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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ 

TARİH : 25.12.2014 

NO : 2014/02 

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, 25.12.2014 

Perşembe günü saat 14.00’da, Şanlıurfa Hilton Garden-Inn Otel’de toplandı.  

Toplantı sonucunda; 

1. 5 Aralık 2009 tarihinde kurulan ve 5. yılını geride bırakan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

kurulduğu günden bu zamana kadar araştırma, planlama, program yönetme, izleme-

değerlendirme, yatırım promosyon ve destek faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür. 5 yıldır 

yapmış olduğu araştırmalar ve yürütmekte olduğu planlama çalışmaları ile Bölgenin mevcut 

durumunu, potansiyellerini, gelişme ve kalkınmanın önündeki engelleri ortaya koymaktadır. 

Bölgenin kalkınmasına yönelik temel gelişme eksenlerini, amaç ve önceliklerini belirleyerek, 

bu amaç ve öncelikler çerçevesinde uyguladığı mali ve teknik destek programları ile 

Bölgenin gelişimine katkı sunmaktadır.  

2. Karacadağ Kalkınma Ajansının 2010 yılından itibaren projelere verdiği hibe desteği 81,5 

milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Proje sahiplerinin eş finansman katkısı da dikkate 

alındığında, Bölgede yaklaşık 154 milyon TL kaynak reel sektördeki yatırımlara 

yönlendirilmiştir. Bu destekler ile Ajansımız hem özel sektörün, hem kamu kurumlarının 

hem de STK’ların projelerini hayata geçirebilmesi için önemli fırsatlar yaratmıştır.  

3. Yeni teşvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak yeni yatırımlar için önemli avantajlara kavuşan 

Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yakaladığı bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi için Bölgede 

sanayi altyapısını geliştirme amacı doğrultusunda yoğun çaba sarf edilmektedir. Sağlanan 

desteklere rağmen sanayi alanında hala giderilememiş eksiklikler bulunduğundan, bu 

alandaki desteklerin devam ettirilmesi gerekmektedir.  

4. Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Teknopark’larda Ajansın aktif görev alarak sanayi 

ile üniversite arasındaki işbirliğine katkı sunması ve bilim merkezlerinin il merkezlerinde 

kurulması sürecini desteklemesi teklif edilmektedir.  

5. Yeni teşvik sistemi ile Bölgeye yapılan yatırım miktarında yaşanan yüksek artışlara rağmen 

istihdamda beklenilen düzeyde artış yakalanamamıştır. Yeni yatırımlarla birlikte istihdamda 

istenilen düzeyin yakalanması amacıyla Ajans’n İŞ-KUR ile birlikte istihdamı arttırıcı ortak 

çalışmalar yürütmesinin uygun olacağı önerilmektedir.  

6. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Bölgemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 

teşvik etmek amacıyla, 2014 yılında ilk kez uyguladığı Yenilenebilir Enerji Mali Destek 

Programı ile Bölgemizin potansiyeli olan güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının 

değerlendirilmesine, sağlıklı, kesintisiz ve çevre dostu enerji temin edilmesine katkı 

sunmaktadır. Bölgenin yenilenebilir enerji konusundaki yüksek potansiyeli göz önünde 
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bulundurularak yenilenebilir enerjiye yönelik mali destek programlarının önümüzdeki 

dönemde de uygulanması ve program bütçelerinin arttırılması önerilmektedir. 

7. Yaklaşık 54 alt sektörü tetiklemesi, kolay istihdam olanağı sağlaması ve Bölgemizin önemli 

tarihi-kültürel zenginliklerinin taşıdığı yüksek turizm potansiyeli nedeniyle turizm sektörü 

Bölgemizin öncü sektörlerden biridir.  Bölgemizin bu önemli potansiyelini değerlendirmesi 

amacıyla Kalkınma Ajansımızca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve STK’lar tarafından yürütülen 

çalışmaları destekleyici olmak üzere Turizm Altyapısı Mali Destek Programları ile Cazibe 

Merkezlerini Destekleme Programı yürütülmektedir. Bu programlarla, bir yandan turizm 

altyapısı iyileştirilirken, bir yandan da KOBİ’lere yönelik destekler ile turizm sektöründe 

hizmet sunan konaklama tesislerinin kapasiteleri ve hizmet kaliteleri arttırılmaktadır. 

Yürütülen bu programlar aracılığıyla Bölgemizin turizm altyapısı büyük oranda iyileştirilmiş, 

yürütülen restorasyon çalışmaları ile pek çok tarihi eser turizme kazandırılarak 

işlevlendirilmiştir. Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra bölge 

turizmini olumsuz etkileyen dış imaj sorununu çözmeye yönelik tanıtım ve markalaşma 

odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi ve bu amaçla kaynak ayrılması; “Göbeklitepe” ve 

“Surlar” gibi Bölgenin marka değerlerinin hem Bölge içerisinde hem de ulusal ve 

uluslararası düzeyde ön plana çıkarılması önerilmektedir. 

8. 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 çalışmaların biran önce hayata 

geçirilebilmesi için yereldeki paydaşların projeleri sahiplenmeleri, uygulamasında etkin rol 

ve görev alarak Ajansımızın çalışmalarını desteklemesi gerekmektedir. 

9. TRC2 Bölgesi ve ilçelerinde gerçekleştirilen Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçları, 

Kalkınma Kuruluna davet edilen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat ŞEKER tarafından “Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Yaşam 

Kalitesi Analizi” başlıklı sunum ile üyelere aktarılmıştır. Araştırma kapsamında; Diyarbakır 

ve Şanlıurfa illerinde ilçe düzeyinde uygulanan hane halkı anketleri ile ilçelerin konumu saha 

araştırmasına dayalı olarak tespit edilmiştir. Saha araştırmasının yanı sıra TÜİK verileri ve 

kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmalar sonucu elde edilen veriler, endekslerin oluşturulması 

amacıyla değerlendirilmiş ve ankete dayalı veri seti ile istatistikî veri seti uyumlaştırılarak il 

ve ilçe düzeyinde yaşam kalitesi endeksleri oluşturulmuştur. Söz konusu sunum aracılığıyla 

Bölgemizin kalkınmasında rol alan kurum kuruluş temsilcileri, Bölge illeri ve ilçelerinin 

yaşam kalitesi hakkında bilgi edinmiş ve Bölgenin yaşam kalitesinin arttırılması için 

yapılması gereken çalışmaları değerlendirmiştir. Yaşam Kalitesi Analizi sonucunda 

ekonomik-sosyal endekslerde gerilerde yer aldığı tespit edilen ilçelere Ajans desteklerinde 

öncelik verilmesi, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirler alınması, Ajansların 

ilçelerdeki faaliyetlerinin ve işbirliklerinin arttırılması için Ajans personeli ile kurumlar 

arasındaki iletişimin güçlendirilmesi önerilmektedir. 
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10. Kırdan il merkezlerine doğru yaşanan göçün önlenmesi/azaltılması için Şanlıurfa’nın 

Siverek, Birecik, Viranşehir ilçeleri ile Diyarbakır’ın Ergani, Silvan ve Bismil gibi büyük 

ilçe merkezlerinin ara bir kademe olarak çeşitli programlarla desteklenmesi önerilmektedir. 

11. Bölge bilincini güçlendirmek amacıyla Bölge illeri ve ilçeleri arasında işbirliklerini 

destekleyici faaliyetlere ağırlık verilmesi önerilmektedir.  

12. 2015 yılı için SODES Programına ayrılan bütçede geçen yıllara göre ciddi oranlarda düşüş 

olmuştur. Bu durum sosyal alanda yapılacak araştırma ve analizlere yeterince kaynak 

ayrılamamasına neden olacaktır. Ajansın 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği bütçesi 

arttırılarak bu eksikliği giderme noktasında katkı sunulmalıdır. Aynı zamanda GAP Eylem 

Planında öngörüldüğü üzere SODES Programının önümüzdeki dönemlerde Ajanslar 

aracılığıyla uygulanmasının Programın etkinliğini ve verimliliğini arttıracağı 

değerlendirilmektedir.  

13. Suriye’de yaşanan kriz, Bölgemiz illerini ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça 

olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle Şanlıurfa ilinin Suriye sınırında yer alan Suruç, 

Akçakale ve Ceylanpınar gibi ilçelerinde olumsuz şartların iyileştirilmesi amacıyla Ajans 

tarafından desteklenmesi önerilmektedir.   

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

Kalkınma Kurulumuza sunulan Ajansın 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu görüşülerek kabul 

edilmiştir. 

15. Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereği, Ajansın 2014 Yılı 6 

Aylık İç Denetim Raporu Kalkınma Kuruluna sunulmuştur. Kalkınma Ajanslarında İç 

Denetçi istihdam edilebilmesi için mevzuatta öngörülen ön koşullarda gerekli değişikliklerin 

yapılması ve bu koşulların hafifletilmesi gerekmektedir. 

16. 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. 

17. Ajansların AB Fonlarının kullanımında “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. Kalkınma Ajanslarındaki personel sirkülasyonun asgariye indirilmesi ve nitelikli personelin 

istihdamı için Kalkınma Bakanlığı’nca personel özlük sisteminin yeniden gözden geçirilerek 

uygulamadaki belirsizlik ve farklılıkların giderilmesi talep edilmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.12.2014 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI 


