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KALKINMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ 

TARİH : 25.05.2016 

NO : 2016/01 

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, 25.05.2016 Çarşamba günü saat 13.30’da, Diyarbakır Liluz Hoteli Toplantı 

Salonu’nda toplandı.  

Toplantı sonucunda; 

1. Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararıyla onaylanarak 

yürürlüğe giren TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planına ilişkin ilerlemeler 

Kalkınma Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bölge Planına ilişkin kararların hayata 

geçirilmesi için Kalkınma Kurulumuz bünyesinde kurulan Bölge Planı Koordinasyon ve 

İzleme Komisyonlarınca hazırlanan 2. ilerleme raporları ilgili kurum kuruluşların 

dikkatine sunulmaktadır. Plandaki gelişme eksenleri, strateji ve hedefler doğrultusunda 

Bölgede iktisadi, sosyal hayat ve çevre konularında öncelikli müdahale alanları acilen ele 

alınmalıdır. Bu bağlamda Bölgenin sorunlarının çözümü ve yerel potansiyelin harekete 

geçirilmesi için kapsamlı bir kalkınma stratejisi ortaya koyan Plan, bölgedeki kurum-

kuruluşlar tarafından yeni yatırım kararlarında, çalışma programlarında ve stratejik plan 

çalışmalarında dikkate alınmalıdır.  

2. Bölgemizde yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve insan kaynaklarının 

niteliklerinin artırılması kritik öneme sahip olduğu, kurum kuruluşların yönetici ve uzman 

personel açısından geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

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

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

aralıksız sürdürmektedir. Kuruluşunun 7. yılına giren Ajans, 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 

sunmaya devam etmektedir.  

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. Ajansın GAP BKİ işbirliğiyle yakın zamanda ilana çıktığı GAP Organik Tarım Değer Zinciri 

Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji 

Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programları, ayrıca genel bütçe 

kaynaklarıyla ilana çıktığı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programının kritik 

alanlarda Bölgemize önemli katkılar getireceği değerlendirilmektedir. Mali Destek 
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Programlarının Bölgenin öncelikli sorunlarının çözümüne katkı sunması ve rekabetçi 

sektörleri destekleyerek Bölge kalkınmasını tetiklemesi beklenmektedir. Ancak kalıcı bir etki 

için destek verilen sektörlerde üretim kalitesinin artırılması, pazarlama yeteneklerinin 

geliştirilmesi ve kurumsallaşma konularının destek mekanizmalarında daha iyi ele alınması 

gerekmektedir. 

6. Bölgede yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerde fon kaynaklarının genel bütçe 

imkanlarının dışına çıkması; özel sektör, AB ve diğer uluslararası mali kaynakların Bölgeye 

çekilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda Ajanslar, Avrupa Birliği fonlarının 

kullanımında yerel düzeyde "aracı kurum" olmalı, Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım 

araçlarından bölgesel düzeyde olanlar Kalkınma Ajansları tarafından kullandırılması 

sağlanmalıdır. Bu bağlamda Ajanslarda gerekli kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları 

desteklenmelidir.  

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

Kalkınma Kurulumuza sunulan 2015 Yılı Ajans Faaliyet Raporu görüşülerek kabul 

edilmiştir.  

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

Kalkınma Kurulumuza sunulan 2015 Yılı İç Denetim Raporu görüşülerek kabul edilmiştir.  

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

üzerindeki idari vesayet yetkisinin kapsamı daraltılmalı, Kalkınma Kurulları yerel düzeyde 

daha etkin hale getirilmelidir. 

10. Kalkınma Kurulu’nun yetkilerinin arttırılması ve daha aktif bir hale getirilmesi amacıyla; 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 Bakanlığı’nca gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.05.2016 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 
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