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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ 

TARİH : 26.06.2014 

NO : 2014/01 

Kalkınma Kurulumuz, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 18.09.2009 

tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15433 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

EK-1’i olan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 4 ve 5’inci maddesi gereği, Kalkınma 

Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KAYA başkanlığında, toplantı yeter sayısı sağlanarak, 26.06.2014 

Perşembe günü saat 14.00’te, Diyarbakır Liluz Otel’de toplandı.  

Toplantı sonucunda; 

1. Karacadağ Kalkınma Ajansı, kuruluş ve işleyiş yapısı itibarıyla, Diyarbakır-Şanlıurfa 

illerinin potansiyellerini ve önceliklerini belirlemeye yönelik araştırma ve planlama 

çalışmaları, tespit edilen öncelikleri dikkate alan program uygulamaları, bağımsız 

değerlendirme sistemi, etkin izleme-değerlendirme yöntemleri, yatırım tanıtımı ve destek 

faaliyetleriyle bölgesel kalkınma çabalarında giderek daha görünür olmuş ve yerel düzeyde 

sahiplenilmiştir. 

2. Karacadağ Kalkınma Ajansı, kuruluşunun dördüncü yılını geride bırakırken; bir taraftan 

kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine önemli mali ve teknik 

destekler sağlamakta, işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri geliştirmekte, diğer taraftan ulusal 

ve uluslararası düzeydeki girişimleriyle bölgeye yatırımcı çekmek için tanıtım ve yatırım 

destek faaliyetleri ile yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çaba ve gayretlerini 

sürdürmektedir.  

3. 2013 yılında katılımcı planlama yaklaşımı doğrultusunda bölge aktörlerinin ve her kesimden 

paydaşların katkısıyla hazırlanan 2014-2023 TRC2 Bölge Planı, ortaya koyduğu vizyonu, 

hedefleri, stratejileri ve performans göstergeleri ile Bölgedeki kurumlara yön gösterici olmuş 

ve kurumların stratejik planlarını hazırlarken başvurdukları referans doküman işlevi 

görmüştür. Ajans; yürüttüğü mali destek programları, uluslararası fonların bölgede 

kullandırılması yönündeki hazırlıkları ve yatırımcılara yön gösterici etkinlikleri ile Bölge 

Planında belirlenen önceliklerin gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır. Bölge Planı 

hedeflerine ulaşılması için Bölgedeki ilgili kurumların da kendi sorumluluk alanlarına giren 

başlıklarda Planı rehber edinmeleri ve yatırım faaliyetlerinde dikkate almaları tavsiye 

edilmektedir.  

4. Ajans; dört yıldır uyguladığı Mali Destek Programları ile Bölgedeki KOBİ’lerin üretim ve 

ihracat kapasitelerini arttırmış, yarattığı istihdam kapasitesi ile bölgedeki işsizlik sorunun 

çözümüne katkı sunmuştur. Turizm ve sanayiye yönelik altyapıyı iyileştirici çalışmalarıyla 

yatırım ortamını desteklemiş, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ile Bölgenin 

yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi için ilk adımı atmıştır.  

5. 2015 yılı Mali Destek Programlarının da Bölgenin öncelikli sorunlarının çözümüne katkı 

sunması ve rekabetçi sektörleri destekleyerek Bölge kalkınmasını tetiklemesi için önceki 

yıllardan edinilen tecrübelerin dikkate alınması ve yereldeki paydaşların önerileri 

doğrultusunda düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  
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6. Turizm potansiyeli oldukça yüksek olan Bölgemizde turizm altyapısının iyileştirilmesine 

yönelik mali destek programlarının devam etmesi ekonomik büyümenin tetiklenmesi ve 

kültürel varlıklarımızın korunarak turizme kazandırılması noktasında önemlidir.  

7. Teşvik uygulamalarında 6. Bölgede olması nedeniyle yoğun talebin yaşandığı bölgemizde 

yatırımların bölgeye çekilmesi ve hayata geçirilmesi için OSB ve KSS’deki altyapı 

sorunlarının giderilerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada sanayi 

altyapısını destekleyici program uygulamalarına devam edilmelidir.  

8. Ajans tarafından KOBİ ve üretime verilen desteklerle birlikte eğitim alanındaki projelerin de 

desteklenmesi ekonomik kalkınmayla birlikte sosyal kalkınmayı da tetikleyecektir.  

9. Benzer şekilde Ajans tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği için ayrılan bütçenin arttırılması 

da Bölgenin araştırma, analiz yapma ve strateji geliştirme kapasitesini arttıracaktır.  

10. Yeni teşvik sistemi ile Bölgemiz yatırım alanında cazibesini önemli ölçüde artırmış ve 

sanayileşme sürecinde büyük bir fırsat yakalamıştır. Yapılan sınıflandırmada 6. Bölgede yer 

alarak yatırımcıya en avantajlı desteklerin sağlandığı Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimiz, 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, KÖYDES, SODES, SUKAP, GAP Eylem Planı 

ve diğer kamu yatırımlarının yarattığı altyapı ve sosyal gelişme ile yerli ve yabancı yatırımcı 

için ilgi odağı haline gelmiştir. Bu fırsatların tanıtılması ve değerlendirilmesi, verilen 

teşviklerin izlenmesi ve raporlanması sürecinde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) aktif rol 

almaktadır. Güdümlü Proje olarak tasarlanan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim 

Merkezi (ŞUTGEM) ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB (Tekstilkent) Proje hazırlıkları 

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da lojistik sektörü ile ilgili yapılan fizibiliteler yatırım ortamının 

iyileştirilmesi yönünde Ajansın yürütmekte olduğu önemli çalışmalardır. Bu faaliyetlerde 

Bölgedeki ilgili kurumların ve aktörlerin de sürece dahil olması ve projeleri sahiplenmeleri 

projelerin hayata geçmesi ve sürdürülebilirliği noktasında önem arz etmektedir.  

11. TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Sosyal Araştırmalar Grubu, Hanehalkı İşgücü 

İstatistikleri Takım Sorumlusu Senem KAPAN “Hanehalkı İşgücü Araştırması Sonuçları: 

Diyarbakır-Şanlıurfa Değerlendirmesi” başlıklı sunumunda hanehalkı işgücü araştırmasının 

yeni uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunmuş, son dönemde açıklanan işgücü-

istihdam verilerini Bölge düzeyinde değerlendirmiştir. Yapılan sunum ile Kalkınma Kurulu 

üyeleri Bölgenin en öncelikli sorunlarından olan işsizliğin nasıl hesaplandığını ve son 

dönemde Bölgenin istihdam durumundaki değişimleri öğrenme fırsatı edinmiştir.  

12. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 91’inci maddesi gereği hazırlanarak 

Kalkınma Kurulumuza sunulan 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu görüşülerek kabul 

edilmiştir. 

13. Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereği, Ajansın 2013 Yılı İç 

Denetim Raporu Kalkınma Kuruluna sunulmuştur. Ajans İç Kontrol Sisteminin Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyumunun değerlendirildiği İç Denetim Raporu’ndaki tespitler 

doğrultusunda belirlenen önerilerin yerine getirilmesi, Ajansın verimliliğini ve etkinliğini 

artıracaktır. Ayrıca, Kalkınma Ajanslarında İç Denetçi istihdam edilebilmesi için mevzuatta 
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öngörülen ön koşullarda gerekli değişikliklerin yapılması ve bu koşulların hafifletilmesi 

gerekmektedir. 

14. Etki analizi çalışmalarının bulguları, uygulanan mali destek programlarının 

değerlendirilmesinde ve gelecekte yapılacak uygulamaların tasarlanmasında önemli bir yere 

sahiptir. Bu çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi, kullanılan verilerin içeriği ve güvenirliliğine 

bağlıdır. Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın ilk destek programı olan 2010 yılı Ekonomik 

Gelişme Mali Destek Programı için yaptırmış olduğu  Etki Analizi çalışması bu anlamda ilk 

örnek olması ve bundan sonra uygulanacak mali destek programlarının değerlendirilmesine 

rehberlik edecek olması nedeniyle önemli bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Ajans 

çalışmalarında; kamu ve özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile STK’lar 

arasında işbirliği geliştirilmesi teşvik edilmelidir. 

15. 6360 sayılı Kanunla, hem Diyarbakır, hem de Şanlıurfa İlleri “büyükşehir” statüsüne 

kavuşmuştur. 30.03.2014 tarihinde yapılan Mahalli İdare Seçimleri sonrası İl Özel İdareleri 

kaldırılmıştır. Bu durumda, Ajans Yönetim Kurulu üyesi olan İl Genel Meclisi Başkanlarının 

görevden ayrılmış olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısı 6’ya düşmüştür. İl Genel 

Meclisi Başkanlarından boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Kalkınma Kurulu Başkanı ve 

Kalkınma Kurulu Başkan Vekili’nin Yönetim Kurulu’nda asıl üye olarak yer alması, 

Kalkınma Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında bağlantı kurması açısından faydalı olacaktır. 

Bu amaçla, Kalkınma Bakanlığından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılması talep 

edilmektedir. 

16. Önümüzdeki süreçte, Kalkınma Ajanslarının bölgesel kalkınmada daha etkin olması için 

Ajans üzerinden kullandırılacak kaynakların ve Ajansların kurumsal kapasitelerinin 

arttırılması gerekir. GAP Eylem Planında öngörüldüğü üzere SODES’lerin Ajanslar 

aracılığıyla uygulanması için gerekli düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Böylelikle Bölgenin öncelikli sorunları arasında yer alan eğitim, sağlık 

başlıklarında ve dezavantajlı grupların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata entegrasyonu 

noktasında önemli bir kaynak Ajanslar aracılığıyla kullandırılmaya başlanacak ve sosyal 

kalkınma desteklenmiş olacaktır.  

17. Ajansların AB Fonlarında "aracı kurum" olabilmesi için akreditasyon süreci hızlı bir şekilde 

tamamlanmalı, bu vesileyle Bölgede kullandırılan kaynaklar çeşitlendirilmeli ve 

arttırılmalıdır.   

18. Kalkınma Ajanslarının daha hızlı ve etkin çalışmalarını temin etmek amacıyla, Ajanslar 

üzerindeki idari vesayet yetkisinin kapsamı daraltılmalıdır. 

19. Bölgemizdeki belediyelerin önemli borç yükü altında olması nedeniyle, Kalkınma Ajansı 

paylarını ödemekte güçlükle karşılaşmakta ve bu durum Ajansın Bölgede sahiplenmesini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, özellikle küçük belediyelerin Ajans Bütçesine 

katkıda bulunması zorunluluğu kaldırılmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.06.2014 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI 


