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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ 

TARİH : 04.07.2013 

NO : 2013/01 

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, Diyarbakır 

Vali V. Sayın Mehmet YİĞİT başkanlığında, toplantı yeter sayısı sağlanarak, 04.07.2013 Perşembe 

günü saat 14.00’te, Diyarbakır Liluz Oteli Toplantı Salonu’nda toplandı.  

Kalkınma Kurulu Başkan, Başkan Vekili, Asil ve Yedek Kâtip Üyelerin seçiminden sonra, 

toplantının ikinci bölümü Kalkınma Kurulu Başkanı olarak seçilen Sayın Mehmet KAYA 

başkanlığında yapıldı.  

Toplantı sonucunda; 

1. Kalkınma Ajansımızın kuruluşundan itibaren yürütülen, bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile 

yatırımcılara yönelik mali destek, doğrudan faaliyet ve teknik destek programları ile yatırım 

destek ve tanıtım çalışmaları Kalkınma Kurulumuzca memnuniyetle karşılanmıştır. 

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

Kalkınma Kurulumuza sunulan 2012 Yılı Ajans Faaliyet Raporu görüşülerek kabul 

edilmiştir. 

3. Bölgemiz için Kalkınma Stratejisi olarak kabul edilen ve 2014-2023 yıllarını kapsayan Bölge 

Planımız, Kalkınma Kurulumuz tarafından ve üye kurum ve kuruluş temsilcilerinin 

katılımıyla oluşturulan sektörel ve tematik komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilen çalıştay 

ve danışma toplantıları sonucu katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. "Turizm", Bölgenin 

öncelikli sektörleri arasındadır, Bölge Planında bu konu ele alınırken GAP’ın Turizm Master 

Planı dikkate alınmalıdır. Bölgede güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. Bölgenin 

gelecek dönemde daha da sanayileşeceği düşünüldüğünde, yeşil enerjiden yararlanılmasına 

yönelik uygulamalar ve destekler önem arz etmektedir. Bölge Planı, bölgenin öncelikli 

sorunları arasında yer alan eğitim, üniversite-sanayi işbirliği, genç işsizliği, kadın istihdamı 

ve mevsimlik tarım işçiliği sorunlarının çözümüne yönelik öneriler sunmalıdır. Planın 

hazırlanmasında, Kalkınma Kurulumuzun değerli üyelerinin önemli katkıları olmuştur. Plan, 

masa başında değil, toplumun önemli unsurlarının görüş ve önerilerinin stratejik planlamaya 

dâhil edilmesi ile hazırlanmıştır. Planın katılımcı yöntemlerle hazırlanmış olması kadar 
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"uygulanabilir" olması önemlidir. Bunun için tüm kurumların Bölge Planını sahiplenmesi 

gerekmektedir.  

4. 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 öngörülen ön koşullarda gerekli değişikliklerin 

yapılması ve bu koşulların hafifletilmesi gerekmektedir. 

5. Bölgemizde huzur ve güven ortamının sağlanması, yeni teşvik sisteminin getirdiği avantajlar 

nedeniyle, Bölgemize yönelik yatırımcı ilgisinde bir artış gözlenmektedir. Bu fırsatın en iyi 

şekilde değerlendirilmesi için Bölgemizin iş ve yatırım olanaklarının tanıtılmasına ve yatırım 

için altyapının hazırlanmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Yatırım olanaklarının 

tanıtılması için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara ve iş forumlarına katılım sağlanmalıdır.  

6. Bölge’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayi ile turizm altyapısının geliştirilmesine 

yönelik yatırımlar hızlandırılmalıdır. 

7. Ajans çalışmalarında; kamu ve özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile 

STK’lar arasında işbirliği geliştirilmesi teşvik edilmelidir. 

8. Kalkınma Kurulu Başkanı’nın Yönetim Kurulu’nda asıl üye olarak yer alması, Kalkınma 

Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında bağlantı kurması açısından faydalı olacaktır.  

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

Ajans üzerinde kullandırılacak kaynakların ve Ajansların kurumsal kapasitelerinin 

arttırılması gerekir. 

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

üzerindeki idari vesayet yetkisinin kapsamı azaltılmalıdır. 

11. 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, bütün belediyelerin Ajans Bütçesine katkıda 

bulunması zorunluluğu kaldırılmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.07.2013 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI 


