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ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Kalkınma Kurulu Toplantısı
Sonuç Bildirgesi
Kalkınma Ajansları, yerel potansiyelleri harekete geçirerek bölgeler arası ve bölge içi
dengesizlikleri gidermek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kurulmuş; kurumsal ve bölgesel
stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için bölgesel aktörleri bir araya getiren
bir mekanizmadır. Kalkınma Kurulu ise, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki
kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel
yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur.
Kalkınma Kurulu, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun uyarınca:
•

Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna

önerilerde bulunmak,
•

Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik

olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
•

Toplantı sonuçlarına ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak üzere görevli ve yetkili kılınmıştır.
Kalkınma Kurulu, 23 Kasım 2010 Salı günü Adana Valiliği Toplantı Salonunda, 52 üyenin iştiraki

ile saat 10.00’da Adana Valiliği Toplantı Salonunda, Bölgesel Gelişme Planının değerlendirilmesi ve
2010 Yılı Teklif Çağrıları hakkında görüş alışverişi gündemiyle, Kalkınma Kurulu Başkanı Süleyman
ONATÇA Başkanlığında toplanmıştır.
Kalkınma Kurulu Başkanı Süleyman ONATÇA ’nın açılış konuşmasının ardından, 2010–2013
Bölge Gelişme Planı, proje teklif çağrısı yöntemleri ve 2010 yılı Mali Destek Programı taslakları ile ilgili
olarak kurul üyeleri bilgilendirilerek üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerde,
bölge gelişme planında yer alan sektörlerin desteklenmesine ilaveten; bir önceki yıl mali destek
programları kapsamında yer almayan tarım ve tarıma dayalı sanayi ile ilgili projelere 5 ek puan
verilmesi hususunda görüş birliği oluşmuş, Yönetim Kuruluna bu doğrultuda tavsiyede bulunulması
kararlaştırılmıştır.
Kalkınma Kurulu ayrıca gündem dışı olarak uluslararası sürat treninin Doğu Akdeniz
coğrafyasından geçirilmesi amacıyla Kalkınma Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu hususta
görüşlerin bildirilmesini kabul etmiştir.
Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kanun ve Yönetmeliklerde ifade bulan görevinin
sorumluluğu içerisinde bölgedeki gelişmelere ve Ajans çalışmalarına duyarlı olduğunu, Ajans
faaliyetlerine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağını bu sonuç bildirgesiyle kamuoyunun
bilgisine sunar.
Süleyman ONATÇA
Kalkınma Kurulu Başkanı

