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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ 

TARİH : 26.12.2013 

NO : 2013/02 

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, 26.12.2013 

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

Toplantı sonucunda; 

1. Ülkemizde bölgesel düzeyde gelişme ve kalkınmayı sağlamak, geçmişte olduğu gibi, bugün 

de en öncelikli gündem konusudur. Bölgesel gelişme politikalarını yerel düzeyde 

uygulayacak kurumsal mekanizmalardan biri olarak kurulmuş olan Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, bölgesel araştırma, planlama, program uygulama, izleme ve değerlendirme ile yatırım 

destek ve tanıtım gibi hizmetleriyle bölgemizin kalkınmasına önemli katkılarda 

bulunmaktadır.  

2. Yeni teşvik sisteminde Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 6. bölgede yer alması, önemli bir fırsat 

olmuş, son bir yılda Bölgemize olan yatırımcı ilgilisinde büyük bir artış görülmüştür. 

Yatırımcılar için altyapısı hazır, uygun yatırım alanlarının oluşturması, teşvik belgelerinin 

düzenlenmesi ve firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin sunulması noktasında Yatırım 

Destek Ofisleri aracılığıyla Kalkınma Ajansımızın önemli katkıları söz konusudur.   

3. Ajansımızın 22 Ekim 2013 tarihi itibariyle ilan etmiş olduğu 2014 yılı Mali Destek 

Programları için ilgili kurumların ve firmaların kaliteli projelerle başvurular yapması, diğer 

yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez uygulanacak olan Yenilenebilir Enerji Mali Destek 

Programı için yenilikçi ve örnek projeler sunması Bölgenin yenilenebilir enerji 

potansiyelinin harekete geçirilmesi için önem arz etmektedir.  

4. Ülkemizin 2023 hedeflerine odaklandığı bu dönemde, Bölgemizde Kalkınma Ajanslarımızın 

koordinesinde 2014-2023 yılları için hazırlanmış olan Bölge Kalkınma Planı, yerel aktörlerin 

görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu süreç, aynı zamanda, 10. Kalkınma 

Planının hazırlanmasına da katkı sağlamıştır. Masa başında değil, yerelin katkı ve katılımıyla 

hazırlanan Planların daha isabetli sonuçlar doğuracağı, planların hayata geçirilebilmesi için 

yeterli bütçe tahsisi, ilgili kurumların kapasitelerinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin 

geliştirilmesi önemlidir.  
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5. 2008-2012 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı’nın uygulaması tamamlanmıştır. Yeni Eylem 

Planı taslağı hazırlanmış olup Bölgesel Gelişme Yüksel Kurulu’nun onayını beklemektedir. 

Planın en önemli bölümlerinden birini oluşturan sulanabilir arazilere suyun ulaştırılması için 

daha çok ve daha planlı yatırımlara olan ihtiyaç devam etmektedir. Bölgedeki Kalkınma 

Ajanslarının da desteği ile revize edilen GAP Eylem Planı’nın biran önce hayata geçirilmesi 

gerekmektedir.  

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

Kalkınma Kurulumuza sunulan 2013 Yılı Ajans Ara Dönem (Ocak-Haziran) Faaliyet Raporu 

görüşülerek kabul edilmiştir. 

7. Kalkınma Kuruluna davet edilen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü 

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

Bölgesel Rekabet Gücü” başlıklı sunum ile Bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınma 

göstergeleri karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Bölgenin ve illerin nüfus yapısı ve 

şehirleşmesi, eğitim ve sağlık demografisi, sosyal yaşamı, istihdam, dış ticaret, finans, 

turizm, tarım, inovasyon/teknoloji/girişimcilik hususları rekabet endeksleri aracılığıyla 

incelenmiştir. Söz konusu sunum aracılığıyla bölgemizin kalkınmasında rol alan kurum 

kuruluş temsilcileri bölgenin rekabetçi konumu, illerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi 

edinmiş, bölgenin rekabet gücünün arttırılması için yapılması gereken çalışmaları 

değerlendirmiştir. Bu tür bilgilendirici sunumların, bölgeyi daha yakından tanıma ve 

politikalar üretme noktasında sunduğu katkı göz önünde bulundurularak sonraki Kalkınma 

Kurulu Toplantılarına da bölge dışından uzman çağırılarak bilgi alışverişinde bulunulmasının 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

8. “Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Bölgesel Rekabet Gücü” başlıklı sunumda aktarılan veriler 

göstermektedir ki bölgemiz 26 Düzey 2 Bölgeleri içerisinde demografik yapı, eğitim, sağlık 

ve sosyal yaşam gibi sosyal göstergelerde oldukça geri sıralarda yer almaktadır ve 

Bölgemizde hala sosyal alanda desteklere ve projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgede 

uygulanmakta olan SODES Programlarının, proje değerlendirme ve izleme süreçleri çok 

daha net tanımlanmış olan Karacadağ Kalkınma Ajansı eliyle yürütülmesinin programın daha 

etkin ve verimli uygulanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu hususta Kalkınma 

Bakanlığı’nın gerekli düzenlemeleri yapması talep edilmektedir. 

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

STK’lar arasında işbirliği geliştirilmesi teşvik edilmelidir. 
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10. 6360 sayılı Kanunla, hem Diyarbakır, hem de Şanlıurfa İlleri “büyükşehir” statüsüne 

kavuşmuştur. 30.03.2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdare Seçimleri sonrası İl Özel 

İdareleri kaldırılacaktır. Bu durumda, Ajans Yönetim Kurulu üyesi olan İl Genel Meclisi 

Başkanlarının görevden ayrılacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısı 6’ya 

düşecektir. İl Genel Meclisi Başkanlarından boşalacak 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 Bakanlığı’nca gerekli mevzuat 

düzenlemesi yapılması talep edilmektedir. 

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

Ajans üzerinde kullandırılacak kaynakların ve Ajansların kurumsal kapasitelerinin 

arttırılması gerekir. 

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

üzerindeki idari vesayet yetkisinin kapsamı azaltılmalıdır. 

13. 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. 26.12.2013 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI 


