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FRANSA’DA BÖLGESEL YÖNETİM
Fransa’da Jakoben gelenekten miras alınan güçlü ve merkezi devlet, ademi
merkezileşme ve bölgesel aktivizm konularına net sınırlar getirmişti. Ancak
çağdaş Fransa’daki siyasi ademi merkezileşme açıkça görülmektedir ve alt
ulusal yetkililerin faaliyet gösterdiği parametreleri, bu yetkililere Avrupa fonlarından ve politikalarından yararlanma fırsatı tanıyarak ve meşruluklarını
arttırarak değiştirmişti (Howarth, 2003: 77). Fransa’da güçlerin alt ulusal
yetkililere aktarılmasının en önemli örneği, 1982-1984 yılları arasında sosyalist Mitterrand hükümeti iktidarda olduğu sırada getirilen Defferre ademi
merkezileşme yasalarının bir sonucu olarak gerçekleşmişti. 2 Gaston Paul
Charles Defferre, daha sonra Sosyalist Parti’den İçişleri Bakanı olarak,
Fransa’nın güçlü ve merkezi devlete dayanan Jakoben geleneğini yıkmıştı
(Stevens, 2003: 147-148). Bölge içinde ulusal otoriteyi denetleme görevinin
–başkanlık görevinin– sorumlulukları azaltılarak, daha ziyade sembolik bir
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rulması, 11. başlık çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Fransa’nın
yerel yönetimleri, üç tabaka halinde yapılanır: commune’ler (komünler),
département’lar (bölümler) ve region’lar (bölgeler). Fransa’daki yerel organizasyonun temel birimi komündür. Fransız Devrimi’nin getirdiği başlıca yenilik, eski kilise bölgelerinin4 komünlere ayrılması ve bölümün idari bir birim
olarak bu organizasyona eklenmesi oldu. Napoléon Bonaparte devleti daha
da merkezileştirerek, préfecture görevini merkezi devlet adına bölgeleri kontrol edecek şekilde kurumsallaştırdı. Tüm komünler aynı yapıya ve aynı hukuki statüyle güçlere sahiptir. 1999 nüfus sayımı, nüfusları 500 ile 100.000
arasında değişen yaklaşık 36.677 komün olduğunu ortaya koymuştur. Sözgelimi, Paris 1 milyondan fazla nüfusuyla hem komün hem de bölüm statüsü taşımaktadır. Birçok komünün mali ve idari kaynakları, verimli bir şekilde çalışmalarına yetmeyecek kadar az olduğu için, özellikle geniş kentsel birleşimlerde, bu komünlere merkezi devlet tarafından komünler communautés’i
(konsorsiyumu) kurma hakkı tanınmıştır. Komünlerin başlıca sorumlulukları, kamu sağlığı ve güvenliğini korumak, yerel altyapıyı ve kamu ulaşımını geliştirmek, yerel ekonomik kalkınmayı geliştirmek, ana okulları ve ilkokullar
için binalar sağlamak ve bu binaları korumak ve belirli kültürel tesisler sağlamaktır (Stevens, 2003: 142; ve Gren, 1999: 134).
Fransa’daki Département’lar, 1790 yılında, eski geleneksel ve feodal
hakların yerine tekbiçimli bir sistem ve kanun getirmek için, devrim hükümeti tarafından oluşturulmuştu. Başlangıçta, 89 département vardı; bugünse
metropolitan Fransa’da 96, deniz aşırı topraklardaysa dört département bulunmaktadır. Bölümler coğrafi açıdan nispeten tekbiçimli olsalar da, nüfus
bakımından hiç de tekbiçimli sayılmazlar. Lozére’in nüfusu 74.000’ken,
Nord’da 2.5 milyon insan yaşamaktadır. Département, komün işleri üzerinde veto hakkına sahip olan ve toplumsal işlerden, yoksullukla ve toplumsal
dışlanmayla mücadele etmekten ve önleyici tıptan sorumlu bir başkan5 tarafından yönetilir. Çoğu karayolunun, köprünün ve küçük ticaret ve balıkçılık
limanlarının inşası ve bakımı ile liselerin inşası, bakımı ve donatılması, bölümün diğer sorumlulukları arasındadır. Bölümler, ayrıca bazı kültürel tesislerin kurulmasından sorumludur (Gren, 1999; ve Stevens, 2003: 147).
1950’lerde, Ekonomik Planlama Komiserliği, altyapı planlamasını ve
4
5

Bir kilise bölgesi, eskiden yerel bir kilisenin hizmette bulunduğu bölgesel bir birimdir.
Başkanın (préfet) görevine préfecture adı verilir. Her département’ta bir préfecture vardır. Préfecture, İçişleri Bakanlığı’na ait bir idaredir ve dolayısıyla kimlik kartları, sürücü belgeleri, pasaportlar, yabancılar için ikametgâh ve çalışma izni, araç kaydı, dernek tescili (kuruluş, statü değişimi,
fesih) gibi belgelerin verilmesinden ve polis ve itfaiye teşkilatlarının yönetiminden sorumludur.
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ekonomik yeniden yapılanmayı merkezi yönetimle bölümler arasındaki ara
bir seviyede daha verimli bir şekilde yürütmek için, bölümlerin birkaç bölge
halinde gruplanması önerisini sundu. Günümüzde özel statüye sahip Korsika
ve 4 denizaşırı bölge dahil olmak üzere, 22 bölge bulunmaktadır. Bölgelerin
sorumlulukları, genel olarak ekonomik kalkınmayla ilişkilidir. Bölgeler, lise
ve üniversite binaları için fon sağlamaya ve akademik ve kültürel faaliyetlere
destek vermeye yönelik takdir yetkilerine sahiptirler (Howarth, 2003; Stevens, 2003; ve Gren, 1999).
VALENCIENNES: ÖĞRENEN BİR KENT6
2006 nüfus sayımında, Valenciennes commune’ünün nüfusunun 42.426 olduğu kaydedildi (Tablo 6.2). Kent, Avrupa’nın tam kalbinde, beş Avrupa ülkesinin hemen yakınında bulunmaktadır: Belçika, Hollanda, Lüksemburg,
Almanya ve İngiltere. Valenciennes Nord-Pas-de-Calais bölgesindeki en büyük üçüncü metropol alanı olan ve Valenciennes Métropole, la Porte du Hainaut ve “la Vallée de la Scarpe” Komünler Topluluğunu içine alan
Valenciennois’in merkez kentidir. Kent, genç bir nüfusa ev sahipliği etmektedir – kent sakinlerinin % 30’u, 20 yaş altındadır.
Valenciennes adı, ilk
kez 693 yılında, Clovis II tarafından kaleme alınan huDunkerque
kuki bir belgede telaffuz
Calais
edildi. Şehir, 9. yüzyılda
BELGIUM
Normanlar tarafından yöe
St Omer
netilmiş, ardından 923 yılınLille
da Kutsal Roma İmparatorBéthune
Montreuil
luğu’na bağlı Aşağı LothaValenciennes
ringia Dukalığı’nın hakimiArras
yetine girmişti. Frank İmpaCambrai
ratorluğu kurulduğunda,
FRANCE
kent İmparatorluğun sınırında gelişmeye başladı (Vil- Pas-de-Calais
- Nord
le de Valenciennes, 2007).
HARİTA 6.1: Nord-Pas-de-Calais.

6

‘Öğrenen kent’ tabiri, çalışmalarında bazı bölgelerin ve kentlerin yabancı yatırımları çekme ve istihdam yaratma konusundaki başarılarının başlıca kaynaklarını inceleyen Ash Amin ve Nigel
Thrift’ten (1995) ödünç alınmıştır. Yazarlar, bu başarının, söz konusu bölge ve kentlerin geçmiş
deneyimlerinden ders almalarına bağlamaktadırlar.
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TABLO 6.1
Bölümler
						
Adı
Kısaltma Statü İdare Başkent A(km2)
Nord		
Pas-deCalais		
Nord Pas-deCalais
NOR
Fransa

C 198203-04

C 199003-05

C 199903-08

E 200601-01

Dep NOR

Lille

5.743

2.520.526

2.531.855

2.555.020

2.565.257

Dep NOR

Arras

6.671

1.412.413

1.433.203

1.441.568

1.453.387

Reg		

Lille

12.414

3.932.939

3.965.058

3.996.588

4.018.644

FRA			

Paris 543.965

54.334.871 56.615.155 58.518.395 61.399.541

Kaynak: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Fransa (web).

TABLO 6.2
Başlıca Kentler
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adı
Lille
Roubaix
Tourcoing
Calais
Dunkerque
Villeneuve-d’Ascq
Boulogne-sur-Mer
Wattrelos
Douai
Valenciennes
Arras

C E 2006-01-01
226.014
97.952
92.357
74.888
69.274
61.151
44.273
42.852
42.766
42.426
42.015

Kaynak: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France (web).

Kutsal Roma İmparatoru V. Charles 1524’te Valenciennes’e geldi. Şehir,
1560’larda ilk Kalvinizm merkezlerinden biri haline gelmişti; 1562’deyse, İspanyol Hollanda’sındaki Protestan zulmüne karşı ilk direniş hareketinin merkezi oldu. Valenciennes, yün, dantel ve ince tekstil ürünleri sayesinde ekonomik bağımsızlığını kazandı. Fransız ordusu, 1656’da kenti kuşattı. Lorraine,
Flanders, Bavyera, Burgundy, Avusturya ve İspanya saraylarının birbirilerini
izleyen hakimiyetlerinin ardından, kent en sonunda 1677 yılında Fransa’nın
eline geçti. Bu yıldan itibaren, kent Kuzey Fransa’nın başlıca kalelerinden biri haline geldi. Kent, aydınlanma çağında bir ekonomik gerileme döneminden
geçti ve bu dönem, 1718’de kömürün bulunmasıyla son buldu. 18. yüzyılda,
kent porseleniyle de kömürüyle olduğu kadar ün kazanmıştı (Ville de Valenciennes, 2007).
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TABLO 6.3
Kentler ve Komünler

Adı
Armentières
Aras
Béthune
Boulogne-sur-Mer
Bruay-la-Buissière
Calais
Cambrai
Coudekerque-Branche
Croix
Denain
Douai
Dunkerque
Grande-Synthe
Halluin
Hazebrouck
Hénin-Beaumont
La Madeleine
Lambersart
Lens
Liévin
Lille
Loos
Marcq-en-Barœul
Maubeuge
Mons-en-Barœul
Roubaix
Saint-Pol-sur-Mer
Tourcoing
Valenciennes
Villeneuve-d’Ascq
Wattrelos

C C 198203-04

C C 199003-05

C C 1999-03-08

C E 200601-01

24.834
41.736
26.928
47.653
26.649
76.527
35.272
23.958
19.386
21.825
42.576
73.120
26.231
16.444
20.008
26.037
22.115
28.494
38.244
33.096
196.705
20.640
35.278
36.061
26.638
101.602
23.055
96.908
40.275
59.527
44.626

25.219
38.983
26.203
43.678
24.927
75.309
33.092
23.644
20.231
19.544
42.175
70.331
24.362
17.629
20.567
26.257
21.601
28.275
35.017
33.623
198.691
20.657
36.601
34.989
23.578
97.746
23.832
93.765
38.441
65.320
43.675

25.273
40.590
27.808
44.859
23.998
77.333
33.738
24.152
20.638
20.360
42.796
70.850
23.247
18.997
21.396
25.178
22.399
28.131
36.206
33.427
212.597
20.869
37.177
33.546
23.017
96.984
23.337
93.540
41.278
65.042
42.753

24.836
42.015
26.472
44.273
23.813
74.888
32.594
22.994
20.926
20.339
42.766
69.274
21.408
19.879
21.101
25.915
22.681
28.543
35.583
32.565
226.014
21.410
38.939
32.699
22.360
97.952
22.100
92.357
42.426
61.151
42.852

Ardından, kent 1793’te Devrim Fransa’sına karşı İlk Koalisyon tarafından kuşatıldı. Kent Anglo-Avusturyalı kuvvetlerce ele geçirilmiş, yağmalanmış ve işgal edilmişti; ancak Ağustos 1794’te Fransız Devrim orduları tarafından geri alındı. 1824’te Valenciennes bir sous-préfecture oldu. 19. yüzyılda, Valenciennes büyük bir sanayi merkezi ve Kuzey Fransa çelik endüstrisinin başkenti haline geldi. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Alman ordusu
1914 yılında kenti işgal etti ve kent ancak 1918 yılında, İngiliz ve Kanada
alaylarının yardımlarıyla, şiddetli mücadelelerden sonra geri alınabildi. İkin-
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ci Dünya Savaşı da Birinci Dünya Savaşı’ndan farklı manzaralar yaşatmamıştı. Halkın Valenciennes’ten tahliye edilmesinden on yedi gün sonra, 27 Mayıs
1940 günü Alman orduları kenti işgal etti. 2 Eylül 1944’teyse, kanlı mücadelelerin ardından Amerikan askerleri Valenciennes’e girerek kenti özgürlüğüne
kavuşturdu.
VALENCIENNES’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN
BAŞLICA OYUNCULARI
Valenciennes kentinin kendisini sanayileşmiş bir alandan yeniden sanayileşmiş bir bölgeye dönüştürme konusundaki başarısı, yeni işletmelerin ortaya çıkışı, yeni global ekonominin gerekliliklerine uyum sağlama kabiliyeti, güçlü
bir siyasi liderlik ve Avrupa Birliği gibi çeşitli faktörlerin kombinasyonuna
dayanır. Makalenin bundan sonraki bölümlerinde, bu faktörlerin tümü incelenecektir.
Yeni İşletmeler
Valenciennes’in dönüşümünü bir sanayisizleşme örneği olarak tanımlamak
zordur. Bu durum, ancak kentin artık kömür madenciliği ve metalürji gibi ağır
sanayilere dayanmamasıyla açıklanabilir. Ayrıca, kentteki hizmet sektörünün
Valenciennes’deki çalışan nüfusun yaklaşık % 60’ını barındırarak, hızla büyümesi de bu duruma gerekçe gösterilebilir. Bütün bunlara rağmen, işgücünün
% 32’si, sanayi alanında, en çok da otomotiv sektörü, demiryolu ve lojistik,
elektronik ve inşaat endüstrilerinde görev yapmaktadır (CCI, 2009). Bu sebeple, Valenciennes’de yaşananlar, endüstriyel büyümeden tamamen vazgeçmektense, kentin bel bağladığı sanayilerin farklılaştığı bir durumda, bir “sanayisizleşme” durumu yerine, “yeniden sanayileşme” durumunu ortaya koyar.
Sanayisizleşme sürecindeki en önemli gelişme, hiç şüphesiz 1998’te
Valenciennes’de kurulan Toyota fabrikasıdır. Valenciennes’de görüşülen katılımcıların çoğu, bu gelişmeyi kentin kaderini değiştiren hayati bir kilometre taşı olarak vurgulamıştır. Krizin zayıflattığı yılların ardından kentin gördüğü en
büyük yatırımcı olan bu şirket, 3.000’i sınırsız süreli sözleşmelere dayan, 4.000
kişilik istihdam hacmiyle, Valenciennes halkına iş sağlama konusunda yadsınamaz bir rol oynadı. Gerçekten de, bu fabrika Fransız devletinin mali desteği olmaksızın, serbest piyasa koşullarında kentin çektiği ilk büyük yatırımdı.
Uluslararası/çok uluslu şirketleri belirli bölge ve kentlere yatırım yapmaya yönelten çeşitli faktörler olduğu sürekli söylenmektedir. Bu faktörleri
şöyle sıralayabiliriz:
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• Piyasa erişilebilirliği;
• İşgücünün maliyeti, becerileri, düzenlenmesi ve uygunluğu;
• Ulusal hükümet tarafından önerilen mali teşvikler;
• Mülk maliyetleri;
• Ulaşım olanakları ve diğer altyapı imkânları;
• Kurumlar vergisi sistemi ve
• Yabancı yatırımcıların ve nitelikli işgücünün ailelerine cazip görünecek kültür ve eğitim olanakları (Gren, 1999: 50).
Görünüşe göre, Valenciennes bu kriterlerin tümünü karşılama konusunda oldukça başarılıdır. Yapılan röportajlar, Toyota’yı Valenciennes’e çeken beş önemli faktörü ortaya çıkarmıştır. Bu faktörlerden birincisi, Toyota’nın zaten varlığını yerleştirdiği Brüksel’e yakın olan bir Avrupa kentinde bir
fabrika kurma fikriydi. İkincisi, Fransız tüketicilerin Toyota’nın üretim alanında ağırlıklı olarak yer alan küçük otomobilleri tercih etmesiydi. Üçüncü
faktör, kentteki endüstriyel işgücü rezervi varlığıydı. Bu rezerv, eskinin ağır
sanayilerinde çalışanlarla sınırlı değildi; hatta Toyota’nın Valenciennes’deki
varlığının öncesinde gelişen devlet destekli otomotiv sektörü çalışanlarını
kapsayacak şekilde genişlemişti (ör. Peugeot). Dördüncü faktörse, o dönem
kentin belediye başkanı olan ve bu yatırımları çekmek için tüm iç ve dış siyasi ağlarının yanı sıra, merkezi hükümetle kurduğu güçlü işbirliğini kullanan
Jean-Louis Borloo’nun etkili aktivizmiydi (bkz. aşağıdaki bölüm). Bunlarla
bağlantılı beşinci bir faktör de, merkezi devletle yerel yönetim arasındaki çalışma ilişkisinin ötesine geçerek, kentsel bölgeyi ve Sanayi ve Ticaret Odası’nı
içine alan Fransız idaresinin farklı seviyeleri arasındaki yakın işbirliğiydi.
Toyota’nın Valenciennes’deki kurulumunu daha geniş bir boyutta incelemek
için bu faktörleri birer bağlama oturturken, otomotiv sektörünü yeni konumlarını en ekonomik alanlarda bulmaya zorlayan globalleşmenin etkisini de
göz önünde bulundurmalıyız (Goldsmith, 2003: 113).
Toyota’nın kuruluşunu, Valenciennes’de 12.670 kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektöründeki büyüme izledi (CCI, 2009).7 Aynı şekilde, demiryolu ve lojistik sektörü 288 işletmenin kuruluşuyla birlikte yaşanan ve kentin
Paris, Brüksel ve Londra’nın buluştuğu yerde bulunarak sahip olduğu stratejik konumunun sağladığı muazzam bir büyümeye sahne oldu.8 Kent bugün
7
8

Bu sektördeki diğer şirketler arasında şunlar bulunmaktadır: Peugeot Citroen, Sevelnord, Faurecia, Sanoh, Inergy, Eurostyle Valenpast ve Simoldes.
Bu sektördeki şirketler arasında şunlar bulunmaktadır: Alstom, Bombardier, Valdunes, Sofanor,
Saep, Railtech International, Team Groupe Hiolle, Mercedes Benz, Gefco, Fauret Machet pour
Conforama Geodis, Lear Automotive, Michelin.
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ses ve görsel alanda, özellikle de dijital yaratım (image numerique), animasyon hizmetleri, video oyunları ve bilgisayar ekranlarına yönelik diğer görüntüler gibi konularda faaliyet gösteren işletmeleri teşvik ederek, sanayi sektörünü daha da çeşitlendirme yolundadır.
Borloo Faktörü
Jean-Louis Borloo’nun 1989-2002 yılları arasında kentin belediye başkanı olarak seçilmesi ve daha sonra Enerji, Ekoloji, Sürdürülebilir Gelişme ve Bölgesel
Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanması, röportajlarda yer alan
tüm katılımcılar tarafından kentin dönüşümünün arkasındaki hayati bir faktör, özellikle de siyasi ağ kurmaya örnek bir durum olarak vurgulanmıştır. Burada kısaca “Borloo faktörü” olarak anacağımız bu durumun, Valenciennes’deki
dönüşümün tüm alanlarına hakim olduğu ileri sürülmektedir.
Borloo, belediye başkanı sıfatıyla, 1989 yerel seçimlerinde bağımsız
aday olarak oyların % 76’sını toplamayı başaran, oldukça karizmatik bir lider profili çizerek, seçmenler arasında önemli bir meşruluk kazanmıştı. Röportajların hemen hemen hepsinde, bu meşruluğu sivil toplum oyuncuları,
özel sektör, üniversite, Ticaret Odası’nın yanı sıra merkezi idareler ve Avrupa Birliği’yle işbirliği bağlantıları kurmak için başarıyla kullandığına değinilmiştir. Borloo’nun Valenciennes’in Komisyon ile merkezi devlet arasındaki
müzakerelerde fon ve projelerin alınması konusunda ayrıcalıklı bir konuma
oturtulmasında kilit bir rol oynadığı da iddia edilmektedir. Merkezi idare ve
Brüksel’le kurduğu yakın bağlar, Valenciennes’in AB tarafından bir Hedef 1
bölgesi (en az gelişmiş bölge) olarak sınıflandırılarak, kente önemli bir fon
aktarımı sağlanmasında rol oynayan en önemli faktör olarak vurgulanmıştır
(bkz. aşağıdaki bölüm). Bu yakın bağlar, Borloo’nun 1989’da Avrupa
Parlamentosu’na seçilerek, 1992’de Nord-Pas-de-Calais bölge meclisi üyesi
(conseiller régional) seçilmesine kadar görev yapmasıyla da kuvvetlenmişti.
Borloo’nun lobi çalışmaları sırasında savunduğu ve Valenciennes’in
Belçika’daki Hedef 1 bölgeleri olarak sınıflandırılan eski kömür madenciliği
alanlarından ayrılmaması gerektiğini öne süren başlıca argümanıyla birlikte,
başarılı ağ kurma çalışmaları bu kararda hayati bir rol oynadı.
Borloo’nun durumu, Fransa’daki yerel yönetim rotasının popüler ulusal siyasetçilerin ortaya çıkışına zemin hazırlayabileceğinin diğer bir göstergesidir. Borloo, gerçekten de 2002 yılında iktidardaki merkez sağ parti UMP’den
(Union pour un Mouvement Populaire) Kent ve Kentsel Yenilenme Bakanı
olarak atandı. Borloo’nun Valenciennes’in kaderi üzerindeki etkisi, yeni gö-
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reviyle birlikte daha da arttı. Hatta röportaja katılan kişilerden biri,
Valenciennes’deki en önemli altyapı projelerinin birçoğunun, Borloo’nun
Paris’teki bakanlık koltuğuna oturmasından sonra, yeni bakanın Paris’teki
nüfuzunu Valenciennes’deki kalkınma projeleri için kullanması sayesinde
gerçekleştirildiğini vurgulamıştır.
Avrupa Birliği
1988’deki AB yapısal fonları reformu, Valenciennes için kilit dönüm noktalarından birini oluşturmaktaydı. Tek piyasayı tamamlamak ve Yunanistan,
İspanya ve Portekiz’in Topluluğa entegrasyonunu kolaylaştırmak için, büyük
bir yapısal fon reformu yapılmıştı. Bölgelerin AB düzeyinde sınıflandırılması,
finansman için başlıca kriter olarak ortaya konmuştu. Hedef 1 bölgeleri,
GSMH’si tanımlanan Avrupa ortalamasının % 75’inin altında olan bölgeleri
ifade ediyordu. Bu reform, uyum politikası doğrultusunda finansmanda yapılan, 1987-1993 arasındaki dönemde ikiye katlanan, 1994-1999 arasındaysa
bir daha ikiye katlanan ciddi bir artışla paralel bir şekilde ilerlemekteydi
(Goldsmith, 2003: 122).
Nord-Pas-de-Calais, 1993’te Hedef 1 bölgeleri çerçevesinde Avrupa
fonlarından yararlanmaya başladı. Valenciennes birbirini izleyen üç dönem
boyunca, yani 1989-1994, 1994-1999 ve 2000-2006 dönemlerinde, yaklaşık
bir milyar Euro değerinde AB fonu aldı. Son iki dönemde, Valenciennes Hedef 1 bölgesi olarak sınıflandırıldıktan sonra, yaklaşık 8 yüz milyon dolar
bölgeye kanalize edildi. AB’nin etkisi, kente kanalize edilen para miktarıyla
sınırlı değildi. Asıl etki, bu fonların Valenciennes’de kullanılma biçimiyle sağlanmıştı. Reform geçiren yapısal politika, paranın geniş ölçekli altyapı projelerini desteklemek veya yerel yatırımlar için teşvik sağlamak yerine, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için harcanmasını gerektiriyordu (Goldsmith,
2003: 122). Bu sebeple, Valenciennes’deki öncelikli alanlar, ekonomik faaliyetlerin yükselmesi, araştırma, geliştirme ve teknoloji çalışmalarının büyümesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve terk edilmiş bölgelerin rehabilitasyonu dahil olmak üzere bölgesel iyileştirme çalışmaları olarak belirlendi.
Yeni AB yapısal politikası, bunun yanında, AB fonlarının yönetimine
“ortaklık” prensibi getirdi; yani, yönetimin alt ulusal seviyeleri, artık finansman tekliflerinin hazırlanması ve bölgesel programların uygulanması konularında merkezi yönetime ve AB’ye dahil edilecekti. “Ortaklık” prensibi yerel
seviyeyi kapsayacak şekilde genişletilerek, kamusal, özel ve gönüllü sektörler
arasında fonların kullanımı konusunda ortaklıklar kurulması koşulunu getir-
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di (Goldsmith, 2003: 122). Bu koşul, yerel yönetimlerin gücünü arttırmak ve
belediye, Sanayi ve Ticaret Odası, Valenciennes Üniversitesi ve özel şirketler
gibi farklı yerel oyuncular arasında “dayanışmayı” teşvik etmek için hayati
bir unsurdu ve sonuç olarak bu özel bağlamda çok seviyeli yönetişimin uygulanmasına ilişkin önemli kollar içeriyordu (bkz. aşağıdaki bölüm).
Valenciennes artık Hedef 1 bölgesi olarak sınıflandırılmamaktadır.
Birliğin Orta ve Doğu Avrupa’ya genişlemesiyle birlikte, yeni az gelişmiş bölgelerin AB’ye katılımı ve Valenciennes’de kaydedilen sosyoekonomik ilerleme, 2006 yılında kentin “pazar ve rekabet” bölgesi olarak tanımlanan bir
Hedef 2 bölgesi olarak sınıflandırılmasıyla sonuçlanmıştır.
AVRUPALILAŞMA VE ÇOK SEVİYELİ YÖNETİŞİM
Valenciennes’deki dönüşüm süreci, Fransa’daki Avrupalılaşma ve çok seviyeli yönetişimin Birliğin etkisi ışığında uygulanma biçimini ve 1980’lerde Mitterrand tarafından başlatılarak, 2003-2004 yıllarında yapılan simge niteliğindeki ademi merkezileşme reformları aydınlatmaktadır. 1988’deki büyük reformdan sonra AB’nin yapısal politikasındaki değişiklikleri nitelemek için
“çok seviyeli yönetişim” terimini ilk kullanan Gary Marks (1992) olmuştur.
Marks, bu anlayışı “çeşitli bölgesel katmanlarda yuvalanan yönetimler arasındaki bir sürekli müzakere sistemi” olarak tanımlamıştır (Marks, 1993:
402-03). Bache ve Flinders’e göre (2004: 3),
Çok seviyeli yönetişim anlayışı, bu sebeple hem yatay hem de dikey boyutlar içermekteydi. ‘Çok seviyeli’ terimi, farklı bölgesel seviyelerde faaliyet
gösteren yönetimlerin artan dayanışmasını ifade ederken, ‘yönetim’ terimi,
yönetimlerle yönetim dışı oyuncuların çeşitli bölgesel seviyelerde gittikçe
artan dayanışmasının sinyalini veriyordu.

Bu sebeple, çok seviyeli yönetişim, bir kurumsal oluşum süreci ve daha
önceden merkezileşen güçlerin ulusal üstü ve bölgesel seviyelere kadar yeniden
tahsis edilmesi üzerine kuruludur. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’nin yapısal politikası aracılığıyla, ulusal üstü ve alt ulusal oyunculara gitgide daha fazla yetki
delege ederek, ulusal yönetimin merkeziyetinde bir erozyona sebep olduğu öne
sürülmektedir. Diğer tüm AB üye devletlerinde olduğu gibi, Fransa da böyle bir
yapısal dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ancak bu sürecin temposu nispeten
düşüktür ve merkezi devlet Fransa’daki güçlü varlığını halen korumaktadır
(Gren, 1999). Avrupa Birliği bağlamındaki çok seviyeli yönetişim, eşzamanlı
olarak yürüyen iki temel süreç arz eder: Avrupalılaşma ve bölgeselleşme.
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Cowles, Caporaso ve Risse’nin çalışmaları (2001: 2), Avrupalılaşma
kavramını “farklı yönetim yapılarının, yani oyuncular arasındaki etkileşimleri formalize eden bir siyasi sorun çözme yetisiyle bağlantılı hukuki ve toplumsal kurumların ve otoriteye ilişkin kuralların oluşturulması konusunda
uzmanlaşan politika ağlarının Avrupa seviyesinde ortaya çıkması ve gelişmesi” olarak tanımlar.9 Avrupalılaşma, bir üst ulusallaşma biçimidir. Avrupalılaşmanın, ulus-devletler arasında daha fazla dayanışma gerektiren yıkıcı
globalleşme kuvvetlerini alt etmenin bir yolu olduğuna inanılmaktadır. Bir
tarafta, AB, bölgeleri seferber edip, AB’yi merkezi yönetimle uzlaşma çabasında siyasi ve ekonomik destek kaynağı olarak kullanmalarına izin vererek,
merkezi yönetimlerle bölgeler arasındaki devlet için ilişkileri değiştirmektedir. Diğer taraftaysa, ulusal üstü kurumlar, özellikle de Avrupa Komisyonu,
ortaklık ve yönetim modelleri gibi, bölgesel yönetimin oyuncularının ve kurumlarının katılımlarını öngören yeni anlayışların doğrulanmasına yardım
etmektedir.
Bu prensiplerin 1980 ve 1990’larda yapılan Avrupa yapısal fon reformları sırasında dağıtılması ve kurumsallaştırılması, bölgesel oyuncuların
meşru AB politikası üyeleri olarak tanınmasını sağladı ve bölgeselleşmeye
yönelik genel bir eğilimi teşvik etti. Bölgelerin ulusal üstü seviyeye erişim
sağlamasını mümkün kılan bu değişikliklerin daha sonradan geçirdiği gelişmeler, bu nedenle, çok seviyeli bir politikanın oluşturulması anlamına geliyordu. Bunun yanı sıra, karar alma yetkilerinin artık merkezi devlet idarecilerinin tekelinde olmadığı ve Avrupa, ulusal ve alt ulusal gibi farklı seviyelerdeki oyuncular tarafından paylaşıldığı yeni bir yönetim tipi doğmuştu (Dobre, 2005). Bu yorum, çeşitli yazarların bölgeler gibi devlet dışı oyuncuların
önemi ve karar alımının ve yetkilerin ulusal seviyeden ulusal üstü veya alt
ulusal seviyelere geçmesi konularında yazılar kaleme almasına sebep oldu.
Keating ve Hooghe (1996: 242), bu anlamda Avrupalılaşmanın da bölgeselleşmenin de devlet fonksiyonlarının yeniden organize edilmesine ve ayrıştırılmasına sebep olduğunu öne sürmektedirler. Böylelikle Avrupalılaşma,
bölgeselleşmeye yönelik bu eğilimin katalizörü haline gelmektedir. Genişleme bağlamıyla bağlantılı olan bu tartışma, dolayısıyla katılım sürecinin,
aday ülkelerdeki bölgelerin siyasi rolünde bir artışa yol açmasının beklendiğini ortaya koymaktadır.

9

Avrupa Entegrasyonuna ilişkin çeşitli teorilerin ayrıntılı bir derlemesi için, bkz. Rosamond (2000).
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VALENCIENNES’DEKİ ÇOK SEVİYELİ
YÖNETİŞİME İLİŞKİN DERSLER
Valenciennes’deki dönüşüm süreci, hiç şüphesiz merkezi devletle yerel yönetim arasındaki dayanışmanın yanı sıra, yerel çevredeki kamusal ve özel oyuncular arasındaki dayanışmayı da göstermektedir. Aslında buradaki durum,
merkezi yönetimin yapısal politikadaki tüm genel harcamalar için AB seviyesinde pazarlık yapan belirleyici oyuncu olmasıdır. Buna rağmen, Hooghe ve
Marks’ın (2001: 98-99) AB fonlarının “yapısal programlaması” olarak adlandırdığı durumda alt ulusal oyuncuların da nüfuz sahibi olduğu görülmektedir.
Valenciennes’in durumunda, bu etkinin yapısal programlamanın tüm aşamalarında tek biçimli olmadığı da gözlenmiştir. Hooghe ve Marks’ın Fransa’daki
durumda daha genel bir seviyede gözlemlediği gibi, Valenciennes’deki alt ulusal oyuncular, bölgesel kalkınma planlarının oluşturulmasında ve bu planların
Komisyon’la görüşülmesinde en az nüfuz sahibi olan unsurlardır (Hooghe ve
Marks, 2001: 98-102). Ancak röportajlarda yer alan iki kişinin de vurguladığı gibi, yerel oyuncular, kentin dönüşümünde kilit bir rol oynayan AB fonlu
projelerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde hayati önem taşıyan
oyuncular olarak yer almışlardır. Fon sağlanacak projeler yerel yönetim, üniversite, sanayi ve ticaret odası ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin aktif katılımıyla seferber ediliyor, uygulanıyor ve izleniyordu.
Ne var ki, bu noktada merkezi devletin rolü yadsınmamalıdır. Merkezi devlet, Lille’deki başkan aracılığıyla, fon almak üzere önerilen projelere karar vermek üzere kurulan ve ayrıca projelerin uygulanmasını izlemek amacıyla oluşturulan komitelerde de temsil edilmektedir. Bu sebeple, Andy Smith’in
(1997: 718) “yetki dağılımlı” devlet olarak tanımladığı, bölgesel seviyede işlev gösteren ve yerel oyuncular için kaçınılmaz bir devlet söz konusudur. Bu
kaçınılmazlık, iki önemli faktöre dayanır. Birincisi, yerel oyuncuların yapısal
fonların idaresi için gereken karmaşık bürokratik prosedürler hakkındaki bilgisi için başkanın resmi görevlilerine bel bağlamasıdır. İkinci faktörse, başkanın yerel oyuncular arasında yapısal fonların oluşturulması ve yürütülmesi
konusundaki anlaşmazlıklarda tarafsız bir arabulucu rolünü üstlenmesidir
(Smith, 1997: 718-19). Röportaja katılan bir kişinin de vurguladığı gibi, bu
rol, geçmişte yerel siyasi ve ekonomik elitler arasındaki, hatta yerel ekonomik
elitlerin kendi içindeki şiddetli çatışmalardan nasibini almış Valenciennes gibi bir kent için özellikle önem kazanmaktadır.
Bu sebeple, merkezi devletin fonların idaresi konusunda yerel oyunculara hakim olduğu bir durumda, hiyerarşik bir ilişkiden pek söz edilemez. Ak-
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sine, merkezi devletle ilgili yerel oyuncular arasında müzakere edilmiş anlaşmaların getirdiği, yardımcı idare olarak tanımlanabilecek bir ilişki söz konusudur. Beklendiği gibi, bu durum Fransa’daki ademi merkezileşme reformlarının ardından Fransız yerel yönetiminde oluşan değişikliklere bakıldığında
gayet uygun görünmektedir. Fransız devletinin ademi merkeziyet sonrasında
“içi boşalmış” bir hale gelmediği, aksine rolünü yerel yönetimin “komutanı”
olmaktansa, yerel yönetimin dayanışmayla yürüyen ilişkilerinde “işbirliği ortağı” olarak yeniden tanımladığı sık sık vurgulanmaktadır (Reigner, 2001).
Hélène Reigner’in (2001: 184) altını çizdiği gibi,
İdari yetki başkandan, bölge veya bölüm meclislerinin başkanlarına geçmesi, belediye başkanlarının elindeki denetim yetkilerinin de alınmasıyla birlikte, merkezi devletin temsilcisi olan başkan ile seçimle gelen yerel görevliler arasındaki ilişki değişti. Başkan, komutandan çok, yerel yönetimin bir
ortağı haline geldi… Kısacası, işbirliği ilişkileri farklı bir güç dengesiyle sürdürülmekteydi: liderlik, devlet memurlarından geleneksel olarak seçilen ara
karar mekanizmalarına geçmiş, elitler devletin en yüksek kamu görevlileri
olmuş, ulusal siyasetçilerinse konumu değişmemişti

Valenciennes’in durumunda, merkezi devletin sürmekte olan önemi,
kentin eski belediye başkanı Jean-Louis Borloo’nun Brüksel’deki Valenciennes’in Hedef 1 bölgeleri arasına katılması konulu lobi çalışmalarını merkezi devlet aracılığıyla başarıyla sürdürme biçiminde de görülüyordu. 1993’te yapısal fonlarda yapılan yeni reformla birlikte, ulusal yönetimler Komisyon karşısında fon alacak bölgelerin belirlenmesi konusunda daha fazla yetki kazandılar. Böylelikle, “yerel oyuncuların varlığı tüm gücüyle ulusal seviyede vakit
kaybetmeden yer almaya başladı” (Smith, 1997: 722). Hooghe ve Marks
(2001: 97) ise, Komisyon’un 1993’te objektif bir seçim yapmak yerine, ulusal
yönetimlerin baskısına dayanarak karar verdiğinin ve Nord-Pas-de-Calais’in
(Valenciennes dahil) bazı bölümleriyle, AB’deki diğer bazı az gelişmiş bölgelerden yana çıktığının altını çizmektedirler.10 Röportajlarımıza göre, Borloo’nun
varlığı ve Brüksel’deki lobi çalışmaları ne kadar faydalı olsa da, Valenciennes’in
Komisyon tarafından Hedef 1 bölgesi olarak sınıflandırılmasını sağlamada belirleyici rol oynayan unsur, Borloo’nun Paris’teki aktivizmiydi.
AB’nin ve yapısal politikasının, Valenciennes’deki yerel oyuncuların
katılımcı rolünün artmasını açıklamak için mevcut bulunan tek açıklayıcı de10

1993’te Hedef 1 olarak belirlenen diğer bölgeler, İngiltere’deki Merseyside, Belçika’daki Hainaut,
Almanya’daki Doğu Berlin ve Doğu Lander ve Hollanda’daki Flevoland’dı.
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ğişken olduğunu öne sürmek de oldukça zordur. Sözgelimi, Borloo’nun kenti dönüştüren oyuncu olarak üstlendiği rol, Fransa’daki ademi merkezileşme
reformlarından bağımsız bir şekilde kavramsallaştırılamaz. Fransa’daki ademi merkezileşme süreci, “başarılı belediye başkanlarının daha girişimci olmasını” sağlayan faktörün ademi merkezileşme olduğu bir durumda, yerel oyuncularının kapasitesinin artmasında kilit bir rol oynadı (Cole, 2006: 41). 1982
reformu, seçimle gelen yerel temsilcilere yerel kalkınma işlerinin sorumluluğunu verdiğinden beri, yerel liderler başarısızlığın suçunu merkezi devlete atmak konusunda zorlanmaya başlamıştı. Bu nedenle, meşrulukları ve geleceğe
ilişkin siyasi beklentileri, gün geçtikçe yerel kalkınma konusunda yaptıklarının başarısına bağlı olmaya başladı; bu bağımlılık da onları kendi bölgelerinde daha aktif birer oyuncu haline getirdi (Michel, 1998: 159-60).
Valenciennes’deki farklı yerel oyuncular arasında mevcut bulunan işbirliği ağları için de benzer argümanlar sunulabilir. Aslında, AB yapısal fonlarının “ortaklık” prensibinin yerel seviyede çeşitli devlet ve sivil toplum oyuncuları arasındaki dayanışmayı arttırmakta önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Röportaja katılanların hemen hemen hepsi, bu AB prensibinin yerel oyuncular, özellikle de eskiden daha çatışmalı ilişkiler içinde olan belediye, üniversite ve özel işletmeler (sanayi ve ticaret odası ve hizmetler aracılığıyla) arasındaki “dayanışmayı” arttırmaya önemli ölçüde katkıda bulunduğunu vurgulamıştır. Bu çerçevedeki en son örneklerden biri, özel işletmeler, işgücü ve üniversiteyi içeren, “sürdürülebilir gelişme” konusunda rekabet gücüne sahip bir
nitelik taşıyan bütünleştirilmiş bir ekonomik bölge kurmayı amaçlayan AB fonu destekli projedir. Aynı şekilde, yatırımcıların, özel işletmelerin ve işgücünün ulaşım alanındaki projeler için bir araya getirilmesinin planlandığı bir durumda, AB fonlarını kullanma açısından bir “teknopol” söz konusudur.
AB’nin rolü değişmeden kalmak üzere, bu genişletilmiş dayanışmada
belirleyici bir etki yaptığı söylenen başka faktörler de ileri sürülmektedir.
Cole’un (2006: 41) vurguladığı gibi, ademi merkezileşme reformlarından
sonra, “yerel ağlar belediye başkanlarını ve onların bağlantılarını,11 yerel
ekonomik gücün temsilcilerini (odalar, işveren dernekleri, bireysel işadamları), gönüllü dernekleri ve kamusal-özel ortaklıkları (karma ekonomi toplumları) içine alacak şekilde çok daha geniş bir kapsama ulaştı”. Yeni girişimci
belediye başkanları, daha başarılı kalkınma projelerine imza atabilmek için,
bu koalisyonları seferber etmek zorundaydılar. Ademi merkezileşmenin yanı
11

Belediye başkanının icra memurları.
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sıra, globalleşen ekonominin yerel oyuncuların bütünleştirilmiş girişimci faaliyetine odaklanan neo-liberal bir fikir birliğini zorunlu kılma konusundaki
etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Neo-liberal politikaların popülerliğinin, Valenciennes’in gelişimine yardımcı olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca röportajlarda kentin bu konuda halkın rızasını aldığı da belirtilmektedir.
Kurumlar ve elbette insanlar arasındaki ideolojik çatışmalar, dönüşüme zemin hazırlayan neo-liberal bir fikir birliği sağladı. Kentin tarihi burjuva yapısının, dolayısıyla kapitalist görünümünün de bu fikir birliğinin sağlanmasını
desteklediği ileri sürülmüştür.
Dolayısıyla, Valenciennes’in durumu, AB’nin alt ulusal oyuncuların
yetkilerini merkezi devlet karşısında fazlasıyla arttırmak ve yerel seviyede faaliyet gösteren oyuncular arasındaki dayanışmayı teşvik etmek konularında
oynadığı rolün fazla baskın olduğuna dair bir uyarı niteliği taşır. Bu durum,
çok seviyeli yönetişimin taleplerini değerlendirirken, iki seviyede özel bir dikkat gerektiğine işaret etmektedir. Dikey seviyede, bu talepler çok seviyeli yönetişim literatürünün ulusal devletlerin azalan yetkileri üzerindeki taleplerini
içerir. Güçlü bir devlet geleneğine sahip olan Fransa’daki gibi durumlarda,
merkezle yerel arasındaki değişen ilişkileri açıklamak için, çok seviyeli yönetişimdense “çok seviyeli katılım” kavramının kullanılması daha faydalı olabilir (Bache, 1998: 155). Valenciennes göz önünde bulundurulduğunda, ulusal
devlet, AB’nin etkileşim içinde olduğu Fransız kamu idarelerinin karakterine
bağlı olmak kaydıyla, değişen tüm biçimlere rağmen halen önemini korur gibi görünmektedir. Yatay seviyede, çeşitli yerel oyuncular arasındaki dayanışmanın artışı, Fransa’daki ademi merkezileşme reformları ve globalleşme ve
neo-liberal modelin yaygın popülerliği gibi ilgili diğer fenomenler ele alınmadan açıklanamaz.
SONUÇ: BİR “YENİ BÖLGESELLEŞME” MODELİNE DOĞRU
Valenciennes, aynı zamanda iki farklı bölgecilik biçimini ele alan bölgecilik
literatürüne ilişkin önemli bir yaklaşım sunar: eski bölgecilik ve yeni bölgecilik (Harvie, 1994; Keating, 1995 ve 1998; Gren, 1999). Eski bölgecilik, ulusdevletin ve merkezi otoritenin bölgelere oranla daha güçlü bir konum kazanmasına sebep olacak şekilde, çeşitli azınlık gruplarının etno-kültürel taleplerine dayanır. Sözgelimi, İskoçya ve Bask ülkelerinin bölgesel talepleri, bu tür
eski bölgecilik anlayışına bir örnek oluşturmakla birlikte, İngiliz ve İspanyol
merkezi devletlerinin güçlenmesini sağlamıştır. Eski bölgecilik biçiminin başlıca kaynağının, Michael Hechter’ın (1975) İskoçya, İrlanda, Katalonya ve
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Bask ülkelerinde görüldüğü şekilde iç kolonileşme olarak adlandırdığı bir duruma karşı toplu bir tepki oluşturma motivasyonu olduğu öne sürülmüştür.
Diğer bir deyişle, eski bölgecilik, etno-kültürel homojenliği ve 19. yüzyılda
yaşanan milliyetçilik çağının parametreleri çerçevesindeki ulusal siyasi bütünleşmeyi doğuran merkezileşme ve modernleşme sürecine karşı bir tepkidir.
Bretagne ve Korsika, Fransa’daki bölgeciliğin bu eski bölgecilik biçimiyle algılanabileceğini göstermektedir.
Öte yandan, yeni bölgecilik, çağdaş globalleşme çağıyla, özellikle de
bölgenin yükselişi ve ulus-devletin gelişimin bir aracısı olarak düşüşüyle, yeni
bir bölge bilinciyle, Avrupa yapısal politikalarının etkisiyle ve sınıraşırı faaliyetlerle şekillenen çeşitli konjonktür ve yapı özelliklerinden oluşur. 1970’lerin ortalarında yaşanan dünya ekonomik krizi, modern devletleri, ciddi zorluklar içinde olan bölgelerin yükünü hafifletmenin bir yolu olarak, ulusal üstü bölge politikaları oluşturmaya sevk etmişti. Bu sebeple, globalleşen ekonominin yıkıcı etkilerine karşı koymak adına, yeni bölge tipleri oluşturuldu. Avrupa Birliği’ndeki yeni bölgeler, yeni global ekonominin gerekliliklerine
uyum sağlama konusunda oldukça ısrarlıydılar. Bu gereklilikleri şöyle sıralayabiliriz: mali stratejilerin, üretim stratejileri üzerindeki baskınlığı, bilgi toplumunun öneminin gittikçe artması, teknolojinin uluslaraşırı bir nitelik kazanması, çok uluslu şirketlerin artan görünürlüğü, AB, G7, BM ve WTO gibi
ulusal üstü kurumların çoğulcu otoritesi, müzik, animasyon, görüntüler, fikirler ve görsel medya gibi kültürel unsurların yükselişi ve global kentlerin ve
bölgelerin ortaya çıkışı (Gren, 1999: 41-43).
Fransa’nın kuzeyinde yer alan ve Valenciennes kentini içine alan
Nord-Pas-de-Calais bölgesi, işte bu yeni ortaya çıkan bölgeler çerçevesinde
yorumlanmalıdır. Böyle bölgeler ve kentler, yabancı şirketlerin doğrudan yatırımlarını çekmektedirler. Ash Amin ve Nigel Thrift (1995), bu bölge ve
kentlerin yabancı yatırımları çekme ve istihdam yaratma konusundaki başarısının, globalleşme sürecinin değişen gerekliliklerine uyum sağlama kapasitelerine bağlı olduğunu öne sürmektedirler. Yazarlar, globalleşmenin bölgesel
seviyeyi etkilediğini ve bu seviyenin global olanı elinde tutarak, açık ve “öğrenen bir bölge” oluşturmak için, doğru kurumsal “karışımları” bulmak zorunda olduğunu belirtmektedirler. Bu bölgelerde, özellikle gerçek hizmet
merkezlerinin kurulmasıyla desteklenen yenilikçi ağ organizasyonu büyük bir
önem taşımaktadır. Bu merkezler, radikal yeniliklerin benimsenmesini ve yayılmasını sağlamak için, yatay şirketler arası teknolojik işbirliğine öncelik
vermektedirler. Amin ve Thrift (1995: 12), “teknoloji merkezleri veya hizmet
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merkezleri gibi, şirket ağlarının yenilikçi yanını koruyacak işletme destek sistemlerine duyulan ihtiyacı” vurgulamışlardır.
Kurulma aşamasında olan teknopoller ve dijital yaratım alanında gittikçe artan uzmanlık, Valenciennes’in globalleşmenin risklerine ve güçlüklerine karşı koymak için oldukça donanımlı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde kent, Avrupa uluslararası rekabet bağlamında, Avrupa Demiryolu
Ajansı merkez ofisi gibi, uluslararası boyutlara sahip altyapılara odaklanmaktadır. Bu makale, Valenciennes kentine yoğunlaşarak, bu kenti globalleşme sürecine ayak uydurma bakımından “öğrenen bir kent” haline getiren en
önemli boyutları açıklamaya çalışmıştır. Görünüşe göre, bu “öğrenen bölgeler ve kentler”, globalleşme yarışından galip çıkmışlardır.
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Karabük:
Yeniden Yapılanma Sürecindeki Şirket Şehri:
Hangi Toplu Hareket Türü?
Françoıs Bafoıl – Aysu Acar

1

940’ların arifesinde kurulan Karabük,1 o dönemde Türkiye ve İngiltere
arasında imzalanan 2,5 milyon sterlinlik kredi anlaşmasıyla, Türkiye’nin
en büyük devlet yatırımını temsil eden KAR-DEMİR demir fabrikasının etrafında kurularak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk şirket şehri olmuştu. Fabrikanın çevresindeki kuvvetli kentleşme süreci, 1930’larda 12 konuttan doğup,
bundan kırk yıl sonra 100.000’den fazla haneye ulaştı. Kent, tiyatro sahnesine sahip ilk sinema salonunun, mini golf alanının ve sentetik sahanın yanı
sıra,1940’ların ilk tenis kortunu, ilk ve halen en geniş olma özelliğini koruyan
planlı toplu konutları ve ilk kayak merkezini burada kuran merkezi otoriteler tarafından kuvvetle destekleniyordu. 1929’da kurulan Cumhuriyet’in ilk
özel lisesi olup, bugün de Türkiye’nin en önemli eğitim kurumları arasında
bulunan TED’in (Türk Eğitim Derneği) bir kolu da bu kentte kurulmuştu. Faaliyetlerini geliştiren KAR-DEMİR, Alaybey, Taşkızak ve Pendik tersanelerinin farklı birimleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun anten kuleleri, 64 üniteden oluşan Çay Fabrikaları, 9 Şeker Fabrikası, 7 Çimento Fabrikası, Etibank’ın bazı bölümleri, petro-kimya fabrikalarının bazı bölümleri ve
bazı askeri tesisler dahil olmak üzere, farklı birçok fabrikaya yüklü yatırım1

Karabük bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin batısında bulunmaktadır ve Bartın, Çankırı, Kastamonu,
Bolu ve Zonguldak illeriyle komşudur. En önemli ırmağı, Filyos ırmağıdır. NUTS II’ye göre, bölgenin başkenti Zonguldak ve Bartın olmak üzere diğer iki kentle birlikte TR81 bölgesini oluşturmaktadır. Ünlü KAR-DEMİR fabrikasının bulunduğu Karabük merkezin yanı sıra, diğer 5 ilçe daha bulunmaktadır; bunlardan Safranbolu sadece yurtiçinde değil, UNESCO Dünya Mirası Kenti
olması sebebiyle yurtdışında da tanınan ilçelerden biridir.
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lar yaptı (Kiper, 2003). Bu dönemde, fabrikada 10.000’in üzerinde işçi çalışmaktaydı ve bu rakam 1970’lerde 12.000’e vararak zirveye ulaştı. Bu geniş
gelişme eğitimi merkezine eşlik etmesi için, sanayi ve ticaret odası ve sosyal
ofisler kuruldu. Başlangıçta, toplam üretim kapasitesi yılda 150.000 tondu.
1970’lerde, yaklaşık 12.000 işçi çalıştıran fabrika, bu kapasiteyi yılda
500.000 tona çıkardı.2 Özelleştirmenin ardından, 2002 yılında kapasiteler
yılda 1.000.000 tona ulaştı. Yeni bir yüksek fırının kurulmasıyla, kapasitenin
ikiye katlanması beklenmektedir.3 Son olarak, hammadde taşımak için, şirketi Türk demiryolu üreticileri arasında birinci sıraya oturtan 400.000 ton yıllık kapasiteli yeni bir demiryolu işletmesi kuruldu.
1980’lerin başında baş gösteren krizin ardından, istihdam seviyesi
1995’te 4.200’e, 2009’daysa 3.715’e geriledi. Sanayi krizi KAR-DEMİR’i öyle şiddetli vurmuştu ki, fabrika, işçilerinin yaklaşık üçte ikisini kaybetmiş, bu
da Karabük nüfusunda eşit seviyeli bir işsizlik ve göç hareketi yaratmıştı.
KAR-DEMİR, lider bir şirket olarak, devlet mülkiyetindeki ağır sanayinin
motorlarına hizmet veren İskenderun İS-DEMİR (Türkiye’nin güneydoğusu)
ve Ereğli ER-DEMİR (Karadeniz Bölgesi) adlı iki demir-çelik fabrikasına daha hayat vererek, endüstriyel bölge profilinin bütününü etkiledi (Kiper,
2003). İngiltere’deki Liverpool, Fransa’daki Lille ve Valenciennes veya
Polonya’daki Lodz ve Katowice gibi Batı dünyasındaki diğer şirket şehirlerine benzer şekilde, bu şirket şehri de bir “fait social total”i (mutlak sosyal olguyu) temsil eder.
Karabük, ağır sanayiye dayalı bir kalkınma modelinin sınırlarını ve yeni Cumhuriyet’in ilk yıllarına damgasını vuran ithal edilmiş bir ikame sanayileşme modelini çok erken yıllarda tecrübe etti. Bu dönemde, şirket, Türkiye’de
daha iyi konumlanan diğer planlarla aynı anda yürütülmenin zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Limanlara daha yakın olan bu eşzamanlı şirketler, çok daha
az işlem masrafı ödüyordu. İkincisi, 1980’lerdeki ekonomik kriz, demir talebinin düşüşüyle birlikte büyük şirketleri doğrudan etkileyerek, üreticileri kesin ürünleri hedef almaya zorladı. Son olarak, AB katılım süreci, Türk siyasi
yetkililerini Karabük’ün menfaatlerine ters düşen bazı politikaları benimsemeye mecbur bıraktı. AB gibi açık bir pazarda, özel işletmeler hakim olarak
yer alırken, devlet yardımları bu piyasanın dışında tutulmaktadır.
Bu sebeple, bu şirket şehrinin yeniden yapılanma sürecini ele alan analiz, yerel/bölgesel, özel ve kamusal oyuncuların yerel kaynakları ilgili ve fikir
2
3

Bkz. http://www.Karabükum.net/hakki_bilgucu_makale.asp?id=69
KAR-DEMİR İşletmesi Raporu, Gedik Yatırım, 07.05.2007.
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birliği sağlanmış bir yönde bir araya getirerek kullanma kapasitesini vurgulayan sosyolojik toplu hareket yaklaşımına dayanmaktadır. Bu durumda, en
önemli konulardan biri liderliktir. Bunu kim uygulamaktadır? Bir öncelikler
hiyerarşisi içinde organize olup, ortakları kendi menfaatlerinin peşinde gitmektense aynı oyunu oynamaya ikna etme kapasitesine kim sahiptir? Bu soru, “eski” merkeziyetçi kamu yönetiminden, merkez dışı bir sisteme geçişin
altını çizerek, Türkiye politikasıyla doğrudan bir bağa dikkat çekmektedir.
Vali –siyasi otoritenin temel figürüdür– kentin belediye başkanıyla ve fabrikanın endüstriyel menfaatlerini, müdürünü ve sendikasını destekleyen özel
oyuncularla nasıl işbirliği kurar? Kamusal stratejiler –merkezi, bölgesel ve belediyeye ait stratejiler– sanayi stratejisiyle nasıl bir bağlantı içindedir? Fabrika bugün yeniden yapılanma sürecinin kamusal dinamiğinde nasıl bir yerdedir? Bu perspektifte, başka iki teorik referans daha yer alır. Birincisi, geçmiş
deneyimlerin (hem her bir oyuncunun hem de kentin deneyimlerinin) oyuncular tarafından nasıl seferber edildiğini ve bu deneyimin yeni mimari için nasıl
“yeniden bir araya getirildiğini” anlamak için faydalı bir araç olan “yola
bağımlılık”tır. İkinci referansı ise, AB’nin oyuncular üzerindeki etkilerine yönelik sorularla ve bunların modernleşme stratejilerinin AB hakimiyetiyle ne
ölçüde uyumlu olduğu sorunuyla tetiklenen “Avrupalılaşma” yaklaşımı verir.
AB, krizi yatıştırmaya ve bazı çözümler getirmeye yönelik bir kaynağı mı
temsil etmektedir, yoksa sadece Karabük’e doğrudan fayda sağlamayacak,
harici bir kısıtlayıcı mıdır? Şirket kentinin geçtiğimiz yüzyıl içindeki evriminin başlıca adımlarını hatırladıktan sonra, şimdi de temel sanayi, belediye ve
bölge oyuncularının teşvik ettiği veya gözden kaçırdığı toplu hareketi daha iyi
anlayabilmek için, krizin farklı boyutlarını analiz edeceğiz. Oyuncuların ellerindeki kaynakları nasıl kullandığını inceleyerek, “toplumsal sermaye”nin
önemini vurgulayacağız.
TABLO 7.1
1941-1987 Yılları Arasında KAR-DEMİR’de Çalışan İşçi Sayısı
Yıl

1941

1945

1951

1961

1981

1987

1995

2009

İşçi sayısı

3.120

3.693

3.722

6.847 10.634 13.269

8.846

4.200

3.715

Kaynak: Yazıcı, 1992: 96.

1971
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BİR ŞİRKET KENTİNİN TARİHİ:
DEVLET MÜLKİYETİNDEKİ BİR ŞİRKETTEN
ÖZELLEŞMEYE GİDERKEN YAŞANAN SORUNLAR
Büyük Buhranın 1929 yılına damgasını vurması sebebiyle, dünya ekonomisinin öncü şirketleri, yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele etmek için, korumacı politikalara yöneldiler. Dünya ekonomisinin yaptığı etki, Türkiye
Cumhuriyeti’ni de diğer devletler gibi korumacı, müdahaleci ve devletçi politikalar uygulamaya itti ve özellikle 1930’ların ağır sanayisini ciddi ölçüde
güçlendirdi. Devlet idaresindeki bu yeni anlayışın yansımaları, o dönemde
Türkiye’yi yönetmekte olan ve 1931’de parti programına alınan devletçilik
(étatisme) esasını benimseyen CHP’de (Cumhuriyet Halk Partisi) açıkça görünüyordu. Daha sonra, devletçilik esası 1937 Anayasası’na da alındı. 19341938 için yapılan ilk beş yıllık program, bu sürecin ilk meyvesi oldu ve Zonguldak Kömür İşletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı mülkiyetindeki çeşitli hizmetler, ulusallaştırıldı. Bu program bünyesindeki ayrıcalıklı sektörler,
kenevir, metal iş sanayi (demir-çelik, bakır, sülfür), kâğıt, kimya (sentetik
ipek, gül yağı, fosforik asit ve süperfosfat), taş ve toprak (cam, çimento) sektörleriydi. Devlet, tahminlerin üzerinde bir miktar ayırarak, 100 milyon liralık bir yatırım yaptı ve en çok yatırımı alan sektörler, kenevir (% 36) ve demir-çelik (% 23) oldu (Kepenek ve Yentürk, 2003: 68). Demir-Çelik gibi oldukça önemli ve stratejik sektörlerdeki Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) de
işte bu programla başladı. Bu yıllarda, ülkenin batısıyla doğusu arasında ulaşım sağlayan demiryolları inşa edildi. İlk programın başarı kazanması sayesinde, 112 milyon liralık bir yatırımı temsil eden ikinci bir beş yıllık plan kabul edildi, ancak bu plan İkinci Dünya Savaşı boyunca hakim olan acil durum
koşulları sebebiyle bazı değişikliklere tabi oldu. Soğuk Savaş yılları ve uluslararası konjonktür sebebiyle, Türkiye 1947’de Yunanistan’la birlikte Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) askeri destek aldı ve ertesi yıl ilk ekonomik yardım talebini yaptı. Türkiye o günden bu yana, IMF’yle oluşturulan ekonomik
programını sürdürmektedir. Ancak 1950’lerin başında baş gösteren ekonomik krizin ilk belirtisinden söz etmeden önce, Karabük’ün oluşmasını amaçlayan karara geri dönelim. Neden Karabük seçilmişti?
Karabük’ün Seçilmesi
Demir-çelik, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren, modernleşme ve kalkınmanın kilometre taşı olarak görülmüştür. Bir demir-çelik fabrikası kurmaya
yönelik fizibilite çalışması, bu dönemin Ekonomi Bakanı’nın inisiyatifiyle,
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1925 yılında başladı. Bu bakımdan, stratejik önem taşıyan alanlar –petrol, demir-çelik– özel bir önem verilerek ele alındı. İki yabancı uzman tarafından hazırlanan bir rapora göre, kömür ihraç etmek koşuluyla bir fabrika kurulmasına karar verilmişti. Bunu takiben, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir müdürlük
kuruldu ve Belçika, Avusturya ve Lüksemburg’da çeşitli kömür ve çelik analizleri gerçekleştirildi. Ancak bütçe kısıtlamaları sebebiyle, demir ve çelik endüstrisinin kurulması gecikmeye uğradı. 1932 yılı, bir Rus delegasyonunun birleşik bir rapor hazırlayarak, yılda 150.000 tonluk yabancı talebin mevcut bulunması halinde yıllık 300 ton kapasiteye ulaşmanın mümkün olduğunu ortaya koyması sebebiyle, demir-çelik sanayi için çok önemli bir yıl oldu. Sektörün
kurulmasında önemli rol oynayan diğer bir faktör de, bu dönemde liberal görüşleriyle ve Ekonomi Bakanlığı’na aday gösterilmesiyle tanınan Celal
Bayar’dı. Böyle bir çerçevede, kimya sanayi gibi diğer ulusal yan sanayileri geliştirme amacıyla dış ticareti arttırmak için bir fabrika kurmak kesinlikle gerekli görülmekteydi. Neticede, Cumhuriyet’in ilk bankası Sümerbank ve dönemin Savunma Bakanı, potansiyel sorunları saptamak ve fabrikanın kurulması
için en doğru ve en uygun konumu seçmek için işbirliği yoluna gittiler.4
Karabük’ün deniz kenarında olmaması sebebiyle bir demir-çelik fabrikası inşa etmek için doğru yer olup olmadığına ilişkin geniş tartışmalar yaşanmıştı; bu tartışmalar halen sürmektedir. KAR-DEMİR fabrikasının kapatılması gerektiği öne sürüldüğünde, başlıca argümanlardan biri, fabrikanın
yüksek nakliye masrafları sebebiyle demir-çelik üretiminde verimsiz olduğuydu. Aslında, fizibilite araştırmasını yapan Rus delegasyonu, en uygun yer
olan deniz kenarındaki Ereğli’yi önermişti. Gelgelelim, bu dönemde iki karşıt
yaklaşım söz konusuydu: işlem masraflarını azaltmak için fabrikayı deniz kenarında inşa etmenin önemi ve Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın
ardından, 1930’larda hakim olan ulusal güvenlik sorunu. Önerilen yerler arasından seçim yapmak üzere aday gösterilen Sümerbank ve Savunma Bakanlığı, güvenlik ve savunma sebeplerini göz önünde bulundurarak, fabrikanın denizden 100 kilometre içeride inşa edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Dolayısıyla, fabrika Ereğli yerine Karabük’te kuruldu.
Bu argümanın arkasında, Karabük’ün en doğru yer olarak seçilmesi
için başka sebepler de vardı. Karabük’ün seçiminde rol oynayan önemli kriterlerden biri, Türkiye’de kömür yatakları bakımından en zengin olan bölgeye, yani Zonguldak’a yakın oluşuydu. Diğer bir önemli faktör de, Karabük’ten
4

KAR-DEMİR resmi internet sitesi: http://www.kardemir.com/turkce/tarihce/index.html
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geçerek bölgenin diğer büyük şehirlere ve limana bağlantısını sağlayan bir demiryolunun bulunmasıydı. Ayrıca, Karabük’teki yaşam koşullarının işçiler
için uygun olduğu, jeolojik koşullarınsa ağır sanayi tesislerinin kurulmasına
elverişli bulunduğu da belirtilmişti.5
Çeşitli Endüstriyel ve Toplumsal Krizler
Karabük ve KAR-DEMİR, 1930’ların sonunda başlayan inşa süreci boyunca
çeşitli kırılma noktalarıyla yüz yüze kaldı. Türkiye’deki ekonomik yapıda yaşanan değişimlerin ilk belirtileri, 1950’de eski Ekonomi Bakanı Celal Bayar’ın
liderliğindeki Demokrat Parti’nin (DP) seçilerek CHP iktidarını noktalaması
gibi dönüm noktalarıyla, 1940’ların sonundan itibaren görülmeye başlamıştı. 6 CHP’ninkinin aksine, DP’nin programı özel girişimciliği içeren, ekonomik kalkınmaya yönelik planlar hazırlayan, iç ve dış oyunculara önem veren,
kısacası bir “yeni devletçilik” yaklaşımı yansıtan, daha liberal tabanlı bir
programdı (Kepenek ve Yentürk, 2003: 91). 1960’ta, kamu sektörünün stratejik planlarını belirlemek için, Devlet Planlama Teşkilatı adında resmi bir
stratejik planlama birimi kuruldu. Ancak siyasi istikrarsızlıklardan ve
1960’taki darbeden ötürü, Türkiye ekonomisi kötüye gitmeye başladı. Farklı
gruplar arasında gitgide büyüyen siyasi gerilimler ve süregiden çatışmalara
bağlı olarak bazı hakların aşama aşama askıya alınması, 1970’lere damgasını vuran gelişmeler oldu. 1970’lerin sonuysa, kapsamlı grevlere tanıklık etti.
1980’deki askeri darbe, demokrasinin üç yıl boyunca askıya alınmasıyla sonuçlanarak, 1983’te genel seçimlerden galip çıkan Anavatan Partisi
(ANAP) adlı yeni bir siyasi partinin yükselişine yol açtı. Turgut Özal, Türk
ekonomik ve siyasi yaşantısında yeni bir alan açan ilk Başbakan olma sıfatını
aldı. ANAP, Türk Lirasını ciddi ölçüde devalüasyona uğratan bir ekonomik istikrar programıyla birlikte gelmişti. Özal, piyasa ekonomisini kurmak için liberal politikalar uyguluyor ve çeşitli reformlar yapıyordu (Akat, 2000). Bunun, bir zamanlar uluslararası ticareti, hatta döviz kullanımını sınırlayan katı
kuralların hakim olduğu Türkiye’de neo-liberal politikaların başlangıcı olduğu yaygınlıkla kabul görmektedir. 1980-1982 yılları arasında alınan yeni kararlar ve uygulanan politikalarla birlikte, bazı bütçe kaynaklarının Kamu İktisadi Teşekküllerine (KİT) aktarımına da çeşitli sınırlamalar getirildi ve fiyatlar, maliyet artışını göz önünde bulundurarak, devlet yerine kurumlar tarafın5
6

Bkz. http://www.kardemir.com/turkce/tarihce/index.html
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’deki Seçimler http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/secimler.secimdeki_partiler?p_secim_yili=1950
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dan nispeten daha liberal bir şekilde belirlenmeye başladı. 1983-1988 döneminde, bu politikalar, mali dengesi bütçe aktarımının sınırlandırılmasıyla bozulan, liberal piyasa kurallarına uyum sağlamada güçlük çeken ve giderek artan borç yükünü taşıyamayan Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin kapasitesinin
gün geçtikçe azalmasına yol açtı (Köse, 2000: 36-46). Türkiye, dış ticaret hacmini arttırmaya ve ekonomisinin boyutunu genişletmeye başlamış olduğu halde, 1989 yılıyla birlikte Türk ekonomisinde yeni bir gerileme baş gösterdi.
KAR-DEMİR’in sahne olduğu önemli bir toplumsal hareket, şirketin
para kaybetmesine yol açan 1989 greviydi. Grev 137 gün sürdü ve görüştüğümüz ÇELİK-İŞ Sendikası memuruna göre, işçiler tarafından korunduğu
için fabrika bu süreçte hiçbir zarar görmedi. Grev, siyasi bir yönelime sahip
değildi ve başlıca amacı, maaşların 1 kilogram demirin fiyatına eşit olmasını
sağlamaktı. En sonunda, işçiler istedikleri maaşı almayı başardılar. 1980’lerin sonundaki büyük grevler ve gösterilerin ardından, ilk kriz 1995’te, devletin fabrikaları ya kapatacağını ya da özelleştireceğini açıklamasıyla birlikte
çıktı. Özelleştirmenin ardından (aşağıda hukuki boyutlarıyla ele alacağız), işçi sayısı yaklaşık üçte iki oranında olmak üzere, büyük bir düşüş gösterdi. Diğer bir ciddi krizse, 2001 yılının başında, Türkiye’deki siyasi istikrarsızlığın
ekonomik bir başarısızlığa sebep olarak Türk parasının tek bir gecede yarı
yarıya değer kaybetmesine yol açan krizdi. Bu kriz, fabrika için kapanmanın
eşiğine gelmesine sebep olan bir dönüm noktası oldu ve üst yönetim kurulundaki değişikliklerle yeni bir vizyonun benimsenmesini sağladı.
KAR-DEMİR, 1989’a kadar para kazanan bir şirketti, fakat bu yıldan
sonra bürokrasinin hantallığı ve yatırım eksikliği yüzünden para kaybetmeye
başlamıştı. Aynı dönemde, ortalama yıllık geliri 216 milyon dolar, personel
gideriyse 125 milyon dolardı. Bu rakamlar, tüm dünyada gelirin yaklaşık %
20-30’u kadar olan personel giderinin, KAR-DEMİR gelirinin % 58’ine denk
düşecek kadar yüksek olduğu anlamına geliyordu. Benzer işletmelerde, bir işçinin masrafı yılda 8.000-10.000 ABD dolarıyken, KAR-DEMİR’de bu rakam 20.000 ABD dolarına eşitti. Bu yüksek miktar, oy toplamak için gerekenden fazla insanın işe alınmasını isteyen siyasetçilerden ve yüksek maaşlardan kaynaklanıyordu (Ersöz, 2003: 6). KAR-DEMİR, halk için bir fabrikadan çok daha fazlasıydı ve farklı seviyelerde bazı sosyal ve eğlence olanakları sunmayı başarmıştı. Toplumsal imajı ve konumu, işçilerin kapatılmasına
da özelleştirilmesine de karşı çıkmamasının tek sebebiydi.
KAR-DEMİR, iki farklı seçeneğin mevcut bulunmasından ötürü,
1995’te Bakanlar Kurulu kararıyla özelleştirildi: fabrika ya kapatılacaktı ya
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da özelleştirilecekti. Karabük’ün sosyoekonomik ve kültürel koşullarına bağlı
olarak, fabrikanın kapatılması neredeyse imkânsızdı; böyle bir karar, kent yaşayanlarını daha da kötü bir duruma düşürürdü. Bu durum, 1994’te Tansu
Çiller’in liberal-muhafazakâr hükümeti tarafından hazırlanan “5 Nisan Ekonomik İstikrar Programı” çerçevesinde öngörülmüştü. Bu dönemde, bütçedeki yüksek cari hesap açığı sebebiyle, Türk Lirası değer kaybetmiş, ABD dolarıysa aşırı değer kazanmıştı. Ekonomik paketin önemli bir yapısal kararıysa,
para kaybetmekte olan Kamu İktisadi Teşekküllerini özelleştirmek oldu (Kepenek ve Yentürk, 2003: 468). Ancak bu kararlar, pek çok kişinin eleştirilerine hedef olmuştur ve Türk halkının büyük kısmı bu tarihi işlerini kaybetmeleri ve devalüasyonla hatırlamaktadır. Zaten yüksek olan enflasyon oranının
döviz fiyatlarındaki istikrarsızlık ve kamu harcamalarındaki düşüş nedeniyle
% 149’a dayanması da özellikle bu dönemi anımsatır (Aydoğan, 2004).
5 Nisan kararlarıyla birlikte, yıl sonuna kadar kapatılacağı öngörülen
Karabük’te ciddi tartışmalar ve gösteriler baş gösterdi. Yaklaşık 5.000 işçiyi
temsil eden sendika, sivil toplum, sanayi ve ticaret odaları ve 7 aydır burada yaşayan halk tarafından geniş bir kampanya başlatıldı. Bu oyuncular, bazı siyasi
partilerin yerel temsilcileri, belediye başkanı ve diğer görevliler tarafından da
destekleniyordu. En sonunda, bu hareket KAR-DEMİR’in kapatılmasını önlemeyi başardı ve fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması kararı verildi;
KAR-DEMİR 30 Aralık 1994’te işçileriyle birlikte satın alındı (Ersöz, 2003: 7).
Özelleştirme Modeli
KAR-DEMİR, 1 Türk Lirası gibi sembolik bir tutar karşılığında kendi işçilerine ve kent halkına satılan ilk Kamu İktisadi Teşekkülü olması açısından,
önemli bir özelleştirme modeli oluşturmaktaydı. Koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan bu modele göre, KAR-DEMİR, % 35 işçilerin (hissedar grubu A), % 40 bölgenin sanayi ve ticaret odasının (hissedar grubu B) ve % 25
kent halkıyla fabrikadan emekli olan kişilerin (hissedar grubu D) ortaklığıyla
kurulması öngörülen KAR-DEMİR Anonim Şirketi’ne devredilecekti. İşten
çıkarma tazminatı sayesinde, işçiler hisselerini alabildiler. Ancak özelleştirmenin ardından hisselerin oranı değişti ve işçiler (hissedar grubu A) toplam
hisselerin % 51’ine sahip oldular. Bunun anlamı, fabrikanın kendi işçilerinin
mülkiyetinde olduğuydu ve bu, herkes için yeni bir durumdu. Bu durum, işverenin sendika, çalışanların da işçiler olması sebebiyle bazı sorunları da beraberinde getirdi. Sendika, işçilerin hak ve yararlarını koruyan bir kurum olduğu için, yatırım süreçlerinde bazı olumsuz sonuçlar doğmaktaydı.
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Bu sırada, KAR-DEMİR birçok ekonomistin Sovyet tipi ekonominin
çöküşünün ardından yeni Avrupa devletlerinde görüp kınadıkları durumun
net bir örneğini sergilemekteydi (Aghion ve Carlin, 1997: 241-262; Aghion
ve Blanchard, 1998: 87-100). Kendi işçilerine satılan işletmeler (Dışarıdan
yönetim, DY), hiçbir değişimi teşvik etmeyişi, aksine fabrikaları ekonomik likidasyona götürenlerden oluşan çıkar gruplarını tetikleyişi sebebiyle güçlü
eleştirilere maruz kalmaktaydı. Bu çıkar grupları, sendikalara bağlı eski yöneticilerin arasından doğuyordu. Doğu Avrupa’da da, Türkiye’de olduğu gibi,
işçilerin kendi kendini yönetmesi olabilecek en kötü terimlerle tasvir edilmekteydi. Yolsuzluk ve kayırma, yoldaş ekonomisi (Frydman, Murphy ve Rapaczynski, 1998) ve benzeri sözcükler, şirketlerin kendi işçileri tarafından yönetilmesine şiddetle karşı çıkmayı hedefliyordu: bir tarafta başarısız bir yönetimi desteklemeye kendini adayan DY, diğer taraftaysa DY’nin sağlayamadığı
fon, teknoloji, pazar, ağ, nitelik, çalışanların kariyeri, vs. gibi temel varlıkları
getirerek, şirketleri açık bir şekilde yönetmeye uygun DYY. Bu makalede yeterli yerimiz bulunmadığından, birçok ampirik vaka çalışmasının yolsuzluğa
ilişkin eleştirilerin sebepsiz olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söylememiz
yeterli olacaktır. Bu durumun başlıca sebebi, şirketlerin, şirket menfaatleri
veya işçilerin kendisi pahasına sadece kendi işlerini korumakla ilgilenen insanlar (eski yöneticiler ve sendika) tarafından yönetilmesine duyulan kuşkulu ilginin derin karışımıydı.7 İşte bu sebeple, yolsuzluk büyük ölçüde yayılmıştı ve “eski-yeni” yöneticiler hiçbir sınırlamayla zora koşulmadıkları için,
işçiler çoğu zaman bu işten zararlı çıkan taraf oluyordu. Dolayısıyla, özelleştirmeyi anlamak için gereken temel teorik yaklaşım, mülkiyet hakları teorisi
değildir. Bu yaklaşım, değişen kuralların değiştirilmiş ve doğru tavırlara kendi başlarına liderlik edemeyişini açıklayamaz. Mülkiyet haklarının değiştirilmesi, ancak değişim dinamiğine eşlik eden hiçbir teşvikin bulunmayışı halinde formal olabilir. Bu nedenle doğru yaklaşım, baş menfaat sahibinin (hissedarın) temsilciye (yöneticiye) teşvikler sayesinde baskı uygulama kapasitesinde ısrar eden bu “baş menfaat sahibi / temsilci” yaklaşımıdır. Bu teşvikler,
doğru hareketleri ödüllendirir, yanlışlarıysa cezalandırır.
Ancak bu modelin (DY) kendilerini yabancı ülkelerde çalışan emsallerinden daha az baltalanmış hisseden nüfuslara zaman zaman memnuniyet
getirdiğini de eklemeliyiz. Bu nüfuslar, gerçekten de işçilerin büyük bir ço7

Bu sebeple Josef Stiglitz (2002) birçok hissedarı bünyeye katarak, yönetim kurulunu yeni özelleştirilmiş firmalardan oluşturmayı önerdi; bunların arasında bankacılık sisteminin temsilcileri de
bulunuyordu.
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ğunluğunu kendilerine göre iyi sebeplerle işten çıkararak, muazzam bir memnuniyetsizlik duygusuna yol açmışlardır. Karabük’te, işten çıkarma sürecinin
sonuçları, fabrika işçilerinin çoğu emekli olduğu veya KAR-DEMİR’in devlet teşekkülü olması sayesinde ‘devlet memuru’ statüsünde bulunmaları sebebiyle eşdeğer bir iş bularak başka kentlere taşınmaları nedeniyle, ekonomik
bakımdan korkunç sonuçlar doğurmadı. Ancak işçiler ve halk arasındaki
memnuniyetsizliğin sebebi, bir zamanlar fabrikanın sahip olduğu, özelleştirmeyle birlikte özel kuruluşlara kiralanan sosyal alanların kaybedilmesiydi.
Karabük’teki birçok kişinin vurguladığı gibi, kent 1950’ler ve 1960’larda, işçilerin diğer birçok yerdekinden daha yüksek standartlara sahip sosyal olanaklardan faydalanabildiği altın çağını yaşamıştı. Ancak toplumsal yaşamı
çekici kılan konserlerin, müsabakaların ve diğer birçok sosyal faaliyetin gerçekleştirildiği geçmiş günlerle bugünü karşılaştırdığımızda, sosyal standartlarda açık bir düşüş olduğu görülüyordu ve işçilerin çoğu geçmişe özlemle
bakıyordu. Üstelik, birçok DDY’de de yolsuzluklar açığa çıkmış ve verimlilik kriterleri nadiren karşılanmaya başlamıştı. Doğru özelleştirme biçimleri
hakkındaki geniş tartışma, işte bu nedenle yönetim biçimlerine ilişkin sorunları da ele alır. Bir modelin diğer bir model karşısındaki avantajlarını net bir
şekilde belirlemek gerçekten de çok zordu. DY modeli, işçilerin yakın geçmişte edindikleri deneyime daha fazla saygı göstermek gibi önemli bir avantaj sunuyordu. Adalet (eşitlik) hissi, işçilerin gözünde çok değerliydi. Ancak
öte yandan, DYY modeli daha verimli olmasının getirdiği güçlü bir destekten
(verimlilik) faydalanıyordu ve bu durumda özelleştirme ne kadar hızlı gerçekleşirse, ekonominin de o kadar çabuk iyileşeceğini söylemek yanlış olmazdı. Global ekonomide, ihracat işleri ancak güçlü DYY akışlarıyla desteklenebilirdi.
Böylelikle, 2001’de Türkiye’de yaşanan genel krizle birlikte, fabrika
derin bir krize girdi ve kapanmanın eşiğine geldi. Bu durum göz önüne alındığında, artık yeni bir idareye sahip olan sendika, vizyonunu değiştirmekte
karar kılarak, hisselerinin bir bölümünü başka kişilere atadı ve temel misyonu olan denetleme ve müzakere etme görevlerine geri döndü. Yeni yönetim
yapısı, artık KAR-DEMİR’in eski yöneticilerine ve eski müşterilerine, yani
demir malzeme üreticilerine daha büyük bir yer açmış, böylece yeni yönetim
yapısı daha müşteri odaklı bir nitelik kazanmıştır. Bu eski müşterilerin yeni
yönetim yapısına dahil edilmesinin altında yatan fikir, demir döngüsünü üretimden satıcılara kadar daha iyi bir şekilde bütünleştirmektir. Bu karar, aynı
zamanda fabrikanın eskiden olduğu gibi bazı yan ürünler değil, çelik üretmek
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olan asıl fonksiyonunu hedef almayı amaçlar. Dolayısıyla tüm sosyal birimler
ya feshedilmiş ya da özelleştirilmiştir. Bu birimler artık fabrikaya ait değildir.
Bu şekilde, özelleştirme süreci, temelde 1990 sonrasında Doğu Avrupa’da hakim olandan farklı sayılmazdı (Major, 1999 ve Bafoil, 2009); Doğu
Avrupa’daki süreçte de mülkiyet haklarının yeniden tanımlanmasına, şirketlerin başlangıçtaki görevlerine yoğunlaşarak, önemli bir teknoloji ve eğitim
yatırımı yapılmasını sağlamaları eşlik etmiş, aynı anda temel fonksiyonla
doğrudan ilişkili olmayan ve artık pazar tarafından sağlanan fonksiyonlardan sorumlu olan diğer departmanlar özelleştirilmişti: sözgelimi ulaşım departmanları veya işçiler için restoranlar ve farklı oteller içeren sosyal işler departmanı, vs.
Bu yeni profesyonel çerçevede, sendika da değişimler geçirdi. Karabük’teki ilk sendika, 1950’de KAR-DEMİR’de kurulmuştu. Bugün en nüfuzlu sendika, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sektöre özel bir sendika olan
ÇELİK-İŞ’tir. Sendikanın 11’i kadın işçi olmak üzere, 3.000 üyesi bulunmaktadır. Toplam 14 ofisi vardır ve her iki yılda bir, toplu bir konvansiyon düzenlemektedir. Üyeler, sendikaya aldıkları yevmiye başına aidat öderler. Karabük ofisinde, 3 profesyonel işçi görev yapmaktadır ve bu işçilerin maaşı
sendika tarafından ödenmektedir. Bu sendikanın, kriz dönemi boyunca esnek
çalışma saatleri ve ücretsiz izin uygulayan ilk sendika olması da ayrıca önemlidir. Bunun sebebi, burada önemli bir işgücü kültürünün bulunması ve işçilerin fabrikayı evleri gibi görmeleridir. Buradaki özelleştirme geçmişinin Türkiye tarihinde, hatta dünyada bir ilk oluşunun sebebi de budur. Özelleştirmenin ardından, işçiler hisselerin % 50’sinden fazlasına sahip oldular; bu, kendi kendilerinin çalışanı oldukları anlamına geliyordu. Bu durum, bazı sorunlara ve üretimde verimsizliğe yol açtı ve fabrika yeni bir krizle burun buruna
geldi. Bunun ardından, sendika vizyonunu değiştirdi ve denetim görevini daha iyi yürütmek ve işçilerin çıkarını korumak amacıyla hisselerinin bir bölümünü satmakta karar kıldı. Müzakere sistemi ve toplu konvansiyona bakıldığında, çalışma saatlerinin, maaşların, hakların ve eğitimlerin her yönden katılımla hazırlanan konvansiyona dahil olduğu görülür. Konvansiyonun 21.
maddesi, işin tanımını verir; 35. maddeyse, iş eğitiminin açıklamasını yapar.
Tüm sendikaların genel olarak sergilediği bazı zayıflıklar, mevzuattaki bütçe
harcamaları gibi birtakım belirsiz bölümlerden kaynaklanmaktadır. Kasada
toplanabilecek paranın miktarı hakkında herhangi bir kural olmadığından,
yönetim kurulu bir tür ekonomik esnekliğe sahiptir ve bu esneklik bazı sorunlara zemin hazırlar.
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KAR-DEMİR’in daha profesyonel bir idareye sahip olduğu 2001 sonrasındaki gelişimini analiz ettiğimizde, şirketin 5 yıllık üretim verilerini göz
önünde bulundurmalıyız. KAR-DEMİR aslında her türlü ham demir ve çelik,
kok kömürü ve kok yan ürünleri satmaktadır. Türkiye’deki diğer fabrikalar
gibi, temel olarak inşaat sektöründe kullanılan uzun çelik üretimi yapmaktadır. Türkiye’de, demir-çelik üretimi 3 entegre fabrika ve elektrik ark ocaklı
16 fabrikayla gerçekleştirilmektedir. Ancak çelik üretimiyle tüketimi arasında bazı tutarsızlıklar söz konusudur: inşaat sektöründe kullanılan ulusal çelik üretimi, toplam çelik üretiminin % 87’siyken, bu tür çeliğin tüketimi, toplam tüketimin yalnızca yaklaşık % 50’sini oluşturmaktadır. Türkiye’nin inşaatta kullanılan bu çelikleri ihraç ederek, otomotiv ve ambalaj sektörlerinde
kullanılan düz çelik ürünlerini ithal etmesinin sebebi de budur. KAR-DEMİR
entegre fabrikaları, kok kömürü fabrikaları, yüksek fırınlar, çelikhaneler, sürekli dökümhaneler, elektrik santralleri, çelik yapım fabrikaları, kireç fabrikası ve oksijen fabrikası gibi bazı merkezi birimlerden oluşur.8 KAR-DEMİR ürünlerinin listesi ve 2001-2006 döneminde ton/yıl olarak üretim miktarları aşağıdaki gibidir:
HANGİ TOPLU HAREKET TÜRÜ?
Karabük kentinin KAR-DEMİR’deki değişiklikleri takiben yaşadığı büyük
krizi anlamak için üç bilgi yeterlidir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, 1989’da
12.000 işçi çalıştırılırken, on yıl sonra bu seviye üçte birine düşmüştür. İkincisi, şirketin özelleştirilmesine bağlı olarak, sosyal olanakların çoğu ortadan
kalkmıştır. Son olarak, kitle göçleri kenti etkisi altına almıştır. 1999 ve 2000
yıllarında, yıllık ortalama nüfus artış oranı Karabük’te % 8,13’ken, bu oran
Karadeniz Bölgesi genelinde % 3,65’tir.9 Türk İstatistik Enstitüsü’nün daha
geniş bir çerçevede derlenen verilerine baktığımızda, 1995-2000 arasında %
40,7’lik net dış göç oranıyla, 57. sıraya oturduğunu ve 77. sırada bulunan
Zonguldak ve 80. sırada yer alan Bartın’la birlikte TR 81 Bölgesinde bulunduğunu görüyoruz.10 Böylesine derin ve genel bir krizle karşılaşıldığında, bölgesel ve yerel kalkınmayı hedefleyen farklı inisiyatifleri nasıl değerlendirebiliriz?
Toplu hareket, bu kitlesel ve “mutlak” fenomeni çözecek tek konu gibi görünmektedir. O halde başlıca oyuncular arasında nasıl bir ortaklık kurulmalıdır?
8
9
10

KAR-DEMİR İşletmesi Raporu, Gedik Yatırım, 07.05.2007.
Bölgesel Sosyoekonomik Kalkınma İndeksi (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003) http://ekutup.dpt.
gov.tr/bolgesel/gosterge/2003-05.pdf
Türk İstatistik Enstitüsü (TİE), 1995-2000 döneminde net göç oranına göre şehirlerin sınıflandırması www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=160
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TABLO 7.2
Ürünler

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kok ocakları
Kok + Kok tozu

525.585

415.935

590.209

586.47

660.615

713.5

Yüksek fırın ve sinter
Sinter
Sıvı ham demir
Çıkarma

724.5
727.457
10.197

625.9
541.879
702

816.1
809.482
27.035

13.703

2.114

2.584

1.233

1.883

–

847.2 1.093.400 1.040.000
800.723
972.584 1.021.051
39.963
64.317
37.624

Çelikhane
Çelik (külçe)
Sürekli çelikhane
(çubuk)
Sürekli çelikhane
(blum)

596.756

535.636

665.409

640.677

766.596

750.072

129.619

30.254

143.275

155.351

197.991

279.414

Toplam net üretim

740.078

568.004

811.268

797.261

966.471 1.029.486

Hadde fabrikaları
Çubuk
Platin
Blum (sıralı blum)
Yuvarlak demir
Köşebent demiri
Profiller
Metal eksen
Demiryolu tedariki

81.809
–
432
316.318
5.158
32.859
8.602
716

1.517
372
575
179.571
1.764
7.882
3.797
6.517

1.811
232
2.895
297.696
8.475
46.713
5.284
11.358

1.624
–
756
238.505
9.295
50.489
6.194
16.328

1.921
–
2.157
226.065
4.39
44.703
12.249
26.172

–
–
327
366.814
1.491
33.288
3.019
34.468

Toplam net üretim

445.894

201.995

374.464

323.191

317.657

439.407

Kaynak: KAR-DEMİR İşletmesi Raporu, Gedik Yatırım, 07.05.2007.

Röportaj yaptığımız tüm oyuncular, toplu hareket için doğru bir temel oluşturması gereken aynı noktada birleştiler. Birinci nokta, kentin profilidir. Kentin profili, endüstriyel miraslarla ve ciddi miktarda vasıflı işçiyle şekillenmiştir.
Bu nedenle, gelecekte bu mirasları ciddi şekilde göz önünde bulundurmaksızın
yeni bir profil yaratılmamalıdır. Tüm oyuncuların hemfikir olduğu ikinci bir
sonuçsa, yüksek bir ters göç akışının olduğu, bu akışın özellikle genç nesilleri
etkilediğidir. Dolayısıyla, kamu stratejileri bu genç insanlara odaklanmalıdır.
Üçüncü sonuçsa, Karabük’ün önemli bir kent olma sıfatını koruduğu ve bu sebeple gelecekte önemli bir rol oynayacağıdır. Peki bu yeni oyunda rol alacak
oyuncular kimlerdir? En yüksek iki siyasi otoriteyi, bölgesel kalkınmadan sorumlu valiyi ve kentsel faaliyetlerden sorumlu belediye başkanını ele alalım.
Bu ikisi arasında alçakgönüllü bir işbirliğinin kurulamaması, görünüşe göre
beklenen toplu verimliliğin önündeki en büyük engellerden biridir.
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Siyasi Arena. Vali ve Belediye Başkanı: Daha Fazla İşbirliği
Vali
İlk oyuncu, validir. Vali, merkezi otoritelerin temsilcisi ve bölgesel kalkınmanın kilit figürüdür. Karabük, 1995’te Zonguldak’tan idari olarak ayrılmasıyla birlikte bir kente dönüşmüştür. Aynı yıl kurulan Valilik, Karabük’ün
tüm ilçelerini temsil etmektedir ve bu ilçelerin her birinde, idari bölümler yer
almaktadır. Bütün bu oyuncular, merkezi devlet tarafından atanır. Özellikle
valilik, kent sorunlarıyla başa çıkma, merkezi devletle koordinasyon ve
Karabük’ün kamusal işleri konularında çok önemli bir rol üstlenmektedir.
Vali’nin krize ilişkin vardığı sonuç gayet açıktır: 2003’e kadar yürütülen merkezi ekonomi, 1930’ların siyasi ve ekonomik bağlamında meşrulaştırılmıştır;
ancak Türkiye 1970’ten sonra dünya ekonomisinden kaçamadığı için, bu büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Üretkenlik ve önemli teknolojilerin eksikliği, ekonomik dinamizmin yokluğundan kaynaklanmıştır. Özelleştirmeyi
doğru seçim yapan da budur. Özelleştirme, üretkenliğin ciddi ölçüde yükselmesine ve endüstriyel ekipmanlarda geniş bir modernleşmeye zemin hazırlamıştır. Yeni yönetim yapısı içinde, başkanlık kesinlikle bulunmamaktadır.
Devlet tüm ekonomik faaliyetlerden çekilmiştir ve Vali sadece çelik üretiminin çevresel kalitesini kontrol edebilmektedir. O kadar.
Böyle nispeten liberal bir ekonomik konum, Karabük’teki işçi profilinin korunması gerektiği hususuyla nasıl bir araya getirilebilir? Vali, bu soruyu ekonomik durumu radikal biçimde değiştirebilecek Filyos projesinden söz
ederek yanıtlamıştır. Filyos, 100 km’yi bulmayan uzunluğuyla Karabük’ü
Karadeniz’e bağlayan bir nehirdir. Proje, Karabük Valiliği’nin yanı sıra, projeden faydalanacak Zonguldak ve Bartın gibi komşu illerin katkılarıyla da
desteklenmektedir. Filyos projesi, bir limanın, birkaç enerji santralinin, bir
havalimanının ve bazı serbest ticaret bölgelerinin inşasını içeren entegre ve
kompleks bir projedir. Birkaç kenti kapsayarak, bölgesel kalkınmayı arttırmayı amaçlayan kapsamlı bir proje olması sebebiyle, ikinci GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) olarak görülmektedir; GAP, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan beri yürütülmüş en pahalı proje olup, ülkenin Güneydoğu bölgesini içine almaktadır (Büyüksalih, Öncü ve Akcin, 2003). Filyos projesi tamamlandıktan sonra, Karabük’teki işletme ve fabrikaların ürünlerini diğer
ülkelere satmaları, Karadeniz bağlantısı sayesinde kolaylaşacaktır. Bütçe yükü oldukça yüksek olduğu için, projenin tamamlanmasının yaklaşık 10 yıl süreceği tahmin edilmektedir. Ancak projeyle birlikte, Karabük’teki bölgesel
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kalkınmanın yüksek bir ivme kazanacağı açıkça görülmektedir ve bu projenin ulusal seviyede sağlayacağı önemli bir avantajın yanı sıra, bu kentin ve
bölgenin geleceği olacağını söylemek yanlış olmaz. Geçmiş yıllarda yapılan
demiryolu yatırımının Karabük’ün kalkınması amacıyla şekillendirilmesi gibi, bugün yeni bir ulaşım yolunun geliştirilmesi de çok ciddi bir önem taşımaktadır. Nehir, Karabük çeliğinin dünya pazarına açılmasını sağlayacak
ekolojik ve kolay bir yol olması sebebiyle geliştirilmelidir. Projeden faydalanacak diğer illerin en büyük avantajı, kullanacakları limanlarla yakından
bağlantılıdır. İstanbul ve İzmir, deniz kenarında bulunmaktadır. Ulaştırma
masrafları, Karabük’ünkinden çok daha düşüktür. Öte yandan, KAR-DEMİR Rus eşzamanlı oyuncularının mevcut bulunduğu gelişmekte olan pazarlara ulaşmak için, kendini en yüksek kaliteli çelik ürünler yerine, en düşük
kaliteli ürünler bakımından konumlandırmalıdır.
Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) ve bunların uygulama alanları,
Türkiye’nin yönetim yapısında nispeten yeni bir fenomen oluşturur.
Türkiye’de Avrupa Birliği katılım süreciyle oluşan yeni bölgecilik politikalarının bir sonucu olarak, ülke merkeziyetçi devlet idaresinden, nispeten merkez dışı bir idare biçimine geçmektedir. AB uyum sürecinde NUTS (Bölgesel
İstatistiki Birimler Nomenklatürü) reformunun yapıldığı 2002 yılından beri,
son zamanlarda kurulan bölgelerin başkentlerinde 26 BKA’nın daha kurulacağı öngörülmektedir. Bu değişimin önemi, katılımcı ve merkez dışı karakteriyle yakından ilişkilidir. Eskiden, tüm yatırımlara ve bölgesel stratejilere
Ankara’dan karar veren köklü Devlet Planlama Teşkilatı aracılığıyla planlamalardan sorumlu olan organ merkezi devletti. Ancak idaredeki bu yapısal
değişimle birlikte, bölgeler merkezden ve kendi kaynaklarından gelen mali
destekle birtakım projelere karar verip bu projelere fon sağlayabilir duruma
gelmişlerdir. Karabük, bölgenin başkenti Zonguldak ve Bartın ile birlikte,
TR 81 bölgesinde bulunmaktadır. TR 81’in Bölgesel Kalkınma Ajansı, yapılanmasını tamamlama aşamasındadır. BKA’lar, bölgelerdeki illerin Valileri
tarafından dönüşümlü olarak yönetilmektedir ve mali kapasiteleri aracılığıyla bazı önemli projelere fon sağlamaları beklenmektedir. Diğer üyeleri arasında, Belediye Başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, İl Daireleri Başkanı ve sivil toplum veya özel kuruluşlardan 3 temsilci bulunmaktadır. Dolayısıyla, TR 81’in BKA’sı, hazırlık toplantısında belirtildiği gibi, Avrupa
Birliği projeleri geliştirecek ve uygulayacaktır.11 Daha da önemlisi, Filyos
11

Karabük Valiliği resmi internet sitesi: http://www.karabuk.gov.tr/newsdetail.asp?NewsID=1201
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Projesi bu kentler için hayati bir önem taşıdığında, BKA hiç şüphesiz bu projeyi sürdürecektir.
Belediye Başkanı
Tamamen farklı bir bölgesel strateji geliştiren Karabük Belediye Başkanı, bu umudu paylaşmamaktadır. Ona göre, Vali’yle bölgenin endüstriyel
profilini destekleme inancını paylaşsa bile, asıl iş kenti sadece yaşayanlar için
değil, yabancı yatırımcılar için de daha cazip bir hale getirmek için, kentsel
profili geliştirmektir. Bunun en önemli sebebi, Belediye Başkanının diğer kutupta bulunan ve Karabük’ün kalkınmasına ilişkin farklı fikirlere sahip Milliyetçi Hareket Partisi mensubu olmasıdır. Ancak belediye meclisindeki sandalye sayısına göre, başkan çoğunluk sağlayamamıştır: 11 sandalye (% 28)
Milliyetçi Hareket Partisi’ne; 14 sandalye Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, 5
sandalyeyse Demokrat Parti’ye aittir. Seçimle başa gelen bir belediye başkanı
olarak, oyların % 31’ini almıştır. Ancak ona göre, merkezi otoriteler tarafından oluşturulan programın bir önemi yoktur. Onun için daha ilginç olan
nokta, yerel seviyede uygulanan fikirlerdir. Karabük’te varlıklı ve başarılı bir
özel çelik girişimcisi olmasıyla tanınan başkan, eski belediye meclisinin gerçekleştiremediği iki-üç “büyük” projeyi hızlandırmak için Karabük belediyesinde görev almaya karar vermiştir. Başlıca projesi, “henüz bir kent karakteristiği edinememiş olan” kent için yerel bir kimlik yaratmaktır. Bunu başarmak için, kent profilini değiştirmeyi amaçlamaktadır.
İlk projesi, kent merkezinin kentsel donanımını sağlamaktır. Belediye
başkanı, merkezi bir çeşme ve ağaçların bulunduğu, otomobillerin parkın altındaki tüneli kullanmasıyla sadece yayalara ayrılmış güzel bir yer etrafında
yeniden organize etmeyi önermiştir. Bu proje bünyesinde, önemli temellerden
biri, Eiffel kulesinden ilham alarak çelikten yapılacağı için kentin endüstriyel
profilini yansıtan bir caminin inşasıyla temsil edilmektedir. Son olarak, projenin önemli bir bölümü, genellikle gecekonduların hakim olduğu kent merkezi çevresine yeni apartman dairelerinin inşasına ayrılmıştır. Kendini kentini yenilemeye adayan belediye başkanı, dört yıllık döneminin üçte üçünü bu
büyük kent planını gerçekleştirmek için kullanacağı kanısındadır. Bu perspektifte, belediye ofisine bağlı ve merkezi fonlardan faydalanacak bazı kamu
işletmeleri kurulmalıdır.
İkinci proje, üniversiteyle işbirliği kurmaktır ve başkan bu projenin
kimya ve endüstri branşlarına bağlı yeni bilimsel disiplinleri teşvik edeceğini
ummaktadır. Bu perspektifte, bugün olandan daha fazla öğrenciyi projeye
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dahil etmek istemektedir. Bu nedenle fonları yakın gelecekte sayısı 3.000 ila
15.000 olmak üzere, daha çok öğrenciye göre arttırmaya karar vermiştir.
Başkan, halihazırda yılda 150 Euro vermek suretiyle 500 öğrenciyi kapsayan
bir yardım programını sürdürmektedir. Kitaplıkla ilgili yeni bir proje de yakında başlatılacaktır.
Bütün bu projeler, sanayi kentini hem kent sakinleri hem de yatırımcılar için cazip bir yer haline getirmek için bir araya gelmektedir. Belediye başkanı, bu sebeple sanayi faaliyetlerini tamamen yeni bir perspektifle yeniden
başlatabilecek, Toyota veya Siemens gibi “büyük” bir yabancı yatırımcının
desteğini kazanmayı amaçlamaktadır. Kentin endüstriyel profili sayesinde kazandığı niteliklere dayanarak, yeni yatırımlar Karabük’ün profilini radikal bir
biçimde yeniden şekillendirip, yeni teknolojilere odaklanmış bir hale getirebilir. Bu oldukça etkileyici bir vizyondur. Ancak başlıca sorunlar, siyasi ve mali
destek konularından doğmaktadır. Merkezi devletle siyasi bağlantıların ve valiyle alçakgönüllü bir işbirliği kurulamaması, siyasi perspektiften bakıldığında, toplu bir hareketi neredeyse imkânsız kılmaktadır. Ayrıca belediye başkanının merkezi otoritelerden alacağı mali destek, belediye bütçesinin oldukça
kıt ve büyük ölçüde merkezi devlete bağlı olmasından ötürü gerçekten zayıftır.
Kent Ajansı, tüm kent bütçesinin hazırlanarak harcandığı yerdir. Ajansın misyonu, insanların yol, su, eğitim, kültür, sağlık, ziraat ve ekonomi gibi
genel ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ekonomiye katkıda bulunmak
ve kalkınma projelerini kent seviyesinde sürdürmektir. Ajans, Karabük ve diğer ilçelerden 17 üyeye sahiptir. 2009 toplam bütçesi, 12.000.000 liradır ve
ilçelerdeki ve Karabük merkezdeki kamu kuruluşları aracılığıyla harcanmaktadır. Birinci Karabük Kenti Stratejik Planı’na göre kentin mevcut sorunlarına bir göz attığımızda,12 yetersiz binalar, malzeme ve personel, Kent Ajansı’nın
kapasitesiyle geliri arasında tutarsızlık, kamu yönetimi reformunun eksik karakteri ve merkezi idareyle diğer kent departmanları ve yerel idareler arasında bir otorite karışıklığı ile karşılaşırız. 2006-2009 dönemini kapsayan Birinci Stratejik Plan’a göre, en önemli stratejik öncelikler, sağlıklı bir gençlik yetiştirmek için kış sporları ve Olimpik havuz gibi yeni spor kurumları kurmak,
sağlık hizmetlerini arttırmak, dezavantajlı gruplara destek hizmetleri vermek,
zirai gelişimi sağlamak, verimliliği ve alternatif modelleri arttırmak, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri, turizm gelirlerini ve yatırımı arttırmak, yüksek gelirli sınıfları hedefleyerek, sürdürülebilir bir doğal sermayeyi
12

Karabük Kent Ajansı resmi internet sitesi, http://www.Karabükozelidare.gov.tr/default2.asp?PO=
ilozelidaresi&id=77
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korumak, yoksulluk kültürünü önlemek ve üretimle istihdamı korumak, çocukların yaşam koşullarını iyileştirerek, risk altındaki çocukların kamu hayatına yeniden entegre edilmesini sağlamaktır. Diğer öncelikler arasındaysa,
kirliliği azaltmak, orman köylerini desteklemek ve geliştirmek, ağaç ve ormanları korumak, toprak ve su kaynaklarını verimli şekilde kullanmak, ilk ve
ortaokul eğitimi, su, kırsal alanlarda kanalizasyon hizmetlerini desteklemek,
modern, ekonomik ve sürdürülebilir bir yükselme, doğal ve tarihi mirası korumak, vatandaşların memnuniyetini sağlamak ve son olarak Karabük’ün
coğrafi koşulları göz önünde bulundurulduğunda, doğal afetlere dayanıklı
çözümler getirmek ve olası zararı azaltmak bulunmaktadır.
İşgücü Sektörü: Sanayi Odası, Eğitim Merkezi
ve İş ve İşçi Bulma Kurumu
Siyasi arenayı inceledikten sonra bir de çalışma alanına göz atalım. Çalışma
konusu, çok yüksek bir işsizlik oranıyla yüz yüze olmayan bir nüfusu desteklemek, eğitmek ve iş sağlamak için çalışan önemli kamusal ve özel oyuncuları
bir araya getirmesi sebebiyle, toplu hareketin çok önemli bir boyutudur. Ayrıca yukarıda da değindiğimiz gibi, kenti derinden etkileyen dış göçler sebebiyle, gençliği onlara cazip iş olanakları sunarak kentte tutmak çok ciddi bir görevdir. Bu perspektifte, “işgücü sektörünün” farklı oyuncuları nasıl ortak bir
strateji geliştirebilir? İş ve İşçi Bulma Kurumu, eğitim merkeziyle nasıl işbirliği
kurar? İş tedariki talebe ne ölçüde bağlıdır? Yanıtını arayan sorular bunlardır.
Sanayi ve Ticaret Odası’nın Politikaları
Karabük’te Sanayi ve Ticaret Odası önemli ve güçlü bir konuma sahiptir (Gürbüz, Karakaya, Altan, Gül ve Katı, 2008). Karabük’e yatırım çekmek,
ayrıca buradaki üreticilerin sorunlarıyla ilgilenip Ankara’da lobi çalışmaları
yapmak konularında öncü bir rol üstlenmiştir. Bunun yanı sıra kentin uluslararası ilişkilerini organize etmekte ve farklı ülkelerdeki kentlerle kardeş kent
ilişkileri kurmaktadır. Röportaj yaptığımız bir memura göre, Karabük’ün en
önemli sorunu, kömür sanayine bağlı olması ve demir-çelikle bağlantılı diğer
yan sanayilerin eksikliğidir. Diğer bir önemli sorunsa, Karabük’e yönelik devlet desteğinin yeterli olmayışıdır; bunun sebebi, devletin burada daha çok demir-çelik işletmesinin bulunduğu döneme, 2003’e ait sosyoekonomik kalkınma indeksindeki verileri göz önünde bulundurmasıdır.13 Gelgelelim işletme
13

Bölgesel Sosyoekonomik Kalkınma İndeksi (Devlet Planlama Teşkilatı, 2003) http://ekutup.dpt.
gov.tr/bolgesel/gosterge/2003-05.pdf
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sayısı 2009’a kadar önemli ölçüde düşmüştür. Bu sorunlar, diğer sosyoekonomik sorunların büyümesine zemin hazırlamaktadır. Diğer kısıtlayıcı faktörlerse, üretim eksikliği, pazarlama sorunu ve RAMSEY gibi birkaç tanesi
hariç, tekstilde bir markayla etiketleme yapılmamasıdır. Neticede, Karabük
kalkınmak için yeni yatırımlara ihtiyaç duymaktadır ve bunun önemli bir ön
koşulu da, Karabük’ün etrafındaki hemen hemen bütün kentlere destek sağlanırken, bu kente de daha fazla devlet desteğinin aktarılmasıdır.
Sanayi ve Ticaret Odası tarafından hazırlanan “Karabük Kentinin
Kalkınması İçin Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları” adlı araştırmada bazı önemli fikirler bulabiliriz (Gürbüz, Karakaya, Altan, Gül ve Katı, 2008).
Bu analizin sonuçlarına göre, hadde fabrikası yukarıda söz ettiğimiz devlet
desteğinin yetersizliğinden ötürü, atıl bir şekilde durmaktadır. İkinci olarak,
hidroelektrik enerji santralleri, ancak üretimi arttırması halinde verimli olacaktır. Karabük’ün bu tür doğal kaynaklar yönünden zengin olması sebebiyle, yeni sanayi yatırımları arasında mermer ve traverten fabrikaları göze çarpmaktadır. Oda, Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “mesleki eğitim ve öğretim sistemini güçlendirme projesi”nde yer almaktadır. Başka bir Avrupa projesinde yer almadıkları halde, İŞ-KUR, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Destekleme Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Uluslararası İşbirliği ve
Kalkınma Ajansı ile bazı projeler yürütmektedirler.
Mesleki Eğitim Merkezi
Kentin dışında bulunan eğitim ve meslek merkezi, 123 meslek için eğitim oturumları düzenleme kapasitesine sahip, son derece modern bir yapıdır.
50 eğitmenin görev yaptığı merkez, Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup, Türkiye’de
bulunan 383 eğitim merkezinden bir tanesidir. En önemli eğitim oturumları,
mekanik, kaynak işleri, ahşap işçiliği ve mobilyacılığa ayrılmıştır. Öğrenciler
merkezlere nasıl kaydoluyorlar? Öğrenciler, Sanayi ve Ticaret Odası veya İş
Bulma Kurumu tarafından merkezlere yönlendirilmekte veya bu merkezin
birçok teknik meslek için gereken diplomayı veren tek kamu kuruluşu olması sebebiyle, kendi inisiyatifleriyle başvurmaktadırlar. Bir eğitim oturumu, 3
ila 10 ay arasında 560 saatten oluşmaktadır. Başlangıç eğitiminin yanı sıra,
mesleki eğitim merkezi aynı kamu veya özel kurumlarca gönderilen insanlara
yeniden vasıf kazandırmayı da hedeflemektedir. Bugün Karabük’te çoğu bir
eğitim kursu almakta olan 10.000 işçi bulunuyor.
Ayrıca eğitim kursları, AB’nin sağladığı fondan yararlanmaktadırlar.
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Genç ve dinamik merkez müdürünün faaliyetleri sayesinde, merkez AB tarafından AB fonlarını yönetebilecek ve ESF (Avrupa Sosyal Fonu) çerçevesinde desteklenen eğitim faaliyetleri düzenleyebilecek bir merkez olarak tanınmıştır. AB fonlarından faydalanmak isteyen tüm projeler, öncelikle merkez
müdürü tarafından değerlendirilmektedir. Müdürün desteklediği en önemli
projeler, çevre, sivil toplum ve kadınların istihdam edilmesiyle ilgilidir. Çevre konulu projeler, katı sanayi atıklarının yeniden işlenmesine odaklanmaktadır. Sivil toplum, özellikle sokak çocuklarına yardım ve destek olmayı
amaçlayan STK’lar tarafından desteklenmektedir. Kadınların istihdam edilmesi konusuysa, bekâr ve genç kadınları hedef almaktadır. İlgili STK’larla
birlikte düzenlenen eğitim oturumları, takı, ayakkabı ve el işi konularında
yapılmaktadır. Kadınlar, eğitim gördükten sonra, kendi üretimlerini satmak
için açtıkları özel dükkânlarda da destek görmektedir. AB temsilinin bu faaliyetini düzenlemek için, merkez 5 çalışanını Ankara’ya göndermiş, bu çalışanlar 2003-2007 arasında eğitim almışlardır. Kısacası, bu merkez son derece profesyonel bir AB merkezidir. Öte yandan, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile
kurulan ortaklığın kapsamı daha dardır: birlikte pek az proje düzenlenmektedir.
Sosyal Politikalar: İstihdam ve Eğitim
İŞ-KUR, ulusal ve yerel istihdam politikalarını sürdürmeyi, insanların
iş bulmasına yardımcı olmayı, istatistiki verileri derlemeyi, formasyon kazandırmayı ve işsizliği önlemeyi amaçlayan kamu kuruluşudur. Her kentte, bir
İŞ-KUR müdürlüğü bulunmaktadır. Karabük İŞ-KUR müdürlüğünde, 13 kişi çalışmaktadır.14 İlk kez iş arayanlar ve işsiz kişiler, burada mesleki eğitim
alabilmektedir. 550 kişi, işçinin son 4 maaşına bağlı olarak 260 ila 550 lira
(Türkiye’deki asgari ücrete eşit) arasında değişen işsizlik yardımından faydalanmaktadır. İşsizlik yardımının süresi, son 3 yıl içindeki deneyime bağlıdır:
İşçi 600 gün çalışmışsa, 6 ay, 900 gün çalışmışsa 8 ay, 1.080 gün çalışmışsa,
10 ay boyunca asgari ücrete kadar varan bir maaş alır. Bu sigortadan faydalananlar, bir eğitim kursu almak zorundadır. Bu kursa devam etmedikleri
takdirde, aldıkları destek kesilir. Bu sistem, işsizlik yardımını eğitim kursunu
alma zorunluluğuyla birbirine bağlaması sebebiyle, bir istihdam programı gibi işler. Buradaki temel kritik nokta, kursun kişinin profesyonel profiliyle nadiren uyumlu olmasıdır. Hiç iş deneyimi olmayan kişileri veya engelli insan14

Müdür yardımcısının nispeten kötümser tahminine göre, sadece 5 tanesi etkin bir şekilde çalışmaktadır.
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ları düşünerek, polis ofisiyle birlikte kurulan bir kooperatif planı çerçevesinde özel bir fon oluşturulmuştur.
İkinci görev, yani 25 kişilik gruplar için eğitim kursları düzenleme işi,
Karabük’te yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına, aynı zamanda buradaki sanayinin gereksinimlerine göre yapılmaktadır. Buradaki önemli nokta, özel
eğitim almak isteyen kişilerin sayısı 15’i geçtiğinde, bu kişilere özel eğitim sunulabilmesidir. Eğitim konuları arasında, el işi, düğün şekeri imali, sepet örme, taş işleme, kuaförlük ve aşçılık gibi çeşitli zanaatlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, metal işçiliği, endüstriyel
bakım ve onarım, inşaat teknolojisi, CNC operatörlüğü ve doğal gaz tesisatçılığı gibi konularda da teknik eğitim kursları verilmektedir. Son olarak, bilgisayar bilgisi, İngilizce ve web tasarım gibi kişisel gelişime yönelik bazı genel
kurslar da sağlanmaktadır.
Müdür bazı olumlu etkilerden söz etse bile (meslek sertifikası alma, dolayısıyla kendine güven kazanma olanağı gibi), kurum aslında oldukça güçsüzdür. İşsizlik istatistiklerine bakıldığında, halihazırda iş sahibi olan kişiler bile,
daha iyi bir iş bulmak için kuruma kaydolduğundan, işsizlik oranı, gerçek işsizlik oranından daha yüksek görünmektedir. Diğer bir kritik noktaysa, kurum çeşitli eğitimler düzenlediği halde, bazı işsiz kişilerin bu olanakla pek ilgilenmeyerek, istatistiklerin yüksek kalmasına yol açmalarıdır. Bu kurumdan
alınan verilere göre, Karabük’te 7.107 kayıtlı işsiz bulunmaktadır.15 Diğer kritik konularsa, eski yasalar halen uygulanmaktayken, net bir açıklama olmaksızın sıklıkla değişen hukuki çerçeveyle ilgilidir. İşsizlik rakamlarının yanı sıra,
kurumdaki bazı personel sorunlarından da söz edebiliriz. Karabük’teki müdürlüğe göre, daha fazla Avrupa projesi veya başka projeler üretmeleri daha
iyi olacaktır; ancak uzman, koordinasyon ve tanıtım eksikliği sebebiyle, özellikle de sürekli değişen mevzuat yüzünden, politikaları geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik daha çok proje hazırlamak gerçekten zordur.
Hangi Toplu Hareket Türü?
Başlıca oyuncuları inceledikten sonra, farklı oyuncuların geliştireceği
toplu hareketi nasıl değerlendirebiliriz? Ortaklığın sınırlı etkisini kavramak
için, üç önemli kısıtlayıcı faktöre değinmeliyiz. Birinci ve en önemli faktör,
başlıca iki siyasi oyuncu arasındaki nispeten ılımlı işbirliğidir. Belediye başkanı tarafından düşünülerek geliştirilen plan etkileyici görünse bile, kurumsal
15
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yansımadan yoksun oluşu kesin bir önem arz etmektedir. Merkezi otoritelerin
yapacağı lobi çalışması kapasitesinden yoksunken, kentsel gelişim için gerekli
fonları bulmak nasıl mümkün olabilir? Ayrıca valinin desteği olmaksızın, lobi
yapma kapasitesini düşünmek mümkün müdür? Belediye başkanı yerel kaynakların yeterli olduğunu belirtmektedir. Başlangıç yatırımına yönelik beklentiler sınırlandığı takdirde, belediye başkanının bu sözlerine hak verilebilir; ancak uzun vadeli destek için, özellikle de tüm senaryoların beklenen yabancı yatırım akışına dayanması sebebiyle, bu görüş kesinlikle şüphelidir. Kentsel gelişimden yabancı yatırımların çekilmesine kadar olan nedensel etkiye dayanan
verimli döngü, yatırımın uzun vadeli desteği garanti edilmedikçe kısır bir döngü olarak kalacaktır. İşte bu noktada, kentsel strateji, endüstriyel strateji kadar önem kazanır; çünkü endüstriyel ortaklar tarafından benimsenen stratejik
profil, Toyota veya Siemens gibi dünyaca ünlü yatırımcıları çekmek için yeterli sayılmaz. Fabrikanın hedeflediği düşük kalite, sözü edilen otomobil üreticilerinin tedarikçilerinin beklediği yüksek kaliteyle uyumlu değildir.
Son eksik bağlantıysa, üretim alanıyla pek bağlantılı görünmeyen iş
bulma hizmetleridir. Kısacası, İş ve İşçi Bulma Kurumu, memurların talep sahiplerine ulaşmaktan ziyade, kendilerine gelmelerini beklemeleri nedeniyle
oldukça savunmacı, hatta pasif bir konumdadır. Fonlar düşük, programlar
belirsizdir; ne Sanayi Odası’na ne de ekonomik ihtiyaçlara bağlıdır. Sanayi ve
Ticaret Odası, eğitim merkezini kentin ihtiyaç duyduğu doğru alanlarda yatırım yapmaya yönlendirme konusunda oldukça pasif kalmaktadır. Diğer
oyuncularsa, orta dereceli bir etkiye sahiptir. Bölge ajansı halen inşaat halindedir ve sivil toplum bu süreçte daha proaktif olarak yer almalıdır.
Böyle bir perspektifte, AB’nin rolü nedir? AB fonları sayesinde eğitim
merkezi tarafından geliştirilen projelerin önemi gözden kaçmamalıdır. Bu
projeler, yerel inisiyatifler bakımından merkezi AB hedeflerine tamamen uygundur. Ayrıca yukarıda sözü edilen STK’lar, bazı sosyal faaliyetlerde aktif
olarak yer almaktadırlar. Bölgesel kalkınma ve özellikle de Avrupa Birliği yolunda uyum süreci için yeni araçlar benimsemek, Karabük Valiliği’nin yapısında ve vizyonunda kimi değişimlere yol açmıştır. Avrupa katılım sürecinde,
özellikle de yerel idareler konulu reformlar ve çeşitli projelerin uygulanmasıyla birlikte, Valilik Karabük’teki bölgesel kalkınmanın değişen rolüne yanıt
verebilecek seviyeye yaklaşmıştır. Valiliğe bağlı Avrupa Birliği Merkezi büyük bir önem taşımaktadır. Merkez, mesleki eğitimler, kültür ve kentin gelişimine yönelik girişimcilik gibi etkili yerel, bölgesel ve uluslararası projeler
gerçekleştirmiştir. Son olarak, vali müthiş bir enerjiye sahiptir, liderlik ettiği
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projelere tamamen katılmaktadır ve işsizlikle mücadele etmek için AB kurallarını benimseme gerekliliğinin tamamen bilincindedir. Hem profesyonel kişiler hem de nüfusun dışlanan bazı bölümlerine (genç, kadın, vs.) profesyonel
eğitim kursları sağlayarak, istihdam politikasının sıklıkla birbiriyle bağlantılı
olmayan iki kutbunu birleştirmeyi amaçlamaktadır: bir tarafta “verim”, diğer taraftaysa “eşitlik”. Valiye göre, iş piyasasıyla bağlantısı olmayan bir desteğin hiçbir anlamı yoktur, ancak bu durum AB27’de ve Türkiye’de genellikle böyle seyretmektedir.
SONUÇ
Karabük, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası kenti
olarak, 1937’den veri çeşitli dönüşüm dalgalarıyla karşılaşmıştır. Değişen
politikalara ve dünya konjonktürüne göre, öncelikle Devlet Tarafından Kurulan Bir Fabrika olarak yola çıkmış, kente, çoğu kent sakininin farklı seviyelerde işçi veya memur olarak görev yaptığı bir şirket şehri kimliği kazandırmıştır. Ancak ticarette gittikçe yükselen liberalleşmeyle birlikte kent uluslararası ticaretin baskısı altına girmiştir ve rantabl olmak için daha verimli bir
hale gelmelidir. Devlet mülkiyetindeki statüsü, her şeye rağmen kentin başarısızlığındaki en önemli bölümlerden biridir. Farklı hükümetler, kente yatırım yapmak veya hızlı kararlar almak yerine, bir yanda üretim maliyetini arttırırken, diğer yanda yüksek fiyatlara sebep olacak şekilde yeni yatırımlardan
kaçınarak, popülist stratejiler uygulamışlardır. Avrupa’daki hemen her yerde, zaman içinde benzer durumlar yaşanmıştır. Devlet mülkiyetindeki işletmeler, aynı zamanda ekonomik kalkınmadan sorumlu olan devletlerin oldukça merkeziyetçi karakterine uygun olarak tarihi bir döneme ayak uydurmuştur. Ekonomik ve siyasi iyileşme dönemleri, “gelişmekte olan devletlere”
hakim olmuştur. Buna bağlı olarak, bu büyük şirketler iltimaslı ilişkilerin hakimiyetine girmiş , üstüne üstlük bazı yoğun bölgelerde işgücünü ve bölgesel
kaynakları da tekelleştirmişlerdir. Bu model, ihracata dayalı büyümeyle gittikçe artan bir globalleşme dinamiğinin bir araya gelmesinden beri başarısız
olmaktadır. Bu dönemden itibaren, burada yaşayan insanların statüsü düşmeye başlamıştır. Karabük’te, son yirmi yıl içinde üç büyük kriz yaşanmıştır.
Birincisi, 137 günlük bir grevin yapıldığı 1989 yılında gerçekleşmiştir. İkinci
kriz, fabrikanın özelleştirme sürecinde, 1994’te yaşanmıştır. Türkiye’nin
2001 yılında yaşadığı mali krizle birlikte fabrikanın kapanmanın eşiğine gelmesiyse, kentin geçirdiği üçüncü krizdir. Bu koşullar altında, şirketin yeniden
yapılandırılması fabrikayla sınırlı kalamaz ve tüm kenti ve bölgeyi kapsaya-
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cak şekilde genişler. Bu sebeplerden ötürü, Belediye Başkanı’nın tüm gayretlerini kentin yenilenmesi ve cazip kılınması amacıyla odaklama projesi olumlu bir bakışla değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, kentin enerjisini yeniden canlandırmanın ve vatandaşların kendilerine güvenmelerini sağlamanın tek yolu
gibi görünmektedir. Ayrıca Karabük’te yaşamanın, yaşam kalitesi ve kültürel
gelişim bakımından komşu kent Zonguldak’takinden daha pahalı bir hal almış olması da önemli bir noktadır. Bu konudaki diğer bir önemli gerçek,
Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesinin, 2004 ile 2006 arasında en çok dış
göç veren bölgeler arasında bulunmasıdır.16 Ancak bu gayret, toplu hareketin iki boyutuna kuvvetli bağlarla bağlanmaksızın başarı kazanamaz. İlk boyut, yerel inisiyatifleri uzun vadede desteklenmek için merkezi stratejilere
bağlayan dikey boyuttur; ikinci boyutsa, kamusal veya özel olmak üzere tüm
oyunculara ortak bir stratejik plan altında işbirliği yapmayı dayatan yatay
boyuttur. Böyle bir zamanda, herhangi bir otoritenin gerçek anlamda ortaya
çıkarak kendi vizyonunu diğerine dayatması pek mümkün görünmemektedir; krizin siyasi, endüstriyel ve sosyal boyutlarının kolaylıkla aşılamamasının sebebi de budur.
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