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ÖZ 

Küreselleşme beraberinde yerelleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda 

yerelin gelişimini sağlayacak ve rekabet edebilirliğini artıracak mekanizmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu mekanizmalardan biri 2006 yılında “5449 Sayılı Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun” kabulü ile 

kurulan kalkınma ajansları olarak gösterilebilir. 

  Bu çalışma küresel ölçekte yerel ve sürdürülebilirliği olan gelişmişliğin 

sağlanmasında kalkınma ajanslarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan katkısını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle İstanbul Kalkınma Ajansının 

(İSTKA) kurulduğu tarihten bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler 

değerlendirilerek, kentin gelişmesindeki payı hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, kalkınma ajansı, İSTKA. 

The Importance of Development Agencies for Liveable Cities:  Case İSTKA 

Abstract 

The globalization has brighten the need for indigenization. In this regard, 

mechanisms are needed that ensure the development of the regional, and which increase 

the competitiveness of it. The Development Agencies may be pointed as one of these 

mechanisms that has been established by the law Nr:5449 “Establishment, Coordination 

and Duties of Development Agencies”. 

The aim of this work is to evaluate the contribution of Development Agencies 

in gaining social, financial and cultural developedness of the regionals within a global 

context. From this viewpoint, activities of İstanbul Development Agency (İSTKA) from 

the installation date up to today will be analysed and an evaluation about “how much 

these activities have contributed to the development of the city” will be made. 
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1. GİRİŞ 

McLuhan dünyayı küresel bir köy olarak tanımlamaktadır. Bu 

tanımlamanın altındaki gerekçe başta bilgi iletişim teknolojilerinin yaşanan 

ilerlemelere bağlı olarak köy yaşantısında olduğu gibi pek çok kişinin dünyada 

olup bitenler hakkında fikir sahibi olması ve ulaşılabilirliğin arması 

gösterilebilir.  

Yerel kimliklerin ve kültürün korunabilmesi, uluslararası alandaki 

firmalar ile rekabet edebilmek ve diğer değişiklere ayak uydurabilmek için 

yerelin ön plana çıkarılması gerekmektedir. bu nedenle küreselleşme sürecinin 

yerelleşme ihtiyacını doğurduğunu söyleyebiliriz. 

Yerel hizmet birimlerinin küresel düzlemde rekabet edilirliğinin 

artırılması gerekmektedir. Bu nedenle yerel kamu hizmetlerinin sunumunda 

özel sektörden, sivil toplum kuruluşları ve bireylere kadar pek çok kişinin 

fikrine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kamu hizmetlerinin tümünün merkezi yönetim eli ile yürütmeye 

çalışmak, sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini azaltacağı gibi halkın 

yönetime katılması, ihtiyaç ve beklentilerini iletmesi konusunda da sıkıntılarla 

karşılaşılacak, bu durum demokratik siyasi değerlerin gelişmesi ve halkın kamu 

yönetimine karşı ilgisini azaltacaktır (Eryılmaz, 2012: 171). O halde 

küreselleşme sürecinde yerelin gelişmesini sağlamak için halkın yönetim 

süreçlerine katılacağı araçlara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulacağı açıktır. Bu 

ihtiyaç halkın beklentilerinin karşılanabildiği yaşanılabilir mekanların 

oluşturulması için son derece önem arz etmektedir. 

2. YAŞANILABİLİR KENT NEDİR? 

Keleş, kentleşmeyi sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak 

kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, 

toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, 

insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus 

birikim süreci olarak tanımlanmaktadır. Kırsal alanlarda yaşamak yerine, 

kentlerin tercih edilmesinde ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-psikolojik pek 

çok neden yer almaktadır (Keleş, 2013: 31). TÜİK tarafından hazırlanan “konut, 

çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, 

altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti” olmak üzere 

11 boyutu hazırlanmış olan yaşam endeksinde hangi kentlerin daha yaşanılabilir 

olduğu sıralanmıştır (www.tuik.gov.tr). Belirlenen bu kriterlere göre nüfusun 

beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği oranda kentlerin yaşanılabilir olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak bu ihtiyaç ve beklentilerin yalnızca klasik kamu kurumları 

tarafından karşılanması mümkün değildir. Yerelleşmenin ve yerel aktörlerin 

önemli hale geldiği, yönetimde katılımcılığın önemli bir ilke olduğu günümüz 

http://www.tuik.gov.tr/


 
 

kamu yönetimi anlayışında kentsel ihtiyaçların karşılanması ve kentlerin 

kalkındırılmasında kamu kurumları dışında özel sektör ve gönüllülere de önemli 

görevler düşmektedir. 5449 sayılı kanunda belirtildiği gibi Kalkınma ajanlarının 

kurulmasının temel amaçları arasında bu paydaşlar arasındaki etkileşimin 

artırılması yer almaktadır. 

3. KALKINMA AJANSLARI VE KAPSAMI 

Kentsel alanların canlandırılması, kırsalda turizmin teşvik edilmesi, 

sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, yörelerin kendine özgü ürünlerinin 

tanıtılması, yerel işletmelere araştırma faaliyetleri için destekte bulunulması, 

yerel istihdamın artırılması vb. faaliyetler yerel alanların kalkınmasına katkılar 

sağlamaktadır (Kösecik, 2012: 104-105). Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 

bölgesel düzeyde faaliyet gösterme amaçlı kurulan Kalkınma Ajanslarına 

önemli görevler düşmektedir. Ülkemizde “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun” 2006 yılında 

kabulü ile ajansların kurulması yasal mevzuatla desteklemiş, Çukurova ve 

İzmir’de ilk ajanslar kurulmuştur. Ancak Danıştay’ın almış olduğu yürütmeyi 

durdurma kararı ve Anayasa Mahkemesinde kanunun anayasaya aykırılığı 

gerekçesi ile açılan iptal davasının 2007 yılında karara bağlanmasına ve kanunu 

2008 yılında tekrar yürürlüğe girmesine kadar herhangi bir kalkınma ajansı 

kurulamamıştır.  

Ajansların kurulmasını sağlayan 5449 Sayılı kanunun gerekçesi ise şu 

şekilde belirtilmiştir: 

- Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının ortadan 

kaldırılabilmesi, 

- Yerel ve küresel rekabete uyum sağlanması, 

- AB'ye uyum süreci için gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

- Finansal ve beşeri kaynakların rasyonel dağılımının sağlanması,  

- Çevresel duyarlılıkta yaşanan artış, 

- Yerel kalkınma ve örgütlenme taleplerindeki artışı ile bu taleplerin 

etkin yönlendirilmesi için katılımcı, esnek, teknik kapasitesi yüksek 

mekanizmalara olan ihtiyacın karşılanmasıdır (www.tbmm.gov.tr). 



 
 

Kalkınma ajaslarının kuruluş amacı ise ilgili kanunun 1. md. “kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 

geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve 

politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 

oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile 

koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir” şeklinde kanunun 

gerekçesi ile uyumlu bir biçimde sıralanmaktadır. 

Bölgeler göre kurulmuş kalkınma ajansları (www.ab.gov.tr): 

Kalkınma Ajansı İller 

Ahiler Kalkınma Ajansı 
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, 

Nevşehir 

Ankara Kalkınma Ajansı 

(ANKARAKA) 
Ankara 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKA) 
Antalya, Burdur, Isparta 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKKA) 
Bartın, Karabük, Zonguldak 

Bursa, Eskişehir, Bilecik 

Kalkınma Ajansı(BEBKA) 
Bilecik, Bursa, Eskişehir 

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Adana, Mersin 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(DOĞAKA) 
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

(DAKA) 
Bitlis, Hakkâri, Muş, Van 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(DOKA) 

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 

Rize, Trabzon 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

(MARKA) 
Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 

Güney Ege Kalkınma Ajansı 

(GEKA) 
Aydın, Denizli, Muğla 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

(GMKA) 
Balıkesir, Çanakkale 

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Adıyaman, Gaziantep, Kilis 



 
 

İstanbul Kalkınma Ajansı 

(İSTKA) 
İstanbul 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

(KARACADAĞ) 
Diyarbakır, Şanlıurfa 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

(KUZKA) 
Çankırı, Kastamonu, Sinop 

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma 

Ajansı (KUDAKA) 
Bayburt, Erzincan, Erzurum 

Mevlana Kalkınma Ajansı 

(MEVKA) 
Karaman, Konya 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

(ORAN) 
Kayseri, Sivas, Yozgat 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(OKA) 
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars 

Trakya Kalkınma Ajansı 

(TRAKYAKA) 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) 
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, 

Uşak 

4. KALKINMA AJANSLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?  

Kalkınma ajanslarının yetkili bulunduğu bölge içerisinde sosyo-

ekonomik, kültürel, ekonomik vb. alanlarda çeşitli görevleri bulunmaktadır. 

Bölgenin kalkındırılmasına yönelik görevlerini şu şekilde özetlenebilir (5449, 

md.5): 

 Kamu, özel ve sivil toplum arasında işbirliği yapmak, 

 Planlama çalışmalarını izlemek değerlendirme ve teknik destek 

sağlama, 

 Ajansa tahsis edilmiş olan kaynakları etkin kullanma ve 

kullandırtma, 

 Rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak 

veya desteklemek 

 Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak veya yaptırmak, 

 İlgili kuruluşlardan destek alarak KOBİ’lere eğitim vermek, 

 Uluslararası programlara ilişkin tanıtım yapmak ve proje 

geliştirilmesini sağlamak, 

 Ajansa ait bir internet sitesi oluşturmak. 



 
 

Kalkınma ajanslarının görevlerine genel itibari ile bakıldığında, 

bölgedeki sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için işbirliği, teknik ve mali 

destek, eğitim, planlama, tanıtım gibi faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır.  

5. İSTKA Nedir? 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 5449 sayılı Kanuna dayanarak 

Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararıyla kurulmuş,  

Ağustos 2009’da Genel Sekreteri, Aralık 2009’da uzman ve destek personelinin 

istihdam edilmesi ile birlikte aktif hale gelmiştir. Ajans vizyonu “Küresel kent 

İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir 

çözüm merkezi olmak”. Misyonu ise “Katılımcılığı benimseyerek ortak aklı 

temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için 

ortak değere dönüştürmek” şeklinde ifade edilmektedir (www.istka.org.tr ).  

6. İSTKA’nın Kurulduğu Günden Bugüne Faaliyetleri 

Nelerdir? 

Bu bölümde İSTKA’nın aktif olarak faaliyete geçtiği 2009-2015 

tarihleri arasında yapmış olduğu faaliyetlerin neler olduğuna bakılacaktır. Bu 

analiz İSTKA tarafından sunulan kurumsal raporları dikkate alınarak yıllar 

itibari ile özetlenecektir (www.istka.org.tr). 

 2009 kuruluş yılı olması bakımından ajansın, fiziksel ve beşeri 

kaynaklarını tamamladığı ve kurumsallaşma yönelik çalışmaların 

yapıldığı dönemdir.  

 2010 yılında 2010-2013 dönemini kapsayacak olan Bölge Planı 

çeşitli paydaşların (kamu, özel sektör, yerel yönetim birimleri ile 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb.) katılımı ile 

hazırlanmıştır. Bu Plan dahilinde bölge vizyonu belirlenmiş ve 

gelişme endekseleri (küresel rekabet edilebilirlik, sosyal kalkınma, 

kentsel mekan kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik, ulaşım 

ve erişebilirlik) ortaya konulmuştur.  

 2011 yılı önceki, hazırlanmış olan Bölge Planını uygulamaya 

geçirilmesine yönelik program tasarım ve yönetimi, araştırma analiz 

ve raporların hazırlanması, tanıtım ve destekleme, işbirliği 

faaliyetleri vb. çalışmalar yürütülmüştür.   

Bölgedeki paydaş ihtiyaçları, Bölge Planları öncelikleri dikkate alınarak 

mali ve teknik destek programlarının tasarlanması ve yürütülmesi 

faaliyetlerinde yürütülmektedir. 

 İstanbul’daki temel paydaşlarının ihtiyaçları ve Bölge Planı 

öncelikleri doğrultusunda mali ve teknik destek programlarının 

tasarlanması ve yürütülmesi Ajansın 2012 yılı faaliyetlerinin 



 
 

yoğunlaştığı bir alandır. Bu kapsamda oldukça önemli miktarlardaki 

fonlar paydaş kurumların kullanımına sunulmuş, bu kurumlarda 

çalışmaların proje anlayışı çerçevesinde hazırlanması ve 

uygulanması için de önemli fırsatlar sunulmuştur. 

 Ajans tarafından, 2013 yılında bölgedeki temel paydaşları ve sosyal 

medya hesabı üzerinden ulaşılan İstanbulluların katılımı ile 2014-

2023 yıllarını kapsayacak Bölge Planını hazırlanmıştır. Hazırlanan 

bölge planında önceki dönemlerde dikkate alınarak yeni gelişme 

endeksleri (küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer 

üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi, adil paylaşan, kapsayıcı ve 

öğrenen toplum, keyifle yaşanan, özgün kentsel mekânlar ve 

sürdürülebilir çevre) belirlenmiştir. 

 

 2014 yılında paydaşların özellikle saha araştırması, analizler ve 

strateji geliştirme boyutları ağırlıklı olan kısa süreli ve düşük bütçeli 

projelerini desteklemek için faaliyetler yürütülmüştür. Bu noktada 

Doğrudan Faaliyet Desteği ilan edilmiş, proje başvuruları 

toplanarak projeler desteklenmiştir.  

 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında 25 Kasım 2013 

tarihinde ilana çıkarılan 100 milyon TL kaynak tahsis edilmiş 7 

programın proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi vb. 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 2015, 2016-2020 Kurumsal Stratejik Planı ve İletişim Stratejisi 

hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Bu yılın ilk altı ayında 2015 Yılı 

Mali Destek Programları çerçevesinde 23 Aralık 2014 tarihi 

itibariyle ilana çıkılan toplam 145 milyon TL kaynak tahsis edilen 8 

programın proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi vb. 

faaliyetler yürütülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

İSTKA faaliyetlerinden bazıları (www.istka.org.tr): 

 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

21.yy yönetim anlayışı genel anlamda vatandaşın sevk ve idaresini ifade 

eden yönetimin kalıplaşmış anlamı yerine paydaşlığı içeren yönetişim 

kavramına göre şekillenmeye devam etmektedir. Bu bağlamda halka en yakın 

olan yerel yönetim birimleri yönetişim anlayışı çerçevesinde kendini 

yenilemektedir.  

AB uyum süreci, küresel rekabet ortamında yerel olarak kalkınabilmek, 

bölgede yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek için dizayn 

edilen bu ajanslar, yönetişimin temelini oluşturan katılımcılık anlayışının da 

ülkede gelişmesinde etkili mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kalkınma ajanslarının kurulması ile bölgelerin bunlara bağlı olarak 

mutlak anlamda kalkınacağını söylemek elbette ki yanlış bir ifade olacaktır. 

Ancak doğru işler ve kalkınma hamlelerinin yapışması akabinde bölgelerin 

gelişimini etkileyeceği açıktır. Bu bağlamda kalkınma ajanslarının hizmet 

sunduğu bölgelerin tanıtımını yaparak yeni yatırımcıları bölgeye çekmeye 

Bölgesel Analiz, Araştırma ve Raporlar

Kurumsal Ağ Analizi

İstanbul Bölgesi’nde Yatırımın Önündeki Engeller Araştırması

Sektörel Araştırmalar

Diğer Ajanslarla İşbirliği
İşbirliği Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bölge Planı Metodolojisi toplantısı

Kayseri’de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı

Üniversiteler ile İşbirliği

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Günlerine Katılım

Bahçeşehir Üniversitesi ile CO-OP ((Kampüsüm İşyerim))Protokolü

Ajansta Staj imkanları

 Mali Destek Programları: 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

(KBO) 

Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı (ENİ)

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (GEN)

Sunum yapılan ve Katılım sağlanan Toplantılar

AB Uzmanlığı Mesleği: Deneyimler ve Paylaşımlar (AB Uzmanları Derneği),

Meslek Edindirme Toplantısı (İSO),

İstanbul Finans Merkezi Yüksek Konseyi ve Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

II. Küresel Girişimcilik Zirvesi                                                                                                                                                                                    

Sanayinin Dönüşümü Çalıştayı, Özgün Kent Kimliği Çalıştayı

  Uluslararası işbirliği ve ziyaretler

Texas eyaletinin Houston şehrinin önde gelen işadamları, havalimanı yetkilileri ve Teksas-Türkiye 

Amerikan Ticaret Odası mensuplarından oluşan The Greater Houston Partnership (GHP)adlı heyet 

Ajans’a çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

İstanbul Valiliği aracılığıyla Ajansı ziyaret eden William Paterson Üniversitesi öğrencileri Ajans ve 

İstanbul Bölge Planı hakkında bilgilendirilmiştir.

A.B.D.’nin Florida Eyaleti Temsilciler Meclisi Üyeleri Ajansa çalışma ziyareti düzenlemişlerdir.

Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı (EBAN) Ziyareti

Forbes Magazine Bilgilendirme Toplantısı 

 Eğitim Faaliyetleri

TÜİK Resmi İstatistik Programı Eğitimi

Yatırım Destek Ofisleri Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi 

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine Katılım 

Paydaşlara PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi Verilmesi

TODAİE Harcirah Kanunu Eğitimi 

 Tanıtıma Yönelik Yayınlar

Yıllar itibari ile hazırlanan Faaliyet Raporları                                                                                                                                                                                                                                              

İstanbul Bölge Planları
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çalışmaktadır ayrıca bölge ihtiyaçlarının tespiti, kalkınmaya yönelik verdiği 

projeler vb. desteklerle sürdürülebilir kalkınma, bölgesel kalkınma konusunda 

önemli bir mekanizma olduğunu ifade edilebilir.  Bu anlamda yaşanılan bölge 

düzeyinde kalkınma ajansları kamu ve özel kesim, üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşları, diğer bölge kalkınma ajansları vb. birçok aktörle birlikte bölgenin 

ekonomik, kültürel, sosyal vb. açıdan gelişmesinde etkili olduğu ifade edilebilir. 

Yalnızca İstanbul’da faaliyet gösteren İSTKA ise hem kendini tanıtmak, 

yeni paydaşlar edinmek, İstanbul’un daha yaşanılabilir bir kent olabilmesi 

maksadı ile kurulmuş bir ajans olup. 2009 yılından beri faaliyette bulunan 

ajansın yalnızca mali proje desteği sağlayan yerler olmadığı, bölgedeki 

paydaşların desteğini alarak ulusal ve uluslararası alanda birçok ekonomik, mali 

ve sosyal içerikli faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir.  
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