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Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14.00’da Faik
Burakgazi başkanlığında ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Çağ Üniversitesi konferans
salonunda toplandı.
Kısa bir açılış konuşmasın ardından başkan, bir süre önce ÇKA’da göreve başlayan Genel
Sekreter Zekeriya Şarbak’ı kurula takdim etti. Bunun üzerine Kalkınma Kuruluna hitabeden Şarbak,
Ajansın mevcut durumuyla ilgili değerlendirmelerini anlatarak, önümüzdeki dönem için öngörülen
ajans faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Genel Sekreterin konuşmasının ardından gündemin üçüncü maddesine geçildi. Çukurova
Kalkınma Ajansı 2011 yılı faaliyet raporu Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin
91.maddesi hükmü uyarınca Kurula sunuldu ve Kurul üyelerinin konu ile ilgili değerlendirmeleri alındı.
Proje teklif çağrılarının yer aldığı dördüncü gündem maddesinde kurul üyeleri bilgilendirildi ve
Kurulun görüş ve önerileri alındı.
Başkan Faik Burakgazi Gündemin beşinci maddesi olan “Çukurova Bölgesinde Göç” başlıklı
araştırma raporunun sunumudan önce konuyla ilgili olarak şu tespitlerde bulundu. Adana ve
Mersin’in yer aldığı TR62 Bölgesinin markalaşmasının önünde, bölgenin aldığı yoğun göçün yarattığı
sorunların engel teşkil ettiğini söyledi. Mersin’de de, Adana’da da sorunun çözüme ulaştırılması için
yoğun çabaların harcandığına işaret eden Burakgazi, sorunun büyüklüğü karşısında yerel odakların
küçük kaldığını, çözüm için merkezi idarenin taraf olması gerektiğini söyledi. Özellikle Kentsel
Dönüşüm uygulamasının çok gerekli olmasına rağmen aşılmasının zor göründüğünü belirtti. Çok
sorunlu, çok bileşenli, çok taraflı bir sorun olarak ortada duran Kentsel Dönüşüm uygulamasının
ancak tarafların mutabakatıyla çözüme kavuşacağının altını çizdi. Müteakiben ÇKA Uzmanı Cesurhan
Taş tarafından hazırlanıp sunulan “Çukurova’da Göç” konulu sunum izlendi. Sunum sonrası Kurul
üyeleri konu ile ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerini paylaştı.
Gündemin altıncı maddesinde yer alan “Kruvaziyer Turizmi ve Çukurova Ekonomisine
Katkıları” başlıklı sunuma geçildi. Kurul Başkanı Burakgazi tarafından sunum kapsamında detay bilgiler
verilerek Kruvaziyer Turizminin bölgede yaratacağı ekonomik hareketliliğe vurgu yapıldıktan sonra,
Kruvaziyer gemilerin yanaşacağı rıhtımın inşası veya mevcut rıhtımların iyileştirilmesinin başlamak
için yeterli olmayacağını söyledi. Bölge insanının bu turizm türüyle gelecek turiste nasıl bir hizmet
sunması gerektiğini öğrenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Burakgazi Kurvaziyer turistinin
taleplerine ve beklentilerine yanıt vermek için bu turizm çeşidini iyi bilmek gerektiğini belirtti.
Gelecek toplantının yer, zaman ve gündeminin belirlenmesi için Kalkınma Kurulu Başkanının
yetkilendirilmesi karara bağlandı.
Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kanun ve Yönetmeliklerde ifade bulan görevinin
sorumluluğu içerisinde Çukurova’da gelişmeleri yakından izlediğini, bölgenin üretim gücü ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacağını bu sonuç bildirgesiyle kamuoyunun bilgisine
sunar.
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