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İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 14. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi'nde (Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi B 

Blok Kat:9 34196 Yenibosna/ İstanbul) 2 Aralık 2015 tarihinde saat 10.00’da yeterli 

çoğunluğun sağlanmasının tespiti ile birlikte başlatılmıştır. Kalkınma Kurulu toplantısına 

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Sn. Vasip ŞAHİN, 

Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn. İbrahim ÇAĞLAR, İstanbul 

Sanayi Odası Başkanı Sn. Erdal BAHÇIVAN, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. 

Mehmet BÜYÜKEKŞİ katılmıştır. 

Toplantı gündemi ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra Kalkınma Kurulu 

Başkanı Sn. Osman AKYÜZ toplantının açılışını gerçekleştirmiştir. Açılış konuşmasının 

ardından İSTKA Program Yönetimi Birimi Başkanı Sn. Süleyman BAYEZİT Ajans 

faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmış ve 2015 Yılı 6 Aylık Ara Faaliyet Raporu’nu 

üyelerin görüşlerine sunmuştur. Bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin soru, 

görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır.  

Toplantının devamında Kalkınma Kurulu üyeleri Ajansın mevcut faaliyetleri, 

gelecek dönemlerde gerçekleştirebileceği çalışmaları ve kurulun işleyişine dair katkıları 

içeren öneri ve görüşleri belirtmişlerdir. Bu öneri ve görüşler doğrultusunda, Bölge, 

Ajans ve paydaşlar için önem verilmesi gereken veya gerçekleştirilmesinde yarar 

görülen hususlar aşağıda yer almaktadır. 

 Mali destek programlarında başarılı olan başvuruların bütçe revizyonlarının 

gerçekçi bir şekilde yapılarak projelerin revizyondaki kesintiler ile hayata 

geçirilmesine engel olunmaması için azami hassasiyet gösterilmelidir. 

 Mali destek programlarında proje süresinin 12 ay olmasının özellikle 

araştırma gerektiren projelerde yararlanıcıyı süre açısından zorladığı 

gözlemlenmiş olup, bu hususta proje başvuru sahiplerine yapılacak bir 

anketin neticelerinin mevzuatın ilgili hükümlerin değerlendirilmesi 

arzusuyla ilgili makamların takdirlerine sunulmalıdır. 

 Kamuoyunun Ajansın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmesinde Kalkınma 

Kurulu üyesi kurumların sunacakları imkanlarında değerlendirilmelidir. 

 Üstün zekalı çocuklarla ilgili gerçekleştirilen İSTKA destekli projelerinde 

yararlanıcıların tecrübelerinin ve Kalkınma Kurulu üyesi Türk Eğitim 

Vakfı’nın tecrübelerinin Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılması ve pilot 

okullar oluşturulmasını da içeren bir projenin hayata geçirilmesi hususu 

değerlendirilmelidir. 



 Bağımsız değerlendiricilerin proje konusuna göre mesleki esaslara göre 

seçilmesine azami özen gösterilmelidir. 

 Turizm faaliyetlerinin yoğunluğu karşısında basım yayın sektörünün 

merkezlerinden sayılabilecek tarihi yarımadayı terk etmeye zorlandığı 

gözetilerek bir kitap kent projesinin Ajansın gündemine alınması 

değerlendirilmelidir.   

Öneri, görüş ve değerlendirmelerin ardından Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul 

Valisi Sn. ŞAHİN Ajansın çalışmaları ve gelecek dönemdeki hedefleri hakkında 

bilgilendirme yapmıştır. Ajansın bağımsız değerlendirici talebine yeterince başvuru 

alınmadığına, ücretin yetersizliği ve işin ağırlığının bu konuda etkili olabileceğine dikkat 

çekmiştir. Ajansın kalkınmayı sadece ekonomik değil sosyal açıdan da önemsediğine 

değinmiş, tek tek girişimcilere değil tüm girişimcilere fayda sağlayacak, bütüncül 

şekilde tasarlanmış türde inovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı destekler sağlayarak 

İstanbul’daki kalkınmanın desteklenmesine odaklanıldığını belirtmiştir.  

Gündem maddelerinin tamamlanması ile Kalkınma Kurulu Başkanı Sn. Osman 

AKYÜZ tarafından toplantı sonlandırılmıştır. 
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