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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRĠSĠ 

TARĠH : 09.11.2010 

NO  : 2010/02 

Ajans Kalkınma Kurulumuz, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 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 ÇalıĢma Usul ve Esaslarının 4 ve 5 inci maddesi gereği, Kalkınma Kurulu 

Başkanı Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Sayın Halil DOLAP başkanlığında toplantı yeter sayısı 

sağlanarak, 09.11.2010 Salı günü saat 13.30’da, Diyarbakır Dedeman Otel Toplantı Salonu’nda 

toplandı.  

Toplantı sonucunda; 

1. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 91 inci maddesi gereği, Yönetim 

Kurulu tarafından hazırlanarak Kalkınma Kurulumuza sunulan 2010 Yılı Ajans Ara Faaliyet 

Raporu (Ocak-Haziran Dönemi) görüşülerek kabul edilmiştir. 

2. Kalkınma Ajansımızın kuruluş ve kurumsallaşma sürecini hızlı bir şekilde tamamlaması ve 

2010 yılında mali ve teknik destek vermeye başlamış olması memnuniyet verici bir durum 

olarak değerlendirilmiştir. 

3. Kalkınma Ajansımızca Bölgemiz için hazırlanan 2011-2013 yıllarını kapsayan Bölge Planı 

çerçevesinde belirlenen vizyon, ana eksenler, temel amaç ve stratejiler ile faaliyetler, 

Kalkınma Kurulumuzca oluşturulan sektör komisyonları başta olmak üzere, Bölgedeki kamu 

ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) etkin katılımı ile belirlenmiştir. Dinamik 

ve katılımcı bir anlayışla Bölge Planı’nın uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar sürdürülmelidir. 

4. Ajansa bağlı Diyarbakır ve ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri’nin (YDO) faaliyete geçmiş 

olması, Bölge’nin iş ve yatırım olanaklarının tanıtılmasına, yatırımcıların yönlendirilmesine 

ve Bölge’ye yatırım çekilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürülmesi açısından 

önemlidir. YDO’ların, ayrıca, sektörel bazda küme geliştirme amaçlı analiz çalışmalarına 

ağırlık vermesi gerekmektedir. 

5. 2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında “sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm” 

sektörlerinin öncelikli sektör olarak belirlenmesi doğru bir tercih olarak 

değerlendirilmektedir. Özellikle, zengin bir doğal, tarihi ve kültürel birikimi olan Bölgemizin 
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bu potansiyelinin koruma ve kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırılması son derece 

önemlidir. Ancak, KOBİ’lere sağlanacak doğrudan finansman (hibe) desteklerinin daha çok 

genç ve küçük KOBİ’lere yönelik olması tavsiye edilmektedir. 

6. 2011 yılı ve sonraki yıllarda da desteklenecek projelerde, üretim ve istihdamı arttırıcı, fırsat 

eşitliğini öngören ve toplumdaki dezavantajlı grupları önceleyen projelere öncelik verilmesi, 

Bölge’deki işsizlik başta olmak üzere diğer ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne olumlu 

katkı sağlayacaktır. 

7. Gerek Ajansın ve gerekse Bölge’nin tanıtılması faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.  

8. Bölgenin iş ve yatırım olanakları iyi etüt edilmeli ve gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu 

yönde tanıtım çalışmaları (yatırım promosyonu) yapılmalıdır. Bu amaçla, yurt içindeki ve 

yurt dışındaki fuarlara katılım sağlanmalıdır. 

9. Bölgenin kültür ve turizm potansiyelini ortaya koyan ve yapılacak çalışmalar için 

yönlendirici nitelikte strateji ve yol haritaları belirlenmesi için Ajans tarafından sağlanacak 

Doğrudan Faaliyet Destekleriyle araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık 

verilmelidir. 

10. Bölge’nin potansiyelini ortaya koymaya yönelik saha çalışmaları yapılmalı ve Bölge’ye 

ilişkin sağlıklı veriler üretilmelidir. 

11. GAP’ın Bölge’de yarattığı tarımsal potansiyelin ve Ortadoğu’daki pazar olanaklarının en iyi 

şekilde değerlendirilmesi için “sulama sistemleri”, “tekstil”, “gıda”, “yapı malzemeleri” 

ve “mermercilik” sektörlerinde küme oluşturma yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

12. Bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir Pazar olma potansiyeli taşıyan Irak ve Suriye’deki 

ihracat ve pazar olanakları araştırılmalı ve Bölgemizdeki işletmelerin bu ülkelere yönelik 

ihracatlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla, Bölgemizde 

uygulamaya konulacak olan Türkiye ile Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı’nın etkin 

bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmalıdır. 

13. Ajans çalışmalarına kamu ve özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile 

STK’lar gereken katkı ve desteği sağlamalıdır.  

14. Ajansımız tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve 

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde, Bölgemizdeki yerel 

yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel 
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kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve 

bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek 

çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde 

hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici 

uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler 

kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine teknik destek sağlanmalıdır. 

15. Ajans katılım paylarını henüz ödemeyen belediyelerin bu payları ödemede gerekli kolaylığı 

göstermeleri, Ajansın sahiplenilmesi açısından önem taşımaktadır. 

16. Ajansımızın, GAP Bölgesindeki, yurt içindeki ve yurt dışındaki kalkınma ajansları ile 

işbirliği yapması yönündeki çabalar arttırılarak sürdürülmelidir. 

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

Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında bağlantı kurması açısından faydalı olacaktır.  

18. Bilindiği gibi, gerek ülkemizde ve gerekse bölgemizdeki belediyelerin gelir kaynaklarının 

sınırlı olması nedeniyle, birçok belediyemizin vergi ve SGK borçları bulunmaktadır. 

Kalkınma Ajansları ile ilgili mevcut mevzuat çerçevesinde, vergi ve SGK borçları bulunan 

belediyelerin projeleri başarılı olsa bile Ajanstan destek almaları mümkün değildir. 

Belediyelerin Ajanstan destek alamamaları, hem Ajans payının ödenmesi hem de Ajansın 

bölgede sahiplenilmesi açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle, ödeme güçlükleri 

nedeniyle vergi ve SGK borçları bulunan belediyelerin de Ajanstan destek almalarını 

kolaylaştırıcı yönde mevzuatta gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılmalıdır.   

19. Kalkınma Kurulu Başkanlığına Diyarbakır Esnaf Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican 

EBEDĠNOĞLU, Başkan Vekilliğine Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil DOLAP, asıl 

kâtip üyeliklerine Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Edip PAÇAL 

ve Şanlıurfa İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü F. Cemal SOFUOĞLU, yedek kâtip 

üyeliklerine Şuayip Sulama Birliği Müdürü Abdurrezzak HOROZ ve Şanlıurfa İl Sağlık 

Müdür Yardımcısı Sait KOYUNCU seçilmiş olup önceki dönemde görev yapan başkan, 

başkan vekili ile katip üyelere teşekkür ediyor; yeni seçilen başkan, başkan vekili ile katip 

üyelere de başarılar diliyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  09.11.2010 

        KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

KALKINMA KURULU BAġKANLIĞI 


