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İSTANBUL KALKINMA AJANSI
KALKINMA KURULU ON YEDİNCİ TOPLANTISI SONUÇ BİLGİRGESİ
İstanbul Kalkınma Ajansı 17. Kalkınma Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Odası’nda
13 Aralık 2018 tarihinde saat 09.00’da, yeterli çoğunluğun sağlanmasının tespiti ile birlikte
başlatılmıştır. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn. Şekib
AVDAGİÇ, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Sn. Yusuf TÜLÜN ve Türkiye Gönüllü
Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Hamza AKBULUT
katılmıştır.
Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlamıştır. Gündem
maddeleri ile ilgili üyelere gerekli bilgilendirmenin yapılmasını takiben Kalkınma Kurulu
Başkanı Sn. Prof. Dr. Cevdet ERDÖL tarafından açılış konuşması yapılmıştır. Akabinde Sn.
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL başkanlığında toplantı birleşimi başlatılmıştır. İlk etapta
katılamayan üyelerinin mazeretleri kurul üyelerine arz edilmiş; akabinde İzleme ve
Değerlendirme Birim Başkanı Nesrin GENCER tarafından 2018 yılı ilk altı aylık dönem
faaliyetlerini ve 2018 Yılı Mali Destek Programlarını içeren bir bilgilendirme sunumu
gerçekleştirilmiştir. Özet bilgilendirmenin yapılmasını takiben 2018 yılı Ara Faaliyet Raporu
üyelerin soru, görüş, öneri ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Kalkınma Kurulu üyeleri
tarafından hem Ajansın mevcut faaliyetleri hem de kurulun genel işleyişi ve gelecek
dönemlerde Ajans tarafından gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin genel bir değerlendirme
yapılmıştır. Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda aşağıdaki hususlar Kalkınma Kurulu
üyeleri tarafından dile getirilmiştir:


Üniversitelerin Ajans projelerinde görevlendirdiği akademisyenlere Strateji ve Bütçe

Başkanlığı tarafından verilen vizelerin gecikmesi, projelerin yürütülmesinde sorunlara neden
olmaktadır. Vizelerin proje süresini aşmayacak şekilde zamanında verilmesi hususunda
gerekli çözümlerin üretilmesi gerekmektedir.


Projelerdeki eş-finansman oranının %25 olması üniversiteleri bu oranın karşılanması

noktasında zorlamaktadır. Eş-finansman oranın mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde
düşürülmesi hususu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının takdirlerine sunulmalıdır.


Ajansın bugüne kadar desteklemiş olduğu alanlara ilaveten; afetlere hazırlık, güvenlik ve

güvenlik önlemleri, turizm (özellikle sağlık turizmi), yaşlılar gibi İstanbul için önem arz eden
konularda desteklere ağırlık verilmesi hususu değerlendirilmeli ve temel olarak Ajansın

yürüttüğü tüm faaliyetlerde “kültürü kalkınmanın odak noktasına koyan” bir kalkınma anlayış
benimsenmelidir.


Ajansın ilçe belediyelerinden tahsil etmekte olduğu payların mevzuat ile belirlenen süre

içerisinde ödenmemesi durumunda tahakkuk eden faiz tutarının ilgili kurumlardan talep
edilmemesi ve Ajansın bu faiz alacaklarından vazgeçmesi hususunda Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına teklifte bulunması konusu değerlendirmelidir.


Mali destek programlarında başarılı olan başvuruların bütçe revizyonlarının gerçekçi bir

şekilde yapılarak revizyondaki kesintiler nedeniyle projelerin planlanan şekliyle hayata
geçirilmesine engel olunmaması için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.


Kapanan mali destek programlarının etki analizleri yapılmalı; projeler bittikten sonra

mevzuattaki hükümler çerçevesinde Ajans tarafından yapılan denetimlerin daha sık aralıklarla
gerçekleştirilmesi, projelerin sürdürülebilirliği noktasında olumlu etki yapacağı dikkate
alınmalıdır.

Görüş ve değerlendirmelerin akabinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan
Kalkınma Kurulu toplantılarının takvimi belirlenerek Kalkınma Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr.
Cevdet ERDÖL tarafından toplantı sonlandırılmıştır.
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