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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 kurulmuĢ; kurumsal ve bölgesel
stratejilerinin oluĢturulması ve bu stratejilerin gerçekleĢtirilmesi için bölgesel aktörleri bir araya getiren
bir mekanizmadır. Kalkınma Kurulu ise, bölgesel geliĢme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu
kurum ve kuruluĢları, özel kesim, sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında
iĢbirliğini geliĢtirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluĢturulmuĢtur. Kalkınma Kurulu, 5449 sayılı
Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca:
Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüĢmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna
önerilerde bulunmak,
Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik
olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
Toplantı sonuçlarına iliĢkin bir sonuç bildirisi yayımlamak üzere görevli ve yetkili kılınmıĢtır.
Kalkınma Kurulu 22 Aralık 2010 ÇarĢamba günü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı
salonunda, 64 üyenin iĢtiraki ile saat 14.00’da Kalkınma Kurulu baĢkan, baĢkan vekili, asıl ve yedek
kâtip üyelerin seçimini yapmak üzere toplanmıĢtır. Kurulun en genç iki üyesinin geçici kâtip olarak
görevlendirilmesini takiben asıl ve yedek kâtip üyelerin seçimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Adaylardan, Adana
Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı BaĢkanı Alper TANSEL ve Mersin GiriĢimci ĠĢ Kadınları Derneği BaĢkanı
Cavidan DEMĠRAĞ asıl kâtip üyeliğe, Adana Serbest Mali MüĢavirler Odası BaĢkanı Ahmet COġAR ve
Mersin Genç ĠĢadamları Derneği BaĢkanlığı BaĢkanı Alper GÜRSOY yedek kâtip üyeliğe seçilmiĢtir.
Kalkınma Kurulu baĢkan ve baĢkanvekili seçimi için yapılan oylamada Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis BaĢkanı Faik BURAKGAZĠ kurul baĢkanı, Kozan Belediyesi BaĢkanı Kazım ÖZGAN baĢkan vekili
olarak seçilmiĢlerdir. Kurul üyelerinin görüĢ ve önerilerinin dinlendiği bölümden sonra, gelecek
toplantının yer, zaman ve gündeminin belirlenmesi için Ajans Genel Sekreterliğine yetki verilmesine
karar verilmiĢtir
Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kanun ve Yönetmeliklerde ifade bulan görevinin
sorumluluğu içerisinde bölgedeki geliĢmelere ve Ajans çalıĢmalarına duyarlı olduğunu, Ajans
faaliyetlerine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağını bu sonuç bildirgesiyle kamuoyunun
bilgisine sunar.
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