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Sayın ………………….
5449  sayılı  Kanunla  kurulan  Kalkınma  Ajansları,  bölgesel  gelişme  ve  kalkınmayı 

gerçekleştirmede “yerelliği” ve “yönetişimi” esas alan yeni bir model sunmaktadır.

Kalkınma Ajanslarının temel kuruluş gerekçesi,  “bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda 
uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi”dir.  Kalkınma Ajansları,  kamu kesimi,  özel 
kesim  ve  sivil  toplum  kuruluşları  arasındaki  işbirliğini  geliştirmek,  kaynakların  yerinde  ve  etkin 
kullanımını  sağlamak  ve  yerel  potansiyeli  harekete  geçirmek  suretiyle,  ulusal  kalkınma  plânı  ve 
programlarda  öngörülen  ilke  ve  politikalarla  uyumlu  olarak  bölgesel  gelişmeyi  hızlandırmak, 
sürdürülebilirliğini  sağlamak,  bölgeler  arası  ve  bölge  içi  gelişmişlik  farklarını  azaltmak  amacıyla 
oluşturulmuş kurumsal yapılardır.

Ajansların kuruluşuyla, kaynakların hem yerinde ve daha etkin kullanılması, hem de iller ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yerel  yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla 
İstatistiki  Bölge  Birimleri  Sınıflandırması  (NUTS-İBBS)  dikkate  alınarak  alt  bölge  düzeyinde; 
planlama, koordinasyon, uygulama, izleme ve değerlendirme fonksiyonları olan yeni hizmet bölgeleri 
ve birimlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Hükümetimizin  uygulamaya  koyduğu  Acil  Eylem  Planı  (AEP)  amaçlarına  uygun  olarak, 
bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar merkezi yönetim tarafından,  yereldeki ve 
iller  arasındaki  gelişmişlik  farklılıklarının  giderilmesine  yönelik  çalışmalar  ise  merkezin 
koordinasyonu ve yönlendirmesi altında Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecektir.

2006 yılında  “pilot” uygulama olarak  kurulan  İzmir  ve Çukurova Kalkınma Ajanslarından 
sonra, Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2008/14306 
sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı ile 8 bölgede 
daha Kalkınma Ajansı kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu  ajanslardan  biri  olan  Diyarbakır-Şanlıurfa  Kalkınma  Ajansı  (DUKA),  20.08.2009 
tarihinde  Ajans  Genel  Sekreterinin  göreve  başlatılmasıyla  birlikte,  hızlı  bir  “kurulma” ve 
“kurumsallaşma” sürecine girmiştir.

Öncelikle  Ajansın kuruluş işlemleri  başlatılmış;  2009 yılına ait  Çalışma Programı ve Bütçe 
hazırlanmış; Ajans gelirlerinin tahsili amacıyla çalışma yapılmış; hizmet binası kiralanarak bakım ve 
onarımı ile tefriş ve tanzimi tamamlanmıştır.

Aynı  zamanda,  personel  istihdamı  amacıyla  gerekli  ilan  ve  sınavlar  yapılarak  değişik 
branşlarda  toplam  25  uzman ve  6  destek personeli  istihdam edilmiştir.  Diğer  yardımcı  personel 
ihtiyacını  da  hizmet  alımı  yöntemiyle  karşılayan  Ajansımız,  3  ay  gibi  oldukça  kısa  bir  sürede 
“kurulma” sürecini tamamlayarak açılışa hazır hale getirilmiştir.

Gerek ülkemizde ve özellikle bölgemizde Kalkınma Ajansının kurulması, büyük bir heyecan ve 
beklenti oluşturmuştur.

Son dönemde Hükümetimizin  bölgeye  yönelik  olarak uygulamaya  koyduğu tedbirler  ve dış 
politikada  bölge  ülkeleri  ile  oluşturulan  olumlu  süreç,  tarihten  beri  önemli  medeniyet  ve  ticaret 
merkezleri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa için büyük fırsatlar yaratmaktadır.

Bu süreçte, bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede ve bölgesel gelişmeyi gerçekleştirerek 
bölgeler  arası  ve  bölge  içi  gelişmişlik  farklarını  azaltmada  Kalkınma  Ajansımıza  büyük  görevler 
düşecektir.

Tarımdan sanayiye,  sağlıktan eğitime ve lojistikten turizme büyük bir potansiyele sahip olan 
bölgemiz, iç ve dış politik gelişmeler ile GAP Eylem Planının yaratacağı sinerjiyi Kalkınma Ajansı ile 
doğru mecraya yönlendirebilecek kapasiteye sahiptir.
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Sadece hibe dağıtacak bir kuruluş olmayan Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma ve gelişmenin 
yönetiminde ve yönlendirilmesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun işbirliği ve güç birliğini 
sağlayarak yerelde yeni bir “yönetişim” mekanizması sunmaktadır.

Ajansımıza  bağlı  olarak  Diyarbakır  ve  Şanlıurfa  İllerinde  faaliyet  gösterecek  olan  Yatırım 
Destek  Ofisleri,  hem  yatırımcılara  “ücretsiz” danışma  hizmeti  verecek,  hem  de  yatırımcıların 
önündeki “bürokratik engelleri” asgari düzeye indirecektir.

“Kalkınma  Ajansları” modelinin  ülkemizde  kurulmasının  mimarlarından  olan  Devlet 
Bakanımız  Sayın  Dr.  Cevdet  YILMAZ’a  ve Ajansımızın  kurulmasındaki  destek  ve  katkılarından 
dolayı Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın M. Mehdi EKER’e en içten teşekkürü borç biliyoruz.

Ajansımızın kuruluş sürecini hızlı bir şekilde tamamlamasında Ajans Yönetim Kurulunun emek 
ve desteği çok önemliydi.  Bu açıdan, katkı ve desteklerinden dolayı,  başta Şanlıurfa Valimiz Sayın 
Nuri OKUTAN olmak üzere Yönetim Kurulumuzun çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, Ajansın “Danışma Organı” olarak görev yapan ve kamu ve özel sektör ile sivil toplum 
kuruluşlarından farklı kesimlerin buluştuğu bir platform olan “Kalkınma Kurulu”nun önerileri bizler 
için  yol  gösterici  olacaktır.  Katkıları  ve  destekleri  için  kendilerine  şimdiden  teşekkür  ediyor; 
Ajansımızın bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor; saygılar sunuyorum. 05.12.2009
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