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T.C.  

İSTANBUL KALKINMA AJANSI  

KALKINMA KURULU ONBİRİNCİ TOPLANTISI SONUÇ BİLGİRGESİ 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 11. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Dış Ticaret 

Kompleksi (Türkiye İhracatçılar Meclisi - TİM) Konferans Salonu 23 Haziran 2014 

tarihinde saat 10.15’te yeterli çoğunluğun sağlanmasının tespiti ile birlikte 

başlatılmıştır.  

Toplantı gündemi ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra Kalkınma 

Kurulu Başkanı Sn. Osman AKYÜZ toplantının açılışını gerçekleştirmiştir. Açılışın 

ardından Program Yönetim Birimi Başkanı Sn. Süleyman BAYEZİT 2013 Yılı Faaliyet 

Raporu ve 2014 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme yapmıştır. 

Bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin soru, görüş, öneri ve değerlendirmeleri 

alınmıştır. 

Üyelerden İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Mali ve İdare İşler Başkanı Sn. 

Ahmet BALTA Doğrudan Faaliyet Desteği ile kültür ve sanat kurumlarına yönelik 

destekler de verilmesini önermiştir.  

Doğal Hayatı Koruma Vakfı temsilcisi Sn. Engin ŞENOL hibe dağıtımı 

sürecinde İstanbul Kalkınma Ajansının hibelerinde çevre konularına doğrudan destek 

verilmesi ve doğrudan doğanın korunmasına yönelik planlama yapılmasının 

gerekliliğine değinmiştir.  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hamit OKUR Doğrudan 

Faaliyet Desteği konularına tüm sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesini önermiştir.  

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Dursun GÜLERYÜZ Türk dizi sektörü ve Türk televizyon yapımlarının dünyadaki 

izlenme oranının büyüklüğünden ve ülkemize sağladığı gelir kaynağından 

bahsederek, desteklere televizyon dizi yapımı için başlıklar eklenmesi gerektiğini 

söylemiştir.    

Birlik Vakfı temsilcisi Sn. Mehmet Bahaettin CEBECİ, dünyada katılım 

bankacılığı, faizsiz bankacılığın öncüsünün Londra olduğunu belirterek, Türkiye’de 

üniversitelerde bu konuda bölümler açılmasını, enstitüler kurulmasını önermiştir.  

Türkiye Milli Kültür Vakfı temsilcisi Sn. Ebubekir UĞURLU, Mali Destek 

Programlarının tanıtımının yetersiz olduğuna ve bu yüzden programların geniş 

kitlelere yayılmadığına değinmiştir.  Ayrıca destek programlarının ilanı ve proje teslim 

süresi arasındaki sürenin daha kaliteli projeler sunmak açısından yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. 
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Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Onursal Başkanı Sn. Sezai HAZIR, 

Mali Destek Programları uygulama sürecinde metodolojik açıdan bütçe revizyonunda 

uygulanabilirlik sıkıntısı olduğunu deneyimlediklerini söylemiştir. Diğer yandan 

Türkiye’de çok sayıda bulunan Suriyeli mültecilere ilişkin Doğrudan Faaliyet 

Destekleri arasına ekstra bir konu başlığı eklenmesini önermiştir. Ayrıca 

programlarda yeni kurulan ve gelişmekte olan STK’ların da göz önüne alınmasını 

talep etmiştir. 

Fatih Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi temsilcisi Sn. Yakup BAKIŞ, İstanbul 

Kalkınma Ajansı’nın cihaz alımı aşamasından sonraki aşamaların geliştirilmesine 

yönelik politikalar geliştirip İstanbul’daki teknolojiyle ilgili kalkınmaya yönelik 

çalışmalara zemin hazırlamasını önermiştir. 

Borsa İstanbul temsilcisi Sn. Mustafa Kemal YILMAZ benzer konularda fon 

temin etmek amacıyla Ajansa başvuran kurumların projelerini münferit olarak 

değerlendirmek yerine, kurumlar arasında işbirliği sağlanmasını, ortak projeler 

geliştirilmesini önermiştir. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Çetin 

NUHOĞLU, İstanbul çevresinde yapılacak mal hareketleri konusunda strateji 

oluşturulması ve ihtiyaçların belirlenmesi açısından Ajansın İstanbul’da lojistik köy 

projelerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini vurgulamıştır. 

Deniz Temiz Derneği TURMEPA Genel Müdürü Sn. M. Akşit ÖZKURAL, Ajans 

tarafından öncelikli çevre meselelerine fon tahsis edilmesi ve bunun sürekliliğinin 

sağlanması gerektiğine değinmiştir.  

Oturumun devamında Kalkınma Kurulu Başkanı Sn. Osman AKYÜZ, kurulun 

daha fonksiyonel çalışması için yapılabilecekler konusunda üyelerin öneri ve 

görüşlerini kabul etmiştir. Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Onursal Başkanı 

Sn. Sezai HAZIR, duyurulan hibeler doğrultusunda sürekli ve düzenli olarak toplanan 

çalışma gruplarının bir araya getirilmesini önermiştir. Doğal Hayatı Koruma Vakfı 

temsilcisi Sn. Engin ŞENOL Kalkınma Kurulları oluşumunda kamu ağırlıklı bir yapı 

olduğunu ve bu yapının kurulu sınırladığını belirtmiştir. Bu yapının Ajans ile kurumlar 

arasında mesafe oluşturduğuna değinmiştir. Uluslararası Nakliyeciler Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Çetin NUHOĞLU da çalışma grupları oluşturup, aktif 

gündem paylaşımlarının yapıldığı, sürdürülebilir tematik çalıştayların yapılmasını 

önermiştir.  
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Türk Sanayici ve işadamları Derneği temsilcisi Sn. Ceren AYDIN, kamu 

ağırlıklı yapının katılımı olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Toplantılarda sekreterya 

bilgilendirmesi yerine konu bazlı bilgilendirmelerin katılımcılığı artıracağını 

söylemiştir. İstanbul’un kalkınma vizyonu hakkında öneri toplanmasını talep etmiştir.  

Ayrıca kurullar arasında bağlantıyı daha etkili hale getirmek için Kalkınma Kurulu 

Başkanı’nın, Yönetim Kurulu üyesi olmasını önermiştir. 

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Dursun GÜLERYÜZ toplantı sıklığının artırılarak, istişare toplantılarının 

yapılmasını önermiştir. Diğer bir yandan hem sektör temsilcilerinin birbirleri ile işbirliği 

açısından hem de farklı grupların temsili açısından çalışma komiteleri kurulması 

gerekliliğine değinmiştir. 

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip Kalkınma Kurulu 

Başkanı Sn. Osman AKYÜZ, Birlikler bünyesinde çalışma gruplarının olduğunu 

belirterek, Mali Destek Programlarına bir nevi süpervizör görevi görmesi açısından 

çok detaya inmeden işin teknik anlamda da uzmanı olan kişilerin bir araya getirilerek 

sektörel komiteler kurulabileceğini belirtmiştir.  

Gündem maddelerinin tamamlanması ile Kalkınma Kurulu Başkanı Sn. Osman 

AKYÜZ tarafından toplantı sonlandırılmıştır. 


