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SUNUŞ 

 
Mevlana Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3’üncü maddesine 

dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 10 Kasım 

2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Mevlana Kalkınma Ajansının temel amacı, Kanunun birinci maddesinde bütün Kalkınma 

Ajansları için ortak bir biçimde ifade edildiği üzere; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin 

kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma 

plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi 

hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmaktır”. 

Bu amaca ulaşılması uzun bir zaman ve iyi bir planlamaya dayanan kurumsal çerçeveye 

ihtiyaç duyduğundan; kuruluş aşamasındaki iş ve eylemlerin özenle belirlenmesi, 

önceliklendirilmesi, hızla ve itina ile uygulanması ve Ajansın bir an önce faaliyete 

sokularak hizmet sunar hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Diğer yandan Mevlana Kalkınma Ajansı kuruluş amacına uygun olarak görevlerini yerine 

getirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda 29 uzman ve 6 adet destek 

olmak üzere 35 personelin sınav yolu ile istihdam süreci tamamlanmış, 2009–2010 

yıllarını kapsayan Konya  Karaman bölgesine ait Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmış 

ve Ayrıca 2010 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi hazırlanarak görüş alınmak üzere 

DPT’ye sunulacak hale gelmiştir.   

Mevlana Kalkınma Ajansı bu hedefleri gerçekleştirmek üzere 2009 yılının ilk yarısında 

yoğun bir çalışma temposu geçirmiş ve kuruluş ve kurumsallaşma adına büyük ölçüde 

hedeflerine ulaşmıştır. 

 

 

Aydın Nezih DOĞAN 
Konya Valisi 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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2 – AMAÇ VE HEDEFLER 

A – AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Mevlana Kalkınma Ajansının amaç ve hedefleri şunlardır; 

— Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve 

programlar çerçevesinde bölgesel plan ve programların etkili bir şekilde uygulanmasını 

desteklemek, 

— TR52 Düzey 2 Bölgesinin (Konya-Karaman) kurumsal, idari ve beşeri kapasitesinin 

gelişmesine katkıda bulunmak, 

— Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir 

anlayış çerçevesinde; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında hızlı, etkin ve 

sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak,  

— Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi 

kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, 

yatırım ortamının iyileştirilmesine ve istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik 

faaliyetlere destek vermek,  

— Yürütülecek faaliyetlerin tamamında açıklık, adalet, hakkaniyet, tarafsızlık, şeffaflık, 

toplumsal mutabakat ve katılımcılık, eşit muamele, güvenilirlik, verimlilik, 

sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik öngörülebilirlik ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, 

— Belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve programlama yeterliliğini 

haiz, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda yönetebilecek 

etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla, teşkilatlanmaktır. 

 

 B – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

Ajansın bir an önce faaliyete sokularak amacına uygun hizmet sunar hale getirilmesi 

büyük önem arz ettiğinden, 2009 yılı sonuna kadar yürütülecek faaliyetlerin 

önceliklendirilmesi de kaçınılmaz olarak önem arz etmektedir.  

Zira önce yapılması gereken bir faaliyetin gecikmesi zaman ve finansal kayıplara yol 

açacağı gibi müteallik işlerin de gecikmesine yol açacaktır. Önceliklendirmede temel 

dayanak “Stratejik Amaçlar” olacaktır.   
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Ancak Ajans henüz kuruluş aşamasında olduğundan orta ve uzun vadede kapsamlı bir 

stratejik çerçevede hizmet etmesi beklenen, tecrübe, ortak akıl ve genel geçerli hususları 

dikkate almak suretiyle öncelikli faaliyetlerini belirlemiştir. 

Bu çerçevede Mevlana Kalkınma Ajansı, 2009 yılı sonuna kadar kurumsallaşma 

faaliyetleri, tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile mali destek programlarını 

hedef alarak 2009 ve 2010 yılı için hazırlanması gereken temel dokümanlara yönelik 

çalışmaları yürütecektir.  

Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında; kalkınma ve yönetim kurulları mensuplarının 

oryantasyonu, Genel Sekreterin göreve başlaması, kuruluş kararnamesinde belirtildiği 

üzere ilk yıl için en fazla 30 uzman ve 6 destek personelin istihdamı ve bunların eğitimi, 

Ajansın faaliyet göstereceği fiziki mekanın temini ve bu mekanın tefrişinin sağlanması, 

yatırım destek ofislerinin kurulması, bilgilendirme, duyuru ve interaktif uygulamalara 

imkan verebilen ajansa ait bir web sayfasının oluşturulmasına yönelik faaliyetler 

yürütülecektir. 

Bu kapsamda gerekli olan alanlarda; eğitim, danışmanlık, ilan hizmetleri ile ulaşım, 

güvenlik, temizlik ve diğer destek hizmetlerinin alımı gerçekleştirilecektir. 

Tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında, bölgedeki kişi ve kurumların 

ajansın varlığından, amacından, faaliyetlerinden, sağlayacağı imkânlardan haberdar 

edilerek, bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
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3 - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A – HİZMET BİNASI İŞLERİ 

Hizmet binasının tamir ve tadilat işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda; tüm binanın alçı 

tamirat işleri, yıkım döküm işleri, duvar, mermer ve boya işleri, kapı ve pencerelerin 

gözden geçirilmesi ve perde alımları yapılmıştır. Ayrıca Havalandırma sistemi işi 

yaptırılmış gerekli görülen odalara klima taktırılmıştır. Binanın iç ve dış temizliği 

yaptırılmıştır. 

Bu konular için toplam KDV dâhil 78.949 TL harcama yapılmıştır. Mobilya ve bilgisayar 

konusunda alım süreçleri devam etmektedir. 

B – ARAÇ KİRALANMASI İŞİ  

Mevlana Kalkınma Ajansı hizmetlerine tahsis edilmek üzere bir adet 2006 model passat 

marka binek araç kiralanmıştır.  

C – GENEL SEKRETERİN GÖREVE BAŞLAMASI 

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 20 Mayıs 2009 tarihinde görevine başlamıştır. 

D – PERSONEL ALIMI 

Mevlana Kalkınma Ajansı ihtiyaç duymuş olduğu uzman ve destek personeli 06-10 

Temmuz 2009 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu yarışma sınavı ile almış 

bulunmaktadır. Söz konusu personelin 23 Eylül 2009 tarihi itibarıyla göreve başlaması 

planlanmaktadır. 

E – ÖN BÖLGESEL GELİŞME PLANIN HAZIRLANMASI 

Mevlana Kalkınma Ajansı henüz kurumsallaşma aşamasında olmasına rağmen bir yandan 

da hizmet üretmeye başlamış, 2009–2010 yıllarını kapsayan “Ön Bölgesel Gelişme 

Planını” hazırlama çalışmalarına başlamış ve bu konuda sona doğru yaklaşılmıştır. 

Bu maksatla; önce bölge için yapılmış güncel ve tabanı olan çalışmalar incelenmiştir. Söz 

konusu çalışmalar geniş bir katılımla bölgenin temel aktörleri göz önünde bulundurularak 

ve onların birebir katılımlarıyla yapılmış olan çalışmalardır.  

Bu çalışmaların başlıcaları; Konya İl Özel İdaresi Strateji Planı, Karaman İl Özel İdaresi 

Strateji Planı, Konya Ticaret Odasının Konya İli Sosyo Ekonomik Görünümü adlı 

çalışması, Karaman Ticaret ve Sanayi Odasının ilin stratejik gelişme alanlarına yönelik 
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olarak yapmış olduğu değişik raporlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının TR52 

Düzey 2 Bölgesine yönelik yapmış olduğu değişik çalışmalar, 2004-2006 yılları arasında 

TR52 Düzey 2 Bölgesinde Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Kapsamında yürütülmüş 

olan Pazarlama Araştırması çalışmalarından ve 26 Mayıs 2009 tarihinde Karaman ilinde 

gerçekleşmiş olan Kalkınma Kurulu toplantısında öne çıkan temel konulardan 

yararlanılmıştır. Ayrıca bölgede odalar, belediye ve il genel meclislerinde Ajans tanıtımı 

bağlamında katılımcılarla yüzyüze anket çalışması yapılmıştır.  

“Ön Bölgesel Gelişme Planı Taslağı” 23.06.2009 tarihi itibarıyla Ajansın internet 

sayfasında, paydaşların görüş, öneri ve eleştirilerine açılmış ve bu durum Konya ve 

Karaman Valiliklerine, Kalkınma Kurulu Üyelerine, Konya ve Karaman Dâhilindeki İlçe 

Kaymakamlıklarına ve İl, İlçe ve Belde Belediyelerine resmi yazı ile bildirilmiştir. Bu 

yazı neticesinde ilgili kurumlardan ve diğer paydaşlardan gelen cevabi yazılar bu 

çalışmanın esas unsurlarından olmuştur.  

Söz konusu Kalkınma Kurulu Toplantısında kurul üyeleri tarafından Ajansın mümkün 

olan en kısa zamanda tam anlamıyla faaliyete geçmesinin sağlanmasına vurgu yapılarak, 

Ön Bölgesel Gelişme Planı ve Hibe Programı Hakkında çalışmalarda bulunulmuş ve 

aşağıdaki konularda yoğunlaşılması hususunda mutabakata varılmıştır. 

 

1 – KOBİ’lerin kapasite artışları desteklenmeli, 

2 – KOBİ’lerin inovasyon ve ar-ge çalışmalarına yönelik projeleri desteklenmelidir, 

3 – İlk girişimcilik faaliyetleri desteklenmeli, özellikle genç ve kadın girişimcilere 

yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir, 

4 – Alternatif enerji kaynaklarına (rüzgâr ve güneş enerjisi gibi) yönelik faaliyetler 

desteklenmelidir, 

5 – Organik Tarım desteklenmelidir, 

6 – Damla Sulama teşvik edilmelidir, 

7 -  Bölgenin yatırım imkânları ve avantajları konusunda çalışmalar yapılmalı ve yerli ve 

yabancı yatırımcıya destek sağlanmalıdır, 

8 – Kültür ve turizme yönelik faaliyetler desteklenmelidir, 

9 – Bölgenin güçlü olduğu lokomotif sektörlere destek verilmelidir, 

10 – Bölgenin sanayi envanteri yapılmalıdır, 
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11 – Kümelenme projelerine destek sağlanmalıdır, 

12 – Atık su arıtma tesisleri konusunda destek sağlanmalıdır.  

Ayrıca bu çalışmada, 04 Haziran 2009 tarihinde açıklanmış olan yeni Yatırım Teşvik 

sistemi göz önünde bulundurulmuş ve bölgesel teşviklerden yaralanacak sektörler 

anlımda TR52 Düzey 2 Bölgesinin öncelikleri dikkate alınmıştır.  

İlave olarak, 04 Temmuz 2008 tarihinde ve 13 Temmuz 2009 tarihinde Konya’da 

yapılmış olan Konya-Karaman İlleri Ekonomik Sosyal Koordinasyon Toplantısında öne 

çıkan konular ve bu toplantıya istinaden hazırlanmış olan rapor ve çalışmalar da 

incelenmiştir.  

F – 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ  

2010 Yılı Çalışma Programı, 5449 sayılı Kanunun amaç ve kapsam başlığında “kurumlar 

arası işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda 

öngörülmüş olan ilke ve politikalarla uyumlu biçimde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” 

olarak belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere Kanunun 5 ve 14 üncü maddeleri ile 

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin; kalkınma 

ajanslarının bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirlerini, proje ve faaliyetlerini, 

bunlara ayrılacak tahmini mali kaynakları ve bunların Ajans bütçesi içindeki tahmini 

oranı ile faaliyetlerin gerekçelerini göstereceğine ilişkin hükmü çerçevesinde 

hazırlanmıştır.  

Mevlana Kalkınma Ajansı 2010 yılı çalışma programı, belgede yer alan ve kaynak tahsis 

edilecek proje ve faaliyetlerin öncelikleri, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçları 

bakımından ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel 

kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı olması gözetilerek 

düzenlenmiştir. 

Bütçe, Ajansın bütçe yılı içerindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerinin 

tahsiline, giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren, bunlara ait iş ve işlemlerin 

yapılmasına imkân tanıyan bir karardır. 2010 Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, 2009–

2010 dönemini kapsayan Ön Bölgesel Gelişme Planında belirtilen öncelikler 
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doğrultusunda hazırlanan 2010 Yılı Çalışma Programı ile tespit edilen faaliyetler esas 

alınmıştır. 

2010 yılı bütçesi bir metin ve eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde, gelir 

tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine 

ilişkin esas ve usuller ile parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile 

bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Bütçe’nin gider kalemleri fonksiyonel ve 

ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


