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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRĠSĠ 

TARĠH : 17.06.2015 

NO : 2015/01 

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, toplantı yeter 

sayısı sağlanarak, 17.06.2015 ÇarĢamba günü saat 14.30’da, Diyarbakır Mitannia Oteli Toplantı 

Salonu’nda toplandı.  

Toplantı sonucunda; 

1. Karacadağ Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden bu zamana kadar araştırma, planlama, 

program yönetme, izleme-değerlendirme, yatırım promosyon ve destek faaliyetlerini 

aralıksız sürdürmüştür. 5 yılı aşkındır 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. Bölgemiz kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla hazırlanan 2014-2023 dönemini 

kapsayan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Bölge Planı Bölgenin sosyo - ekonomik 

gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların 

dağılımını belirlemek üzere hazırlanmış, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi gereğince Sn. 

BaĢbakanımız baĢkanlığında oluşturulan Bölgesel GeliĢme Yüksek Kurulu’nun 

30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

3. 2014-2023 Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri altında yer alan hedefler, stratejiler ve 

yatırım kararlarının gerçekleşmesi konusunda koordinasyona destek vermek ve ilerlemelere 

ilişkin izleme görevi görmek amacıyla Kalkınma Kurulumuz bünyesinde “Bölge Planı 

Koordinasyon ve Ġzleme Komisyonları”nın kurulmasına karar verilmiştir.  

4. Karacadağ Kalkınma Ajansının 2010 yılından itibaren; 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.  

5. 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.  

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

Kalkınma Kurulumuza sunulan 2014 Yılı Ajans Faaliyet Raporu görüşülerek kabul 

edilmiştir.  
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7. Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereği, Ajansın 2014 Yılı Ġç 

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 

öngörülen ön koşullarda gerekli değişikliklerin yapılması ve bu koşulların hafifletilmesi 

gerekmektedir.  

8. Ajansların AB Fonlarının kullanımında “aracı kurum” olabilmesi için akreditasyon süreci 

hızlı bir şekilde tamamlanmalı, bu vesileyle Bölgede kullandırılan kaynaklar çeşitlendirilmeli 

ve arttırılmalıdır.  

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

üzerindeki idari vesayet yetkisinin kapsamı daraltılmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17.06.2015 
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