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmasıdır113. Şeffaflık yeni kamu yönetimi 
anlayışında daha da önem kazanmış olmakla beraber, dayanağım demokratik 

yönetimin özünde olan halka karşı sorumluluk olgusundan almaktadır. Kamu 

yönetiminde şeffaflığın en önemli boyum doğrudan kamu yararı için yürütülen kamu 
hizmetlerinin ve kamu hizmetlerinin de önemli bir unsuru olan kamu yatırımlarının 

vatandaşlar tarafından takip edilebilmesidir. Zira kamu hizmetlerinin görülmesi için 

ödedikleri vergilerle gerekli kaynağı sağlayan vatandaşların, bu hizmetlerin nasıl 

yürütüldüğü ile ilgili bilgi edinme hakkı vardır. Bilgi edinme hakkı ülkemizde artık 
bir yasa ile de korunmaktadır. Ancak bunun daha da ileri bir aşaması olan, 

vatandaşların herhangi bir kuruluştan bilgi talep etmek zorunda da bırakılmadan 
bilgiye ulaşma imkânının sağlanması idarecileri daha sorumlu davranmaya yönelten 

ve dolayısıyla hizmetlerin kalitesini artıran önemli bir şeffaf yönetim unsurudur. 

Bu şekilde hizmetlerin yürütülmesinde bütün sorumlu birimlerin haricinde 

doğrudan vatandaşların bilgiye ulaşma imkânlarının geliştirilmesiyle bütün kamuya 

açık bir otokontrol sistemi oluşturulmaktadır. Bu durum yerelin programlama ve 
izleme süreçlerine katılımından daha ileri bir aşamayı ifade etmektedir. Zira yerelin 

bu süreçlere katılmasının sağlanmasındaki amaç, yatırım ve hizmetlerin 

115 Kusek and Rist, 2004:20. 
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yürütülmesinde vatandaşa daha yakın olan ve gerçek ihtiyaç ve sorunlar hakkında 

daha sağlıklı bilgiye sahip olması beklenen yereldeki birimlerin karar alma ve izleme 

aşamasında daha etkin olmasının sağlanmasıdır. Doğrudan vatandaşın erişimine açık 

bir yönetim sistematiği ise, hizmetlerin asıl muhatabının kontrolünde olmasını 

sağlamaktadır. 

Daha etkin ve etkili bir yatırım uygulamasının sağlanması 

İzleme sisteminin belirtildiği üzere, yerel düzeyde de etkinleştirilmesi 
uygulanan projelerin amaçlanan hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlayarak 

yatırımların etkinliğini ve etkililiğini artıracaktır. Etkinlik, projelerde girdilerle 

çıktılar arasında nitelik ve nicelik bakımından bir karşılaştırmayı ifade ederken, 

etkilik ise, projelerin özel amaçlarının proje uygulanması sonrasında ne ölçüde 

gerçekleştirildiği üzerinde durulmasıdır. Bu bakımdan etkililiğin ölçülebilmesi, 

sonuç odaklı bir izleme yaklaşımını gerekli kılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen unsurları ile yerel düzeyde izleme sisteminin 

güçlendirilmesi, mevcut durumun, geçmişteki durumla sürekli biçimde 

karşılaştırılarak olması beklenen duruma ulaşılmasında sağlanan ilerlemelerin 

sistematik ve düzenli bir şekilde kontrol ve takibini sağlayacaktır116. 
Ayıca izleme sisteminin iyi işletilebilmesi, değerlendirme çalışmalarının 

yapılmasına ağırlık verilmesini sağlayacaktır. Zira izlemenin, sonraki uygulamaların 
kalitesini artırması, izleme sonuçlarına dayalı olarak değerlendirme çalışmalarının 

yapılması ile mümkün olacaktır. 

İPKM’lerin yukarıda belirtilen tedbirlerle kurumsal kapasitelerinin artırılması 
ile birlikte izleme faaliyetlerinin de belirtilen araçlarla destelenerek kolaylaştırılması, 

uygulamada neredeyse hiç yeri olmayan değerlendirme alanında İPKM’lerin rolünün 
artmasını sağlayacaktır. İPKM’lerin değerlendirme çalışmalarını düzenli olarak 
yapabilmesi ise, İKK’da daha somut tedbirlerin alınmasını beraberinde getirecektir. 
Bu şekilde izleme ve değerlendinne çalışmalarının kalite ve seviyesi her düzeyde 

zincirleme olarak yükselmesi yatırımların etkinlik ve etkililiğini artıracaktır. 

116 Yalçın, 2006:8. 
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Kalkınma ajanslarının etkinleştirilmesinin sağlanması 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 5. maddesinde “Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından 
önemli görülen diğer projeleri izlemek”, ajansın görevleri asında sayılmıştır. Bu 

maddenin kapsamının çok geniş olması, Ajansların izleme görevlerinde başka 

birimlerle birlikte çalışmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede kamu yatırımları ile 

birlikte teşvik belgeli özel sektör yatırımları ve mahalli halk girişimlerini de izleme 

görevi ve yetkisi olan İPKM’lerle koordinasyon sağlanması önem taşımaktadır. Bu 
şekilde Ajansın bölge geneli koordinasyon sağlaması ve bu izleme verilerini 

kullanarak bölgesindeki yatırım faaliyetleri hakkında daha kapsamlı 

değerlendirmeler yapması kolaylaşacaktır. 

3.2.3. Alınması gereken tedbirler 

Yukarıda belirtilen önerilerin hayata geçirilebilmesi için gerek mevzuat 

gerekse kurumsal anlamda bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. 

Aşağıda bu düzenlemeler başlıklar halinde yer almaktadır. 

İlgili kuruluşların mevzuatına izleme ile ilgili raporlama 
yükümlülüklerinin konulması 

Yereldeki kuruluşların izleme ile ilgili yükümlülüklerinin kendi 

mevzuatlarında da belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sadece İPKM 
mevzuatında belirtilen yükümlülükler, kuruluşların bunları ek iş olarak görmelerine 

sebep olmaktadır. Bunun için yapılması gereken, kuruluşların kendi mevzuatlarında 
da izleme ile ilgili yükümlülüklerinin belirtilmesi veya yukarıda belirtilen il 

düzeyindeki planlama, koordinasyon ve izleme ile ilgili yönetmeliğe atıf yapılarak 

bu sorumlulukların sağlamlaştırılmasıdır. 

İzleme sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılarak 
izleme mantığının yaygınlaştırılması 

İldeki kuruluşların izleme ile ilgili sorumlulukları hakkında 

bilgilendirilmeleri, İPKM’lerin ildeki izleme görevlerinin etkinleştirilmesi 
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bakımından faydalı olacaktır. Özellikle sonuç odaklı bir izleme mantığının 
yaygınlaşması ve fiziksel ve mali gerçekleşmelerin takibinden ibaret bir izleme 

mantığından uzaklaşılması için, İPKM’nin personel ve kurumsal altyapısın 
güçlendirilmesinin ardından, İPKM’ler tarafından verilecek eğitimler ve 
bilgilendirme toplantıları ile ilgili kuruluşların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Yerel 

düzeyde yukarıda belirtilen bilgi sistemlerinin ve rehberlerin kullanımı da bu 

eğitimlerle anlatılarak oluşturulan araçların kullanımının yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. 

İzleme konusunda yerel düzeyde gösterilecek bu hassasiyet, kuruluşların 
yatırımlardan sorumlu birimlerinde daha nitelikli personel istihdam etmeye özen 

göstermelerini de sağlayacaktır. Zira yukarıda belirtildiği üzere İPKM’lerin 
uygulamada karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, kuruluşların yatırım ve istatistik 

birimlerinde yeterli nitelikte muhatap bulamamalarıdır. 

Kalkınma ajansları mevzuatında İPKM’lerle ilişkilerin tanımlanması 

5449 sayılı Kanunda belirtilen izleme görevinin nasıl yürütüleceğini 

düzenleyen ikincil mevzuatta, izleme ve değerlendirme çalışmaları konusunda 

İPKM’lerle nasıl bir koordinasyon sağlanacağı yer almalıdır. Bu kapsamda ilgili 
mevzuatın hazırlık aşamasında da İPKM’lerin görüşlerinin alınması, ikincil 
düzenlemelerde koordinasyon araçlarının ve şekillerinin daha somut olarak 
belirtilmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Kalkınma ajanslarının bölge düzeyinde yapacağı izleme değerlendirme 

çalışmalarının il düzeyi ile irtibatının nasıl sağlanacağı konusunda, yukarıda il 

düzeyinde planlama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerinin genel çerçevesinin 

çizilmesi için önerilen yönetmelik hükümlerinde de düzenleme yapılmalıdır. Bu 
şekilde hem kurumsal ilişkiler tanımlı olacak hem de benzer fonksiyonların farklı 

düzeyler arasında nasıl daha koordineli olarak yürütülebileceği başlangıçta 
belirlenmiş olacaktır. 
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SONUÇ 

Günümüzde hakim olan yeni bölgesel gelişme anlayışı, kamu, özel sektör ve 
sivil toplumun birlikte ve aktif katılımı ile oluşan yerel inisiyatifin, kalkınma 
çabalarının itici gücünü oluşturması ve yönlendirmesi temeline dayanmaktadır. Bu 

yaklaşım, tüm aktörlerin bütüncül bir strateji çerçevesinde hareket etmesini ve 

kalkınma çabalarının koordineli şekilde yürütülerek yereldeki ihtiyaç ve sorunlara en 

uygun çözümlerin üretilmesini ve sahip olunan potansiyellerin en doğru şekilde 

kullanılmasını gerektirmektedir. 

Kamunun elindeki en önemli bölgesel gelişme araçlarından biri olarak kamu 

yatırımlarının belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilmesi, programlama 
sürecinde yerelin daha aktif katılımını gerektirirken, bölgeye çekilen kaynakların en 
doğru şekilde kullanılması da yerel düzeyde izlemeden sorumlu yapıların 

etkinleştirilmesi ve merkezle irtibatının güçlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. 

Hem programlama hem izleme sürecinde oluşturulması gereken bu kurumsal 

kapasite, bölgesel gelişmede temel kurumsal altyapı eksikliklerinin giderilmesinde 
de çok önemli bir rol oynayacaktır. 

Kamu ile birlikte özel sektör ve sivil toplumu da içeren bu yeni bütüncül 
bölgesel gelişme anlayışının, kamunun rolünü azaltmadığı, aksine bütün tafralar 

arasında koordinasyon sağlama işlevi gereği, daha etkinleşmesini gerektirdiği ortaya 

çıkmaktadır. Kamunun rolünün etkinleştirilmesi ise özellikle yerelde uygulanacak 
yatırımların programlama sürecinde yerelin daha etkin olmasını gerektirmekte, 

ayrıca sonuç odaklı izleme sistemleri ile yerelde bu konuda kurumsal kapasite 

oluşumu sağlanarak otonomi-kontrol dengesinin oluşturulması ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. 

Kuramsal temeldeki bu dönüşümlerin dünyadaki yansımalarının 

incelenmesinde Türkiye gibi üniter yapıya sahip ve merkeziyetçi devlet örnekleri 

olarak Kore ve Fransa’nın yaşadığı tecrübeler önemli sonuçlar ortaya koymuştur. 
Bölgesel gelişme çabaları ile idari düzenlemelerin ve yetki devri süreçlerinin birlikte 

ilerlediği, bu örneklerde de gözlenmiştir. Ayrıca Kore örneği, proje ön 

değerlendirmelerinin; ekonomik analizler yanında üst ölçekli planlarla uyum ve 
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bölgesel gelişmişlik farkları üzerindeki etkileri de kapsayan bütüncül, kriterleri net 

olarak belirlenmiş ve şeffaf bir süreç olarak işletilmesi gerekliliğini göstermesi 

bakımından önem arz etmektedir. 

Kore’de olduğu gibi, Fransa örneğinde de bölgesel düzeyde yenilikçilik 

ajanslarının oluşturulması, ülkemizde benzer fonksiyonlar yürütebilecek olan 

kalkınma ajansları ile il düzeyindeki İPKM’ler ve İKK’lar arasında koordinasyon 
sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Anket çalışması doğrultusunda elde edilen sonuçlar, planlama yönetiminin 

bütünlüğünün sağlanmamasından kaynaklanan sorunları göz önüne sermektedir. 
Yerel düzeydeki planlama, programlama ve izleme faaliyetlerindeki aksaklıkların ve 

katılım boyutundaki sınırlılığın önemli ölçüde, il düzeyinde İPKM ve İKK’larm 
mevzuat altyapısı ve kurumsal kapasite eksikliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte merkeziyetçiliğin yereldeki kurumsal kapasiteyi her düzeyde 

etkilediği ve bu yetersizliklerin, yetkilerin daha da merkezde toplanması sonucunu 
doğurduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tezde öne çıkan bir başka husus, yerel düzeyde koordinasyon kapasitesi 

güçlendirilirken, aynı zamanda merkezle düşey koordinasyonun daha etkin olarak 

sağlanması gereğidir. Bu şekilde programlama sürecinde yerelin katılım imkânları 
artırılacağı gibi, izleme bakımından da il düzeyinde kurumsal kapasite artırılacak ve 
yereldeki uygulamaların izlenmesinde daha güçlü bir sistem oluşturulacaktır. 

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için temel bazı araçların kullanılması ve 

mevcutların güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Kurumsal kapasitenin 
artırılması bunların en başında gelmektedir. İl düzeyinde planlama, koordinasyon ve 
izleme görevleri bakımından en temel yapı olan İPKM’lerin kurumsal kapasitelerinin 
artırılması, bu bakımdan ilk aşamayı oluşturmaktadır. Kurumsal kapasitenin 
artırılması ise, İPKMTerin Valilik bünyesinde bir müdürlük olmanın ötesinde 
doğrudan Valiye bağlı bir merkez olarak tasarlanması, fınansal olarak desteklenmesi, 
personel özlük haklarının iyileştirilmesi, uzman personel istihdam imkânlarının 

artırılması gibi önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. 
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Kurumsal kapasitenin artırılması ile birlikte alınması gerekli bir diğer tedbir, 

mevcut mevzuat düzenlemelerinin sınırını aşan konularda mevzuat değişikliklerinin 

yapılmasıdır. Bu kapsamda temel olarak İl İdaresi Kanunu, İPKM Yönetmeliği ve 
Yönerge’de ildeki programlama ve izleme süreçlerinin etkinleştirilmesi için önerilen 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca programlama ve izleme süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasında 

önemli bir faktör olan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi bir diğer önemli tedbir olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu sistemlerin oluşturulmasına bazı kuramlarda başlamış 

olmakla beraber, yatırımların programlanması ve izlenmesinde sistemler arası 

entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. 

Yerelin programlama ve izleme süreçlerinde etkinliğinin artırılmasının 

kalkınma çalışmalarında yerelin inisiyatif alanının genişlemesini sağlayarak bölgesel 

gelişme bakımından sağlayacağı katkılar yanında, yereldeki planlama, koordinasyon 

ve izleme faaliyetlerinde kuramsal kapasitesinin geliştirilmesi de bölgesel gelişme 

faaliyetlerinin başarısı açısından büyük önemi haizdir. Zira tezde belirtilen önerilerle 

bu kapasitenin geliştirilmesi, kuramsallaşma süreçleri devam eden kalkınma 

ajansları ile başlangıç aşamasında güçlü bir koordinasyon sağlanarak hem 
İPKM’lerin il düzeyinde hem de kalkınma ajanslarının bölge düzeyinde daha etkin 
olarak çalışmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bölgedeki illerin İPKM’lerinin kalkınma 
ajansları vasıtasıyla yakın işbirliğinin sağlanması, kamu, özel sektör ve sivil toplum 
ayakları ile bütüncül bir kalkınma hamlesinin ortaya çıkmasında gerekli kurumsal 

altyapı temelinin il ve bölge düzeyinde oluşturulmasına önemli bir katkı 

sağlayacaktır. 
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EK I: İl Düzeyinde Planlama Ve Koordinasyon Faaliyetleri Değerlendirme 
Çalışması 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL DÜZEYİNDE PLANLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 
Bu değerlendirme çalışması genel olarak il düzeyinde yürütülen planlama ve 

koordinasyon faaliyetlerinin daha detaylı olarak incelenebilmesi ve bu kapsamda İl 
Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri ile İl Koordinasyon Kurullarının mevcut işleyiş 
ve sorunlarının tespit edilebilmesi amacını gütmektedir. İl Koordinasyon ve İzleme 
Sisteminin geliştirilmesinde de kullanılacak olan bu çalışma ile yerel düzeydeki 
planlama sürecinin iyileştirilmesi ve merkezi düzeyle ilişkilerinin güçlendirilmesi 
yönündeki çalışmalara dayanak oluşturulmuş olacaktır. 

Sorun ve ihtiyaçların neler olduğu gibi hususların bizzat bu uygulamaları yürüten 
ve bu konularda en tecrübeli birim olan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerince 
ortaya konulması sağlanacaktır. 

Bu kapsamda hazırlanan aşağıdaki ankette iki tür soru bulunmaktadır. Birinci tür 
sorular çoktan seçmeli olup l=KesinIikle Hayır, 2= Hayır, 3= Ne Evet Ne Hayır, 4= 
Evet ve 5= Kesinlikle Evet anlamına gelmektedir. Değerlendirme konusu başlığı altında 
ifade edilen cümlelere katılıp katılmadığınızı, belirtilen anlamlan ifade etmek üzere 1 
den 5 e kadar sayılardan size uygun geleni yuvarlak içine alarak işaretleyiniz. İkinci tür 
sorular ise tamamen sizin görüşlerinizi verilen boşluklara yazı ile ifade etmeniz için 
tasarlanmıştır. Lütfen en açık şekilde görüşlerinizi 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
yazınız. 

Aşağıda Yönerge ile ilgili cümlelerde geçen “Yönerge” İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesini ifade etmektedir. 

İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar 
dileriz. 
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FORMU DOLDURAN KİŞİYE AİT BİLGİLER 
Adınız ve Soyadınız: 
Çalıştığınız il: 
Unvanınız (İPKM Müdürü, Uzman, Uzman Yrd., 
Memur): 

Kaç yıldır bu unvanla çalışıyorsunuz? (Örneğin 3 yıl 
uzman yardımcılığı yapmış, üç yıldır da uzman olarak 
çalışıyorsanız buraya uzman olarak çalıştığınız süreyi 
yazınız.) 

Kamuda toplam hizmet yılınız: 

Yaşınız: 

Eğitim Durumunuz 
Lise 

Yüksek 
okul 

Fakülte 
Yüksek 
Lisans ve 

a b c d 

DEĞERLENDİRME KONULARI Kesinlikle Evet/ Kesinlikle 

Hayır Hayır Evet 
Aşağıda belirtilen ve İPKM Yönergesinde yer alan 
görevler mevcut personel imkanları ile düzenli olarak 
yürütülmektedir (Lütfen her görevi ayrı olarak 
değerlendiriniz.) 

1. Araştırma ve Envanter Çalışmaları 1 2 3 4 5 

2. Planlama Çalışmaları 1 2 3 4 5 

3. İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları 1 2 3 4 5 

4. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 1 2 3 4 5 

5. Ekonomik Girişimlerin Oluşturulması ve 
Yönlendirilmesi Çalışmalan 

1 2 3 4 5 

Yatırım teklifleri il müdürlüklerinden her yıl düzenli 
olarak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü(İPKM) 
tarafından alınmaktadır. 

1 2 3 4 5 

İl Koordinasyon Kurullarında yatırım teklifleri 
görüşülmektedir. 

1 2 3 4 5 

İlde yatırım teklifleri belirlenirken mahalli idarelerin 
yatırımları ile merkezi idarenin yatırımları bütüncül 
olarak değerlendirilmektedir. 

1 2 3 4 5 

İlde yatırım teklifleri belirlenirken mahalli idarelerin 
yatırımları ile merkezi idarenin yatırımlarının bütüncül 
olarak değerlendirilmesi gerekir. 

1 2 3 4 5 

İl Koordinasyon Kurulunda yatırımcı kuruluşların ilin 
ihtiyaçları ile ilgili proje teklifi hazırlamaları 

1 2 3 4 5 
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istenmektedir. 

İlde, yatırım tekliflerinin öncelik, uygulama yeri ve 
yatırımları arası ilişki bakımından incelemesi 
yapılabilmektedir. 

1 2 3 4 5 

Yukarıdaki soruya cevabınız hayırsa sebebini belirtiniz. 

Kamu Kuruluşları, Yönergenin 33. Maddesinde 
belirtildiği şekilde, ödeneği İl Özel İdarelerine aktarılacak 
yatırımlara da tekliflerinde yer vermektedirler. 

1 2 3 4 5 

Valilik (İPKM) görüşlerinin il müdürlüklerinin yatırım 
teklifleri ile birlikte Bakanlığa/Merkezdeki Yatırımcı 
Kuruluşa iletilmesi faydalı olacaktır. 

1 2 3 4 5 

İl Özel İdaresinin yatırım tekliflerinin belirlenmesinde 
etkinleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

Hem yerel hem merkezi düzeyde planlama ve 
koordinasyon işlerinin yürütülmesinde kullanılacak bir 
sistemde aşağıdaki bilgilerin alınması gerekir. (Lütfen 
her başlığı ayrı olarak değerlendiriniz.) 

a) İlde sektör bazında envanter bilgileri 1 2 3 4 5 

b) İlde sektör bazında belirli dönemlerdeki 
ilerlemeler 

1 2 3 4 5 

c) İlde sektör bazında sorunlar 1 2 3 4 5 

d) İlde sektör bazında ihtiyaçlar 1 2 3 4 5 

e) İlde yürütülen kamu yatırım projelerine ait temel 
bilgiler (proje sahibi, proje tutarı, uygulama 
süresi vb.) 

1 2 3 4 5 

f) İlde yürütülen kamu yatırım projelerine ait izleme 
verileri (uygulamada karşılaşılan sorunlar, 
fiziksel gerçekleşme, dönem harcaması vb.) 

1 2 3 4 5 

g) İlde yürütülmesi düşünülen kamu yatırım proje 
teklifleri 

1 2 3 4 5 

Diğer (Lütfen belirtiniz) 

Hem yerel hem merkezi düzeyde planlama ve koordinasyon işlerinin yürütülmesinde 
kullanılacak bir sistemin gerekli olmadığını düşünüyorsanız sebebini belirtiniz. 

İl düzeyinde yatırımlar birbiriyle koordinasyonlu olarak 
yürütülmektedir. 

1 2 3 4 5 

Yönergede İPKM 1er tarafından izleneceği belirtilen 
aşağıdaki yatırımlar izlenmektedir. (Lütfen her görevi 
ayrı olarak değerlendiriniz.) 
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a) Merkezi yönetime bağlı kamu kuruluşlarının 
yatırımları 

12 3 4 5 

b) Mahalli idarelerin yatırımları 12 3 4 5 

c) Mahalli halk girişimlerinin yatırımları 1 2 3 4 5 

d) Teşvik belgeli özel sektör yatırımları 1 2 3 4 5 

İl Müdürlükleri belirli dönemler itibarıyla Valiliğe izleme 
raporu göndermektedir. 

1 2 3 4 5 

İl müdürlükleri tarafından izleme raporları gönderilmiyorsa sebebi nedir? 

Bölge müdürlükleri yatırımlarla ilgili Valiliğe izleme 
raporu göndermektedir. 

1 2 3 4 5 

Bölge müdürlükleri tarafından izleme raporları gönderilmiyorsa sebebi nedir? 

İl Koordinasyon Kurulları etkin olarak çalışmaktadır. 1 2 3 4 5 

İl Koordinasyon kurullarında alman kararlar merkezi 
düzeyde dikkate alınmaktadır. 

1 2 3 4 5 

İl Koordinasyon kurullarında alman kararlar düzenli 
olarak İçişleri Bakanlığına iletilmektedir. 1 2 3 4 5 

İl Koordinasyon kurullarında alman kararlar İPKM 
tarafından düzenli olarak merkezi yatırımcı kuruluşlara 
(Sağlık Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü vb.) 
iletilmektedir. 

1 2 3 4 5 

Yatırımcı Kuruluşların merkezdeki birimleri İl 
koordinasyon Kurullarındaki sorunlarla ilgili talepler 
kendilerine iletildiğinde, bunlara cevap vermektedir. 

1 2 3 4 5 

Müdürlüğünüzce gerekli görüldüğünde yatırımların 
yerinde izlemesi yapılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

İl müdürlükleri (Tarım, Sağlık, Çevre vb.) ile Valilik 
ilişkisinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

Yukarıda belirtilen ilişki yeterli değilse, bu alanda yaşanılan sorunların neler olduğunu 
detaylı yazınız. 

a) Hukuki Sorunlar 

b) Kişisel Tutumlar 
c) Diğer (Lütfen belirtiniz.) 

Bölge müdürlükleri (DSİ, Karayolları, TÜİK vb) ile 
Valilik ilişkisinin yeterli düzeyde olduğunu 
düşünüyorum. 

12 3 4 5 

Değilse, bu alanda yaşanılan sıkıntıları belirtiniz. 
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Yönergede değiştirilmesini gerekli gördüğüm hususlar 
vardır. 

1 2 3 4 5 

Yönergede değiştirilmesini gerekli gördüğünüz hususlar varsa bunlar nelerdir? 

İl Koordinasyon Kurulları ve Valiliklerin süreç içinde 
daha etkin olması için başka yasal düzenlemeler 
yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

Cevabınız evet ise hangi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin düşünüyorsunuz? 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde müdür 
haricinde mevcut kadro sayısı (uzman/uzman yrd.) ne 
kadardır? 

Uzman Uzman Yrd. 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde halihazırda 
bu kadroların ne kadan kullanılmaktadır? 

Uzman Uzman Yrd. 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin görevlerini 
tam olarak yürütebilmesi için en az kaç uzman/uzman 
yardımcısı personeli olması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Uzman Uzman Yrd. 

Nitelikli personel istihdamı için uzman ücretlerin YTL olarak en az ne kadar olması 
gerektiğini düşünüyorsunuz? 

1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000 ve üzeri 

Yereldeki kuruluşların ve Valilik/İl planlama müdürlüklerinin yatırım sürecine katılması ile 
ilgili ilave görüşleriniz varsa bunları belirtiniz. 
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EK II: Anket Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi 

Kesinlikle Hayır Hayır Nötr Evet Kesinlikle Evet En Yüksek Oran 
Aşağıdaki görevler mevcut personel imkânları 
ile düzenli olarak yürütülmektedir. 

a. Araştırma ve Envanter Çalışmaları 11 18 19 43 20 39% 

b. Planlama Çalışmaları 23 22 29 26 11 26% 

c. İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları 5 7 17 36 47 42% 

d. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 11 16 24 38 22 34% 

e. Ekonomik Girişimlerin Oluşturulması 
ve Yönlendirilmesi Çalışmaları 34 28 24 21 5 30% 

Yatırım teklifleri IP KM tarafından düzenli 
olarak alınmaktadır 10 21 18 39 24 35% 

İKK’da yatırım teklifleri görüşülmektedir 21 33 21 20 17 29% 
Mahalli idarelerin teklifleri ile bütüncül 

değerlendirme yapılmaktadır 25 32 25 16 12 29% 
Mahalli idarelerin teklifleri ile bütüncül 

değerlendirme yapılması gerekir 10 9 4 20 69 62% 

İKK'da ilin ihtiyaçları ile ilgili proje teklifi 
hazırlanması istenmektedir 13 24 29 37 9 33% 

Yatırım tekliflerinin önceliği, yeri ve 
aralarındaki ilişkiler İncelenmektedir 17 34 30 25 6 30% 

Teklif sürecinde Valilik il müdürlüğü ilişkisi 
yeterlidir 19 23 28 27 14 25% 

Teklif sürecinde Valilik bölge müdürlüğü 
ilişkisi yeterlidir 10 28 29 33 10 30% 

Ödeneği İl Özel İdaresine aktarılacak tekliflere 
de yer verilmektedir 4 12 19 44 29 41% 

Tekliflerle birlikte Valilik görüşlerinin merkeze 
iletilmesi yararlı olacaktır 1 1 6 37 66 59% 

İl Özel İdareleri yatırım tekliflerinin 
belirlenmesinde etkinleşmelidir 6 2 9 51 40 47% 

Hem yerel hem merkezi düzeyde planlama ve 
koordinasyonda kullanılacak bir sistemde 
aşağıdaki bilgiler alınmalıdır 

a. İlin sektörel envanter verileri 3 1 8 38 62 55% 

b. İldeki sektörel gelişmeler 2 0 6 47 56 50% 

c. İldeki sektörel sorunlar 1 0 1 44 66 59% 

d. İldeki sektörel ihtiyaçlar 1 0 1 43 66 59% 

e. İldeki yatırım projelerine ait veriler 1 0 7 37 67 60% 

f. İldeki yatırım projelerine ait izleme 1 0 2 36 73 65% 
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verileri 

g. İlin yatırım proje teklifleri 0 1 5 42 63 57% 

IPKM tarafından aşağıdaki yatırımlar 
izlenmektedir 

a. Merkezi yönetim yatırımları 1 6 6 41 58 52% 

b. Mahalli idare yatırımları 5 6 23 40 38 36% 

c. Mahalli halk girişimi yatırımları 24 25 28 23 10 25% 

d. Teşvik belgeli özel sektör yatırımları 31 28 27 18 6 28% 

11 müdürlükleri Valiliğe izleme raporu 
göndermektedir 4 6 5 46 51 46% 

Bölge müdürlükleri Valiliğe izleme raporu 
göndermektedir 5 2 7 41 54 50% 

İKK'lar etkin olarak çalışmaktadır 10 13 36 38 15 34% 
IKK'da alman kararlar merkezde dikkate 
alınmaktadır 14 30 41 21 5 37% 

IKK'da alman kararlar düzenli olarak içişleri 
Bakanlığına iletilmektedir 1 1 4 31 75 67% 
IKK'da alman kararlar düzenli olarak Merkezi 

Kuruluşlara iletilmektedir 9 21 12 26 43 39% 

IKK'da alman kararlar il/bölge müdürlükleri 
tarafından düzenli olarak merkeze 
iletilmektedir 5 9 43 21 27 41% 

Merkezdeki yatırımcı kuruluşlar IKK'daki 
talepler iletildiğinde cevap vermektedir 2 14 20 50 24 45% 

İPKM yatırımları yerinde izlemektedir 42 27 16 18 7 38% 

ildeki yatırımların uygulama sonrası etkililik 
değerlendirmesi yapılmaktadır 30 40 28 7 4 37% 

Yönergede değiştirilmesi gerekli hususlar 
vardır 10 11 11 12 48 52% 

IKK ve Valiliğin süreçte daha etkin olması için 
başka yasal düzenlemeler yapılmalıdır 12 5 3 23 56 57% 
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EK III: tilerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının 
İlişkisi 

İllerin sosyo - ekonomik gelişmişlikleri ile kamu yatırım paylarının ilişkisinin 
incelenebilmesi için aşağıdaki haritalarda öncelikle 2003 yılı Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması araştırmasına göre illerin gelişmişlik durumunu gösterilmiştir. 

Bu haritalardan ilki, illerin genel gelişmişlik endeksi değerlerine göre oluşan 

sıralamayı göstermektedir. Eğitim, sağlık ve imalat sektörlerindeki gelişmişlik 

haritalarında ise, o sektördeki gelişmişlik endeksi değeri aralıklarına göre sıralama 

oluşmuştur. Bu endeks değeri aralıkları haritaların sağ alt köşesinde gösterilmektedir. 

Yatırımların dağılımında ise, öncelikle il sayısının sabit olduğu 2000-2009 

yılları arasında, DPT tarafından yapılan Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı 
çalışmasına göre ve muhtelif illerdeki yatırımlar hariç olmak üzere, her yıl için il 
bazında ilgili sektördeki yatırımın o sektördeki toplam kamu yatırımına 
bölünmesinden elde edilen sonuçların on yıllık ortalaması alınarak yatırım 

dağılımlarında il bazındaki oranlar belirlenmiştir. Bundan sonra 2000 yılı nüfus 

sayımına göre ilin nüfusu, Türkiye toplam nüfusuna bölünerek ilin nüfusunun toplam 

nüfus içindeki oranı da hesaplanmıştır. Son olarak, ilin yatırım oranı, nüfus 
içerisindeki oranına bölündüğünde ilin nüfusa göre oranlanmış yatırım oranı elde 

edilmiş ve haritalar bu oranlara göre oluşturulmuştur. Bir başka deyişle bu oran, il 

bazında kişi başına düşen yatırımlar hakkında bir karşılaştırma imkânı 
sağlamaktadır. Oranlar üzerinden bir hesap yapılmasının sebebi, TL üzerinden 

yapılacak hesapların paradaki değer kaybından kaynaklanan değişimlerden 
etkilenmesi ve sağlıklı bir sonuç elde edilememesidir. Yatırım dağılımı haritalarının 
sağ alt köşesinde bu oranlara göre oluşan aralıklar belirtilmektedir. 
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Harita 1. İllerin 2003 SEGE Gelişmişlik Durumları 

Kaynak: İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (DPT, 2003). 
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EK III: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 2. İl Bazında Kişi Başı Yatırım Oranı Dağılımı (2000-2009) 

Yatırım Oranı/Nüfus Oranı 

■ 2 to 6 (2) 
| 1,09 to 2 (4) 
| 0,48 to 1,09 (24) 
□ 0,26 to 0,48 (38) 
□ 0,1 to 0,26 (13) 

Kaynak: Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı (DPT) çalışmalarından yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 
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EK IIL: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 3. İllerin 2003 SEGE Eğitim Sektörü Gelişmişlik Durumu 

Endeks Değeri 

■ 1,51 to 2,45 (5) 
I 0,55 to 1.51 (18) 
| -0.2 to 0.55 (28) 

□ -1,37 to-0.2 (18) 
□ -2,33 to-1,37 (12) 

Kaynak: İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (DPT, 2003) verileri kullanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 
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EK III: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 4. İl Bazında Kişi Başı Eğitim Sektörü Yatırımı Oranı Dağılımı (2000-2009) 

Yatırım Payı/Nüfus Payı 

■ 1 to 1,25 (4) 
■ 0,75 to 1 (9) 
m 0,5 to 0,75 (20) 
1 I 0,25 to 0,5 (38) 
u 0 to 0,25 (10) 

Kaynak: Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı (DPT) çalışmalarından yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 
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EK III: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 5. İllerin 2003 SEGE Sağlık Sektörü Gelişmişlik Durumu 

Kaynak: İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (DPT, 2003) verileri kullanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 

Endeks Değeri 
■ 1,54 to 3,74 (8) 

l 0,5 to 1,54 (15) 
■ -0,1 to 0,5 (16) 
□ -0,5 to-0,1 (20) 
: I -1,62 to-0,5 (22) 
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EK III: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 6. İl Bazında Kişi Başı Sağlık Sektörü Yatırımı Oranı Dağılımı (2000-2009) 

Kaynak: Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı (DPT) çalışmalarından yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 

Yatırım Payı/Nüfus Payı 

■ 1,4 to 1,73 (2) 
■ 1,05 to 1,4 (5) 
H OT to 1,05 (18) 
□ 0,35 to 0,7 (28) 
□ 0 to 0,35 (28) 
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EK III: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 7. İllerin 2003 SEGE İmalat Sektörü Gelişmişlik Durumu  

ARDAHAN ARTVİN 

ERZURUM 

ERZİNCAN 
AĞRI 
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ÛJĞLA 

Kaynak: İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (DPT, 2003) verileri kullanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 

Endeks Değeri 

■ 1,67 to 5,14 (6) 
m 0,3 to 1,67 (19) 
m -0,26 to 0,3 (19) 

-0,64 to -0,26 (20) 
u -0,83 to -0,64 (17) 



EK ILI: İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlikleri ile Kamu Yatırım Paylarının İlişkisi 

Harita 8. İl Bazında Kişi Başı İmalat Sektörü Yatırımı Oranı Dağılımı (2000-2009) 
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Yatırım Payı/Nüfus Payı 

D 2,42 to 7,12 (7) 
il 0,72 to 2,42 (8) 
□ 0,24 to 0,72 (9) 
□ 0,05 to 0,24 (20) 
□ 0 to 0,05 (37) 

Kaynak: Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı (DPT) çalışmalarından yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 
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