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I- GENEL BİLGİLER  

Çukurova Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı 

Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak 31 Mayıs 2006 tarih ve 2006/10550 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 

 

A) Çukurova Kalkınma Ajansı’nın Kurumsal Misyon ve Vizyonu  

TR62 İstatistiki Düzey 2 bölgesinde, Adana ve Mersin illerinde faaliyetlerini sürdüren 

Çukurova Kalkınma Ajansı, “faaliyet bölgesi olan Çukurova’nın kalkınması için iktisadi 

ve sosyal alanda sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak araçları ve faaliyetleri tespit 

eden, geliştiren ve başarılı bir şekilde uygulayabilen bir Ajans olmayı hedefler” 

misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ajansın vizyonu, “bölgesel kalkınmanın 

sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde öncü ve etkin olmak” ifadesi ile 

özetlenmektedir.   

 

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar  

Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile 

belirlenmiştir. Bu Kanun’un beşinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri 

arasında temel olanları şunlardır;  

a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.  

b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek 

olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, 

değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek.  

c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek 

sağlamak. 
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d)  Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen 

ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.  

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel 

kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. 

f)  Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak 

kullanmak veya kullandırmak.  

g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, 

başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.  

h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.  

i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına 

giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen 

süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.  

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü 

eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli 

işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.  

k) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin 

bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı 

sağlamak.  

 

C) Kurumsal Bilgiler  

1) Teşkilat Yapısı  

5449 sayılı Kanun’un Ajansın Teşkilatı başlıklı Üçüncü Bölümü’nde Ajansların teşkilat 

yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi 

şeklinde düzenlenmiştir. 
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2) Fiziksel Yapı ve İnsan Kaynakları  

Ajansımız, kiralamış olduğu Adana’nın Seyhan ilçesi, Çınarlı mahallesi, Atatürk 

Caddesi’ndeki Sabancı İş Merkezi’nin 6 ve 7. katlarındaki merkez ofisinde Adana 

Yatırım Destek Ofisi ile birlikte yaklaşık 1500 m² alanda ve Mersin Ticaret Borsası’nın 

Üç Ocak Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Liman D Kapısı yanındaki binasının 

2.katında Mersin Yatırım Destek Ofisi faaliyetlerine ev sahipliği eden yaklaşık 340m² 

brüt alana sahip mekanda hizmet vermektedir. Merkez Ofisinde 50 kişi kapasiteli bir 

adet seminer salonu ile iki adet toplantı odası, Mersin Yatırım Destek Ofisinde de bir 

toplantı odası bulunmaktadır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Ajans bünyesinde 1 genel sekreter, 29 uzman ve 7 

destek personel olmak üzere 37 kişi istihdam edilmektedir. Ajans personelinin 21’i 

erkek ve 16’u bayandır. Ajans personelinin cinsiyetlerine, statülerine, uzmanlık 

alanlarına ve eğitimlerine göre dağılımları aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir.  
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Şekil: Ajans personelinin cinsiyete göre dağılımı 

 

Şekil: Ajans personelinin statülerine göre dağılımı 

 

Şekil: Ajans personelinin uzmanlık alanlarına göre dağılımı 
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3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

Ajansımız bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmaya 

çalışmaktadır. Adana merkez ofiste bir adet ana sunucu ve buna bağlı bir adet 

güvenlik duvarı ile Mersin ofiste de bir adet sunucu ve güvenlik duvarı hizmet 

vermektedir. Ajansın kurumsal internet sitesi, e-posta sunucusu, anti-virüs yazılımı, 

EBYS, muhasebe ETA yazılımı, ‘active directory’ yapısı, Adana ve Mersin’de 

toplamda iki olmak üzere yedekleme hizmeti yerine getirilmektedir. 

 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Ajansımızda yerel ağ üzerinde 79 adet kişisel 

bilgisayar, 27 adet diz üstü bilgisayar, 6 adet ağ yazıcısı-fotokopi makinesi ve 9 adet 

lazer yazıcı, 3 adet tarayıcı bulunmaktadır. Yerel ağda aktif dizin yapısı kurulmuş 

olup, tüm kullanıcılara gerekli erişim yetkileri verilmiştir. Ana makine üzerinde 

oluşturulan bireysel klasörler ile ortak alanın yedeklemesi yapılmaktadır. Ayrıca ajans 

bünyesinde kullanılmakta olan EBYS, ETA yazılımlarının da yedekleri alınmaktadır. 

Verilerin Mersin ofiste birer yedekleri bulunmaktadır bu yedekleme sistemi VPN 

bağlantısı üzerinden gerçekleşmektedir. İnternet erişimi Adana ofis için 2 adet 20MB 

Fiber bağlantılar ile sağlanmaktadır. Mersin ofiste ise 4MB ve 8 MB iki adet ADSL hat 

üzerinden sağlanmaktadır. Ajansımızın mevcuttaki bilgi ve teknoloji kaynakları 

aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

 

Tablo: Bilgi ve teknoloji kaynakları 

Cihaz Adet 

Masaüstü bilgisayar 79 

Dizüstü bilgisayar 27 

Sunucu 2 

Güç kaynağı 2 

Lazer yazıcı 9 

Tarayıcı 3 

Projeksiyon cihazı 4 

Çok fonksiyonlu yazıcı 6 

Faks makinası 2 

Video kamera 1 

Digital fotoğraf makinası 10 

LCD televizyon  2 

DVD oynatıcı 2 

Kamera sistemi 2 

Güvenlik kamerası 14 

Digital telefon santrali+ masaüstü telefon 2+38 
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Parmak izi okuyucu 2 

Firewall 2 

Harici yedekleme birimi 3 

VPN uyumlu modem 2 

Fiber modem 2 

Ipad 2 10 

Telsiz telefon 2 

BlackBerry cep telefonu 37 

Ses sistemi 1 

Evrak imha makinası 6 

Spiralleme makinası 1 

 

4) Sunulan Hizmetler  

Ajans’ın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulmuş bulunan 

Planlama ve Programlama Birimi, Proje Uygulama Birimi, İzleme ve Değerlendirme 

Birimi, Adana Yatırım Destek Ofisi, Mersin Yatırım Destek Ofisi ve Destek Hizmetleri 

Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 Planlama ve Programlama Birimi 

Planlama ve Programlama Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel 

aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel temelde plan ve programlar hazırlanması, 

yerel, ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik 

çalışmalar yapılmasından sorumludur.  

 Proje Uygulama Birimi  

Proje Uygulama Birimi, Planlama ve Programlama Birimi tarafından hazırlanan 

bölgesel programların yönetiminden sorumlu birimdir. Birim, tüm destekler 

kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan 

projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin 

imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.  

 İzleme ve Değerlendirme Birimi  

İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve 

desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin 

toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme 
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faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla 

takip edilmesini sağlar. Bu nedenle hibe programı çerçevesinde desteklenen 

projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe 

yararlanıcısının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.  

 Yatırım Destek Ofisleri 

Ajans bünyesinde Adana ve Mersin’de olmak üzere iki tane olan Yatırım Destek 

Ofislerinin görevlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, yatırım 

kapasitesinin geliştirilmesine ve stratejisinin hazırlanmasına yönelik görevler, yatırım 

konusunda bilgi ve teknik destek sağlamaya yönelik görevler ve yatırımların idari 

aşamasının kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik görevler. 

 Destek Hizmetleri Birimi 

Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Birimi’nin faaliyet 

alanları görev ve sorumlulukların paylaşımına göre aşağıda sıralanmaktadır: 

o İdari ve Mali İşler  

 Ajans bünyesinde yapılan harcamaların kontrolünü gerçekleştirmek, 

 Harcamalara yönelik olarak “ödeme emri belgesi düzenlemek”, 

 Maaş ve yolluk harcama belgelerini hazırlamak, 

 Tüm ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Bankalara talimat ve ödeme emri vermek, 

 Demirbaş ve varlıkların kaydını tutmak, 

 Devirlerin tahsilini sağlamak, 

 Nakit varlıkların ödeme planı dâhilinde finansal değerlendirmesini sağlamak, 

 Bütçe ve gerçekleşen giderleri takip etmek, 

 Birim bütçe çalışmalarına katkıda bulunmak, 

 Muhasebe ile ilgili tüm çalışmaların sevk ve idaresini gerçekleştirmek, 

 Beyannameler ile ilgili işlemleri yapmak, 
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 Mali ödemeleri (vergi, SGK primleri, vb.) yapmak, 

 Genel hizmetlere yönelik tüm satın almaları gerçekleştirmek, 

 Mal ve hizmet alımları öncesinde piyasa araştırması yapmak, 

 Temizlik, tamir, bakım, vb. idari hizmetlerin alınmasını sağlamak, 

 Tamir, bakım, vb. satın almaları gerçekleştirmek, 

 Proje ödemelerini hazırlamak, 

 Ajans’ın harcama kalemleri, ödemeleri ve bütçe tutma oranını takip etmek, 

 Bütçe çalışmalarına katkıda bulunmak, 

 Aralık ayında bir sonraki dönemin biten sözleşmelerini yenilemek,  

 Mevcut alımların devamı ya da farklı firmalara aktarılması için ihaleleri hazırlamak, 

 Muhasebe biriminin kapsamına giren mutabakat işlemlerini gerçekleştirmek, 

 Ajans binasının, taşıt araçlarının, demirbaşların, bina ile ilgili teknik donanım ile 

malzemelerin, tesisatın bakımını, onarımını ve en iyi şekilde kullanımı ile korunmasını 

sağlamak, 

 Ajansın tüm fiziki varlıklarına ilişkin mutabakatları gerçekleştirmek, 

 Ajans araçlarının kullanımını düzenlemek,  

 Personelin genel temizlik ve büro hizmetlerini koordine etmek,  

 Hizmet alımı yolu ile istihdam edilen dış kaynaklı personelle öncelikli iletişimi 

sağlamak, ihtiyaç ve talepleri Birim Başkanına iletmek. 

 Ajansa gelen – giden misafirlerin kontrol ve denetimi ile raporlanmasını sağlamak,  

 Sivil savunma, yangından korunma, bu konularda kullanılıyorsa taşeronlarla temas 

kurmak, 

 Ajans konferans ve toplantı salonlarının bakımı, hizmete hazır halde tutulmasını 

sağlamak 

 Ajans genel güvenliğini sağlamak,  

 Satın alınan ürünün girdi kontrolünü yapmak, kayıt tutmak ve ambar-depo düzenini 

sağlamak, 
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 İşiyle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek ve yöneticisine raporlamak, 

 Bilgilendirme amaçlı sunum, bilgi notları, araştırma raporları hazırlamak,  

 Kitap, CD basımı ve tanıtım filmi hazırlanması için bilgi sağlamak, 

 Birim içi bilgilendirme yapmak, katılım sağlanan toplantılara ve faaliyetlere özel 

sunumlar hazırlamak, 

 Stratejik plan, çalışma programı, bütçe, faaliyet raporu vb. ile ilgili birimden istenen 

verileri hazırlamak  

 Çalışmalarını birim amirine raporlamak, 

 Faaliyetleriyle ilgili satın almaları yürütmek, 

 Faaliyetleriyle ilgili web sitesi bölümlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, 

 

o İnsan Kaynakları 

 İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde personelin tüm özlük ve sicil kayıtlarının 

tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, 

 Ajansın ihtiyaç duyduğu personelin temini, yerleştirilmesi ve oryantasyon eğitimini 

organize etmek, 

 Yıllık eğitim planını hazırlamak, eğitim programları ile ilgili gerekli çalışmaları 

yapmak, 

 Performans değerleme çalışmalarını organize etmek, değerlendirme raporunu 

hazırlamak ve arşivlemek, 

 Personel izin takibini yapmak, izin-vizite taleplerini izin kartına işlemek, personelin 

izin dönüşünde, izin formunu yetkili amirine imzalatarak kendisine ulaştırılmasını 

sağlamak, formları dosyalamak, 

 Personelin görevlendirme, rapor ve diğer özlük işlemlerini takip etmek, 

 İnsan kaynakları planlamasını hazırlamak, her yıl mevzuatta öngörülen sürede 

İnsan Kaynakları Politika Uygulama Raporunu hazırlamak ve yöneticisine sunmak, 
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 Aylık puantajı hazırlamak ve personel ücretlerini bordrolama çalışmalarını yapmak. 

 

o Basın ve Halkla İlişkiler 

 Ajansın kurumsal kimliğini güçlendirilerek geliştirilmesi, yerel, ulusal ve 

uluslararası boyutlarda kurumlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi, basın 

ve yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilerek Ajans ile kamuoyu arasında 

sağlam bir köprü kurulmasını sağlayarak, gelişen kurumsal yapının gereksinimleri 

doğrultusunda, sürekli kendini yenileyerek faaliyetlerini sürdürmek 

 Ajansın görünürlüğünü sağlayıcı tüm belgelerin kurumsal kimlik kılavuzu ile 

uyumlu olup olmadığının kontrolünü yapmak, 

 Proje Uygulama Birimi ile koordinasyon içinde çalışarak teklif çağrısı ilanı ile ilgili 

kullanılacak iletişim araçlarını belirleyerek bir iletişim planı hazırlanmasında, duyuru 

metnini hazırlanmasında, kullanılacak iletişim araçlarına uygun görsel ve basılı 

materyalin hazırlanmasında, kamuoyuna duyurulmasında, gerekli toplantıların 

organizasyonunda rol almak, bu birimin düzenlediği tüm etkinliklere ilişkin görsel 

edinilmesini sağlamak,  

 Ajansın tanıtım faaliyetlerinde rol almak, 

 Kart, çiçek gönderme vb. faaliyetleri gerçekleştirmek 

 Ajans promosyonlarının kurumsal kimlikle örtüşür biçimde üretilmesini ve 

dağıtılmasını sağlamak, 

 Günlük medya ve basın takibini yaparak Ajans ile ilgili haberleri elektronik ve 

fiziksel olarak arşivlemek,  

 Ajans’a bilgi edinme amaçlı gelen ziyaretçiler ve telefonlarla ilgilenmek, Ajans 

hakkında bilgi vermek, teknik bilgi taleplerini ilgili birimlere yönlendirmek, 

 Çukurova Kalkınma Ajansı adına çıkarılan bülten, broşür, internet sitesi haber 

köşesi vb. faaliyetlerle ilgili olarak birimlere haber niteliği olan faaliyetlerinin sorularak 

faaliyetlerle ilgili bilgiler ve resimleri toplamak, alınan bu bilgileri haber haline 

getirmek 
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 Ajansla ilgili bilgilendirme toplantıları, çeşitli etkinlikler ve fuarlarla ilgili 

organizasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yer ve ikramları organize 

etmek, gerekli satın alma işlemlerini yürütmek, görsellerin temin edilmesini sağlamak, 

 Haber niteliği taşıyan faaliyet ve organizasyonlarla ilgili basın bülteni hazırlamak 

ve yöneticisinin onayını müteakip basın kuruluşlarına haber geçmek, 

 Kalkınma Kurulu toplantılarına katılmak ve toplantı görselini kaydetmek,   

 Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu toplantıları ve diğer önemli faaliyetlere medyayı 

davet etmek,  

 Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesini hazırlamak, Kalkınma Kurul 

Başkanına imzalattıktan sonra basına bülten geçmek ve internet sitesinde 

duyurulmasını sağlamak, 

 Web sitesini sürekli kontrol ederek haber niteliği taşıyan faaliyetlerin 

yayınlanmasını sağlamak,  

 Genel Sekreterin randevu takvimini ayarlamak, 

 Genel Sekreter ile ilgili görevlendirmelerde izin ve görevlendirme formlarını 

hazırlamak, Genel Sekreterin görevlerinde ulaşım ve konaklama organizasyonlarını 

gerçekleştirmek, görev sonrası işlemlerini (yolluk, vb.) gerçekleştirmek, 

 Genel Sekreter’e gelen röportaj taleplerini cevaplandırmak, 

 Genel Sekreter’e gelen misafirlerin ulaşım, konaklama, ağırlama, vb. işlemlerini ve 

bununla ilgili satın almaları yürütmek, 

 Yönetim Kurulu toplantılarının olduğu günlerdeki yemek, vb. organizasyonları 

gerçekleştirmek, 

 İşiyle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek ve yöneticisine raporlamak, 

 Bilgilendirme amaçlı sunum, bilgi notları, araştırma raporları hazırlamak,  

 Kitap, CD basımı ve tanıtım filmi hazırlanması için bilgi sağlamak, 
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 Birim içi bilgilendirme yapmak, katılınan toplantılara ve faaliyetlere özel sunumlar 

hazırlamak, 

 Stratejik plan, çalışma programı, bütçe, faaliyet raporu vb. ile ilgili birimden istenen 

verileri hazırlamak  

 Çalışmalarını birim amirine raporlamak, 

 Faaliyetleriyle ilgili satın almaları yürütmek, 

 Faaliyetleriyle ilgili web sitesi bölümlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, 

o Yazı İşleri ve Arşiv 

 Gelen evrakı defterde kayda almak, tarayarak doküman yönetim sistemine 

aktarmak, yöneticisine ve havale edilmek üzere Genel Sekretere iletmek,  

 Doküman yönetim sistemiyle ilgili sorunları tespit etmek, bilgi işlem sorumlusuna 

bildirmek, 

 Evrakın orijinalini dosyasına kaldırarak arşivlemek, 

 Giden evrak işlemlerini yürütmek, elden ya da posta ile gönderme işlemlerini 

yürütmek, giden evrakın orijinalini dosyasına kaldırarak arşivlemek, 

 Kalkınma Kurulu toplantı davet yazılarını hazırlamak ve göndermek,  

 Kalkınma Kurulu toplantılarına katılımcı listesi hazırlamak, toplantı esnasında 

listeleri imzalatmak, kurul üyelerinin ihtiyaç duyabileceği materyalleri hazırlamak, 

 Kalkınma Kurulu toplantı kayıtlarını basın ve halkla ilişkiler sorumlusundan almak, 

arşivlemek, 

 Kalkınma Kurulu karar tutanağını ve sonuç bildirgesini hazırlamak ve ilgililere 

göndermek, 

 Kalkınma Kurulu toplantılarının katılım durumunu incelemek, üyelikle ilgili 

değişiklik durumlarını yöneticisine ivedilikle bildirmek, 
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 Kalkınma Kurulu Toplantısı katılımcı listesini internet sayfasında yayınlanmak 

üzere Bilgi İşlem Sorumlusuna teslim etmek, internet sitesindeki üye bilgileri ve 

katılımcı listelerinin doğruluğunu takip etmek, gördüğü eksik ve hataları yöneticisine 

bildirmek, 

 Personel ile ilgili bildirimleri gerçekleştirmek, tebliğ ve tebellüğ belgelerini 

arşivlemek, 

 Ajans Merkez Binasında yer alan Merkez Arşivin düzenlenmesi ve arşivde yer alan 

belgelerin saklanması ve korunmasını sağlamak, 

 Arşivde yer alan evrak, dosya ve belgelerin güncel listesini tutmak ve bunu aylık 

olarak Birim Başkanına raporlamak, 

 Arşiv Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde arşivin kullandırılmasını 

sağlamak, 

 Arşivden ödünç alınacak ve iade edilecek dosya ve belgeleri Arşiv Kayıt Defterine 

kaydetmek, 

 Birim Arşivlerinden Merkez Arşive devir olacak dosya ve belgelerin teslim 

alınmasını Merkez Arşivi Devir Formu ile gerçekleştirmek, 

 Postanın alınması, götürülmesi ve zimmetli evrakın dağıtımını sağlamak,  

 İşiyle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek ve yöneticisine raporlamak, 

 Bilgilendirme amaçlı sunum, bilgi notları, araştırma raporları hazırlamak,  

 Kitap, CD basımı ve tanıtım filmi hazırlanması için bilgi sağlamak, 

 Birim içi bilgilendirme yapmak, katılım sağlanan toplantılara ve faaliyetlere özel 

sunumlar hazırlamak, 

 Stratejik plan, çalışma programı, bütçe, faaliyet raporu vb. ile ilgili birimden istenen 

verileri hazırlamak  

 Çalışmalarını birim amirine raporlamak, 
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 Faaliyetleriyle ilgili satın almaları yürütmek, 

 Faaliyetleriyle ilgili web sitesi bölümlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, 

 Amirlerinin vereceği görevleri yerine getirmek. 

o Bilgi-İşlem 

 Ajansın kurumsal web sitesini oluşturmak ve güncelliğini sağlamak, 

 Ajansın tüm bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimlerinin sorunsuz çalışmasını 

sağlamak, güncelliğini kontrol etmek ve bakımlarını yapmak, 

 Gerektiğinde personele teknik destek vermek, 

 Bilişim alt yapısı ile ilgili tüm satın almaları yapmak. 

o Özel Kalem (Sekretarya) 

 Genel Sekreterin sekretaryasını ve çalışmalarını organize etmek, 

 Genel Sekretere Ajans içi ve dışı çalışmalarında eşlik etmek. 

 

5) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi  

İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmış ve bu 

amaçla 2010 yılı haziran ayı içerisinde bir mülakat sınavı yapılarak iç denetçi 

istihdamı gerçekleştirilmiştir. İç denetçi tarafından İç Kontrol Sistemi kurulmasına 

yönelik danışmanlık faaliyetleri başlatılmış ve bu kapsamda İç Denetim Yönergesi 

hazırlanarak Genel Sekreterin onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge kapsamında 

iç denetçi tarafından bir iç denetim planı hazırlanmış ve iç denetim faaliyetleri 2011 

yılı başından itibaren başlamıştır. Buna karşın, 2012 yılı Ocak ayında iç denetçinin 

görevden ayrılması ile iç denetim faaliyetlerine ara verilmiştir. 2012 yılı içerisinde yeni 

bir iç denetçi istihdamı için çıkılmış olan personel alım ilanına nitelikleri haiz bir 

başvuru olmamıştır.         
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II- ÇUKUROVA KALKINMA AJANSININ AMAÇ, HEDEF VE 

ÖNCELİKLERİ  

A) Amaç ve Hedefler  

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, faaliyet alanı olan Çukurova Bölgesi’nin 

tüm yönleriyle sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamaktır. ÇKA, bu temel amacı 

gerçekleştirmede bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi, bölgenin zengin 

kaynaklarını kullanarak bu potansiyeli artırmayı, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye 

çekmeyi ve bölgenin rekabet gücünü artırmayı ve bölgenin sosyo-ekonomik 

gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

B) Temel Politikalar 

Çukurova Kalkınma Ajansının politika öncelikleri arasında doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını artırmak, istihdam ve ihracat verilerini yukarılara taşımak, 

bölgenin yüksek katma değerli ürün üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek 

olarak bölge ekonomisini dış dünya ile rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda; 

 Bölgede faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin ve rekabet güçlerinin 

artırılmasına destek olacak faaliyetlerde bulunmak, 

 Bölgedeki potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası 

yatırımcılara tanıtmak, 

 İşgücü niteliklerinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak, 

 Kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin 

ve verimli bir şekilde kullanmak, 

 Kalkınmaya ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşım ortamını 

oluşturarak sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasını sağlamak,  

 Göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli olan alt bölgelerden başlamak üzere 

sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı sağlamalarını 

özendirmek, 
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 Alt bölgelere yönelik olarak kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesini sağlayıcı 

girişimleri özendirmek, oralarda ekonomik olanakların geliştirilmesi, yaşam 

standartlarının artırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlere 

destek olmak, 

 Çukurova kırsalından ve diğer kentlerden Adana ve Mersin kent merkezine doğru 

olan göçün planlamadan imara, su kaynakları yönetiminden ısınmaya, ulaşımdan 

çevreye kadar farklı alanlarda ortaya çıkardığı fiziksel ve sosyolojik gereksinimler 

çerçevesinde, özellikle olumsuz etkilerin azaltılmasını ve sürecin iyi biçimde 

yönetilmesini kolaylaştırıcı faaliyetleri desteklemektir.    

C) 2012 Yılı Öncelikleri  

Ajansın 2012 yılında gerçekleştireceği faaliyetlerin belirlenmesinde ulusal ve bölgesel 

düzeydeki temel strateji belgeleri dikkate alınmıştır. Bunlar, 2007-2013 Dokuzuncu 

Kalkınma Planı, bu Plan çerçevesinde hazırlanmış olan 61. Hükümet Programı, 

2012-2014 Orta Vadeli Program ile 2012 Yılı Programı’ dır. 2012 Yılı Ajans Çalışma 

Programı öncelikleri belirlenirken dikkate alınan bölgesel ölçekteki strateji belgesi ise, 

2010 yılı sonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan 2010-2013 

Çukurova Bölge Planı (ÇBP) olmaktadır. Rekabet gücü, sosyal uyum, yaşam kalitesi 

ve çevre olmak üzere dört ana tema altında toplanmış bulunan stratejiler dikkate 

alınarak farklı ana başlıklarda belirlenen 2011 yılı mali destek programlarının 

uygulama sürecinin önemli bir kısmının 2012 yılı içerisinde tamamlanması 

öngörülmüştür. Bu kapsamda, bir yandan bölgede özellikle metropolitan alanlarda 

yer alan göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyum sorunlarının çözümünü 

hedefleyen sosyal uyum temalı bir mali destek programı oluşturulurken, diğer yandan 

bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla TR62 düzey 2 bölgesi içinde az 

gelişmiş durumda bulunan ilçelere yönelik, hem kar amacı güden hem de gütmeyen 

kuruluşların başvuruda bulunabileceği mali destek programları tasarlanmıştır. 2011 

yılı proje teklif çağrılarında KOBİ’lerin başvurabileceği rekabet gücünün artırılması 

temalı mali destek programı da yer almaktadır. Bu farklı hedef gruplarına yönelik 

olarak hazırlanmış olan mali destek programları ile özellikle az gelişmiş çevre 

ilçelerde hem ekonomik koşulların iyileştirilmesi hem de sosyal altyapının 

geliştirilmesi hedeflenirken, merkez ilçelerde ve metropoliten alanlarda ekonomik 

gelişmenin lokomotifi olarak KOBİ’ler desteklenmektedir.  
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Ajans’ın 2012 yılı için öngördüğü önemli öncelik alanları, Plan kapsamında belirlenen 

alanlarda sektörel ve tematik araştırma çalışmaları gerçekleştirmek, yeni bölge planı 

hazırlık çalışmalarını başlatmak, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kurumsal 

işbirliği faaliyetlerini geliştirmek, kurumsal eksiklikleri gidererek kurumsallaşma 

faaliyetlerini süratle tamamlamak, insan kaynakları stratejisi ile yeni personel alımını 

gerçekleştirmek ve Ajans performans değerleme sistemini hayata geçirmek, 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemini etkin ve verimli bir biçimde ajans faaliyetlerinde 

uygulamak ve yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürmek 

olmuştur.      

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A. Mali Bilgiler  

2012 yılına ait Ajans Bütçesi’nin uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar 

ve mali denetim sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

 

Bütçe Uygulama Sonuçları  

Ajansın ulusal ve bölgesel düzeyde plân ve programlara, Yüksek Planlama 

Kurulu’nca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırladığı 

bütçesi, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim 

yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır.  

 

Ajansımız 2012 yılı Bütçesi’ne 2011 yılından toplam 56.958.341,50 TL devir 

gerçekleşmiştir.  
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Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Gelirleri 

 

 

GELİR KALEMLERİ Ödenek Gerçekleşme

Gerçekleşme 

Oranı

01 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 17.378.000,00 0,00 0,00%

02 Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar 7.738.284,11 5.855.409,32 75,67%

01 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 1.127.802,39 1.127.802,39 100,00%

02 Büyükşehir Belediyelerinden Aktarılan Paylar 3.032.575,94 3.032.575,94 100,00%

04 İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 3.135.646,38 1.627.297,25 51,90%

05 Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 442.259,40 67.733,74 15,32%

03 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 233.451,27 226.176,43 96,88%

05 Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar 0,00 0,00 0,00%

06 Faaliyet Gelirleri 4.100.000,00 4.283.444,47 104,47%

07 Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00%

Önceki Yıllardan Devreden Gelirler 61.150.119,25 56.958.341,50 93,15%

Ret ve İadeler (-) 49.854,64 0,00 0,00%

TOPLAM 90.550.000,00 67.323.371,72 74,35%

KODLAR

 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ
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Buna ek olarak yerel yönetimlerden Ajans’a aktarılması gereken paylardan 2012 yılı 

içinde İl Özel İdarelerinden 1.127.802,39 TL, Belediyelerden 4.727.606,93 TL, Ticaret 

ve Sanayi Odalarından 226.176,43 TL olmak üzere yerel kaynaklardan toplam 

6.081.585,75 TL tahsil edilmiştir. Kalkınma Bakanlığı’ndan ise Ajans hesaplarına 

aktarım yapılmamıştır. Ayrıca 4.283.444,47 TL faiz ve diğer faaliyetlerden gelir 

tahakkuk etmiş ve 2012 yılı sonu itibariyle gelirler toplamı 10.365.030,22 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 56.958.341,50 TL önceki dönemden devreden gelirler de dikkate 

alındığında toplam gelir bütçesi 67.323.371,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 

  

2012 Yılı bütçe giderleri aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.  
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Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Giderleri 

 

 

Ödenek Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı

50 KALKINMA AJANSLARI

06 AKDENİZ BÖLGESİ

62 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

01 GENEL HİZMETLER 7.050.000,00 6.303.426,88 89,41%

01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 6.365.000,00 5.870.834,41 92,24%

02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 30.000,00 22.102,41 73,67%

03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 500.000,00 319.308,13 63,86%

04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 25.000,00 0,00 0,00%

05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 130.000,00 91.181,93 70,14%

02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 83.500.000,00 25.645.413,29 30,71%

01 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 82.500.000,00 25.645.413,29 31,09%

02 FAALİYET DESTEKLEME VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ 1.000.000,00 0,00 0,00%

90.550.000,00 31.948.840,17 35,28%

2012 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

TOPLAM

KURUM EKON. FONK. 
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2012 yılında, Genel Hizmetler kapsamında toplam 6.303.426,88 TL gider 

gerçekleşirken, bunun içerisinde personel giderleri ile mal ve hizmet alımı 

giderlerinden oluşan genel yönetim hizmetleri için 5.870.834,41 TL gider 

gerçekleşmiştir. Proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında 25.645.413,29 

TL gider gerçekleşmiş olup, genel toplamda ise 31.948.840,17 TL’lik bütçe gideri 

gerçekleşmiştir.  

 

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yerel kaynaklardan tahsil edilen gelirler 6.081.585,75 

TL gerçekleşmiştir. Yerel kaynaklardan Ajansa aktarılması gereken payların 

tahsilinde geçmişe göre daha büyük gerçekleşme oranları yakalanmıştır. Faiz ve 

diğer faaliyetlerden gelen 4.283.444,47 TL ile birlikte 2012 yılı gelir toplamı 

10.365.030,22 TL olarak gerçekleşmiştir. İl özel idareleri ile sanayi ve ticaret 

odalarının kaynak aktarımında belediyelerle kıyaslandığında, kanundan gelen 

görevlerini gerçekleştirmede çok daha istekli oldukları görülmektedir. Bunun yanında 

Büyükşehir Belediyelerinden yapılan tahsilatlar, İller Bankası ve Maliye Bakanlığı’nın 

ilgili belediyelerden yaptığı kesintiler yoluyla sağlanmıştır. Buna karşın, özellikle 

belde ve ilçe belediyelerinden aktarılan paylar oldukça düşük kalmaktadır. 

 

Mali Denetim Sonuçları  

Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığınca 

müştereken belirlenecek esas ve usullere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, 

Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde her 

zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim 

kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu eş 

zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na sunar. Ajansımız Mart 

2012’de, 2011 bütçe yılına dair bağımsız dış denetimden geçmiştir. Yapılan 

inceleme, bağımsız denetim ilke, usul ve esasları ile genel kabul görmüş denetim ilke 

ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen dış denetim 

sonucunda denetim firması tarafından, Ajansın iç kontrol sistemine ilişkin 

organizasyonel yapılanması ve insan kaynakları politikası etkinlik ve yeterliliği 

konularında görüş bildirilmiştir.  
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Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’ne göre ajansların kaynaklarını kullanabilme 

ve hesap verebilme yeterliliği, mali yönetim yeterlik denetimi ile belirlenmektedir. 

2012 Yılı Şubat ayında Ajansımızda gerçekleştirilen Mali Yönetim Yeterlik Denetimi 

sonucunda, Ajansımıza iletilen öneriler doğrultusunda kurumsal eksikliklerin 

giderilmesine ilişkin tüm birimlerin katılımıyla hazırlanmış olan eylem planı 

kapsamında yapılan çalışmalar tamamlanmış, bu çerçevede, kurumsal kapasite ve 

organizasyonel yapı, veri akışı ve raporlama sistemi, iç kontrol ve risk değerlendirme 

kapasitesi, bilgi teknolojileri kullanımı ve muhasebe ile izleme değerlendirme 

sisteminin etkin kullanımı ile ilgili olarak eksik görülen konulardaki iyileştirme 

çalışmaları yapılmış ve mali yönetim yeterlik onayı Bakanlık tarafından verilmiştir.  
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B. Kurumsal Performans Bilgileri  

1. Faaliyet Bilgileri 

a) Destek Hizmetleri Birimi Faaliyetleri 

Destek Hizmetleri Birimi 1 uzman ve 7 destek personel ile hizmet vermektedir. 

Birimin 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ana başlıklar altında aşağıda 

sıralanmaktadır: 

Temel Faaliyetler 

İnsan Kaynakları Faaliyetleri   

 Performans Değerlendirme ve Ünvan Değişikliği Yönergesi, Ajans Yönetim 

Kurulunun 12.10.2012 tarih ve 67 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Bu yönerge ile 

liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması 

esas alınarak, Ajans personelinin objektif kıstaslarla performansının 

değerlendirilmesi ile unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. 

 İnsan kaynakları el kitabı oluşturulmuştur. 

 İş yükü analizi yapılarak personel ihtiyacı belirlenmiştir.  

 5-9 Kasım 2012 tarihlerinde yapılan yarışma sınavı neticesinde 10 uzman ve 3 

destek personel istihdam edilmiştir. 

 Personele ilişkin izin, görevlendirme ve diğer özlük işlemlerinin takibi 

yapılmıştır.  

 Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan talimatname ve karar gibi tüm 

düzenleyici işlemlerin tebliği gerçekleştirilmiştir.  

 Yönetim Kurulu sekretaryası yürütülerek, 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen 12 

adet yönetim kurulu toplantısının hazırlık ve duyuru çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 Kalkınma Kurulu toplantılarının sekreteryası kapsamında, iki kalkınma kurulu 

toplantısının her türlü hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 

Bilgi İşlem Faaliyetleri 

 Bilgi işlem altyapısı geliştirilerek sistem güncellemeleri yapılmıştır.  

 Yeni personelin iş başvuru süreçleri ilk defa online olarak yapılmıştır. Bunun 

için gerekli yazılım çalışmaları hazırlanmıştır.  

 Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmek için ihtiyaç duyulan yazılım ve 

donanım tedarik edilmiş ve elektronik imza için gerekli imzagerler alınmıştır. 
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 Mevcut donanımın her türlü bakımı, onarımı, geliştirmesi ve güncellenmesi 

sağlanmıştır. 

 Proje başvurularının ve değerlendirmelerinin elektronik ortamda yapılacak 

olması nedeniyle gerekli hazırlıklar yapılmış ve bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur.  

 Ajansın internet bağlantı kalitesini ve proje değerlendirme süreçlerinde hizmet 

kalitesini artırmak için Metro Ethernet bağlantısı kurulması için gerekli altyapı 

çalışmaları yapılmıştır. 

İdari ve Mali İşler Faaliyetleri 

 Ajans bütçesinin hazırlanmasına katkıda bulunularak, bütçe doğrultusunda 

harcamalar gerçekleştirilmiş, gelirler takip edilmiş, muhasebe kayıtları tutulmuş, 

mali analizler yapılarak muhasebe takibi yapılmış; Ajans mali bilgileri, Maliye 

Bakanlığı veri tabanında oluşturulan KBS sistemine aktarılmıştır. 

 Ajansın gelirlerinin takibini sağlamak için, alacaklarını süresi içinde yatırmayan 

kurumlarla tüm yazışmalar yapılmış, mevzuat çerçevesinde alacakların tahsilatını 

sağlamak amacıyla İller Bankası ve Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşme ve 

yazışmalar yapılmıştır. 

 Muhasebe kayıtlarının tam, doğru ve usulüne uygun olarak tutulmasına,  

raporlanmasına ve bu bilgilere en hızlı şekilde erişilebilmesine olanak sağlamak 

amacıyla, KAYS sistemine tam uyum sağlanıncaya kadar elektronik muhasebe 

yazılımı sistemi kullanılmaya devam edilmiştir. 

 Yevmiye kayıtlarına göre, gider kalemleri tertibine göre tamamen elektronik 

ortama aktarılıp elektronik muhasebe yazılımı ile eş zamanlı kontrol sağlanmıştır. 

  İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından kontrolü gerçekleştirilen 2008, 

2009, 2010 ve 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında hibe almaya hak 

kazanan projelerin ön, ara ve nihai ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

 İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından kontrolü gerçekleştirilen Doğrudan 

Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan faaliyetlere ilişkin 

ödemeler gerçekleştirilmiştir. 

 Mali Destek Programları kapsamında yararlanıcılardan alınan teminat 

mektupları kayıt altına alınarak muhafaza edilmiş ve İzleme ve Değerlendirme 

Biriminin talebi doğrultusunda ilgili proje sahiplerine iadesi gerçekleştirilmiştir. 

 Ajansın genel yönetim hizmetlerini ilgilendiren, mal veya hizmetin alınması, 

teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi sağlanmıştır. 

 Personelle ilgili maaş ve yolluk ödemeleri yapılmış, mutemet avansı işleri 

yürütülmüş, damga vergisi, muhtasar beyanname ve KDV beyannameleri 
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hazırlanmış, SGK prim ödemeleri gerçekleştirilmiş ve denetimlerde ibraz etmek 

üzere tüm belgeler muntazaman arşivlenmiştir,   

 Ödeneği dahilinde gerçekleşen giderlerin, ödeme emri ve kanıtlayıcı belgeleri 

kontrol edilerek, hak sahibine ödemelerin yapılması sağlanmıştır. Harcama 

Yetkilisinin uygun gördüğü hallerde avans verilmiştir. 

 Ajansın harcama programı dikkate alınarak, atıl durumdaki mevduat, Kamu 

Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde vadeli mevduat hesaplarında 

değerlendirilmiştir. 

 Özelleştirme idaresinden satın alınan taşınmaz üzerindeki binaların betonarme 

kalitesi ölçülmüş, zemin etüdü yaptırılmıştır. Çıkan neticeler ve binaların ihtiyacı 

karşılamaktan uzak olması nedeniyle binaların yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yıkımı 

müteakip gerekli hukuki ve idari işlemler yapılarak yeni hizmet binasının 

projelendirilmesi ve yapımı için gerekli bütün işlemler tamamlanmıştır.  

 Hukuk müşavirliği hizmeti, hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirildiğinden hukuk 

müşavirliği hizmetlerinin koordinasyonu sağlanmıştır. 

 Mali yönetim yeterlilik hazırlıkları koordine edilmiş, Kalkınma Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı yetkililerinden oluşan mali yönetim yeterlilik 

komisyonuna gerekli sunumlar yapılmış ve mali yönetim yeterliliğinin alınmasına 

katkı sağlanmıştır. 

 Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan talimatname ve karar gibi tüm 

düzenleyici işlemler personele ivedilikle tebliğ ve ilan edilmiştir. 

Yazı İşleri ve Arşiv Faaliyetleri 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmiştir. 

 1.803 adet gelen dış yazı, EBYS sisteminde tanımlanmış, ilgili birimlere havale 

edilmiştir 

 883 adet giden dış yazı EBYS sisteminde tanımlanmış gerekli kuruluşlara 

posta yoluyla gönderilmiştir. Gerekli görülen evrakları zimmet karşılığı teslim 

edilmiştir. 

 Ajansa gelen ve giden bütün evrakların arşivlenmesi sağlanmıştır. 

 560 adet proje değerlendirme sonuçları proje sahiplerine gönderilmiştir. 

 14 Mart ve 17 Temmuz 2012 tarihlerinde Kalkınma Kurulu organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Kurulu karar tutanağı ve sonuç bildirgesi hazırlanmış, 

web sayfasında duyurulması sağlanmıştır. 
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 Yeni oluşturulacak Kalkınma Kurulu için gerekli çalışmalar yapılmış ve gelen 

talepler de göz önüne alınarak oluşturulan liste Kalkınma Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

 Arşivlerin fiziki yapısı ve arşivleme sistemi gözden geçirilmiş, yazılım ihtiyacı 

karşılanmış ve arşivlerin yeniden düzenlenmesine başlanmıştır. 

 Elektronik belge sistemi kullanımından önce üretilen evrakların elektronik kaydı 

oluşturulmaya başlanmıştır. 

Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

 Günlük yerel / ulusal gazeteler ve internet üzerinden güncel gelişmeler takip 

edilmiş, Ajansla ilgili çıkan haberler arşivlenmiştir. 

 Günlük olarak Ajans’la ilgili yayınlanan haberler web sitesinde bulunan ‘Basın 

Odası’na yüklenmiştir. 

 Ajansın kurumsal kimlik faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlamak. Yazılı ve 

görsel tanıtım amaçlı materyallerin kontrol, tasarım ve ürün haline gelmesinden 

önceki aşamalarına katkı sağlanmıştır. 

 Ajansa gelen ziyaretçileri kurum faaliyet alanına giren konularda bilgilendirilmiş 

ve gerektiğinde ilgili birimlere yönlendirilmiştir. 

 2011-2012 yılları Mali Destek Programları proje teklif çağrıları kapsamında 

gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine (metaryallerin basımı, bilbord kiralanması, 

basın duyuruları vb.) destek olunmuş, tören görselleri kayıt altına alınmış, 

haberinin medya organlarında yayınlanması sağlanmıştır. 

 2012 yılı Mali Destek Programları kapsamında yapılmış olan bilgilendirme ve 

eğitim toplantılarına destek olunmuş, internet sitesinde haberi yayınlanmıştır. 

 Ajansın faaliyet alanına giren konulardaki seminer, konferans, toplantı gibi 

faaliyetlerin organizasyonuna katkıda bulunulmuş, organizasyonlarla ilgili yerel ve 

ulusal yayın organlarına 50 adet basın bülten gönderilmiş,  bunların 39 tanesi 

Ajans internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının görselleri alınmış, internet 

sitesinde haberi yayınlanmıştır. 

 Mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, ulusal ve yerel basın 

temsilcilerinin gerçekleştirdiği Ajans ziyaretlerinin 49 tanesinin haberi yapılarak 

internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 Ajansımıza röportaj talebinde bulunan çeşitli gazete ve dergilerin talepleri 

değerlendirilerek 10 tanesi cevaplandırılmıştır. 

 ‘Paydaş veri tabanı’ oluşturulmuş ve güncelliği sağlanmıştır. 
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 Çeşitli medya organlarına ziyaretlerde bulunulmuştur. 

 Kalkınma Kurulu hazırlık çalışmaları yapılmış, basın kuruluşlarının katılımı 

yapılmış, bülten oluşturularak basına servis edilmiştir.  Kurul toplantısına ilişkin 

katılım tutanakları tutulmuş, görüntülü kaydı sağlanmış, basın duyurusu ve toplantı 

tutanaklarının hazırlanmasında divana katkı sağlanmıştır. 

 Ajansın görünürlüğünü arttırmak amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça 

dillerinde Tanıtım Filmi hazırlanmıştır. 

 Kalite Yönetim Derneği ile Ulusal Kalite İyiniyet Bildirgesi imzalanarak ‘Aile 

Şirketlerinin Kurumsallaşmasında EFQM Modeli’ nin Ajansta uygulanması için 

çalışmalara başlanmıştır. 

 Basın ve yayın organlarında yer alan haber ve bilgilerin tek noktadan takibi ve 

arşivlenmesi için Medya Takip Hizmeti alınmış ve Ajans ile ilgili çıkmış olan 

haberler arşivlenmiştir. 

 Adana ve Mersin de bulunan ulusal ve yerel medya kuruluşlarına ziyaretlerde 

bulunulmuştur. 

 Ajansın faaliyet alanına giren konulardaki, seminer, konferans, toplantı, ziyaret 

gibi faaliyetlerin organizasyonuna katkıda bulunulmuş, bu konularla ilgili gerekli 

görülen faaliyetler basında duyurulmuştur. 

Katılım Sağlanan toplantı, eğitim ve seminerler 

 Kalkınma Bankasınca verilen “Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi” eğitimine 

katılım sağlanmıştır. 

 Kalkınma Bakanlığınca verilen “Devlet Muhasebesi” eğitimine katılım 

sağlanmıştır. 

 Kalkınma Bakanlığınca verilen “Uluslararası Finansal Raporlama” eğitimine 

katılım sağlanmıştır. 

 4 Nisan 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kalkınma 

Bankası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi 

Mali Destek Programı’ açılış töreni takip edilmiş, haber ve fotoğraflar basına servis 

edilmiştir; web sitesine yüklenmiştir.  

 6 Nisan 2012 tarihinde Adana Sanayi Odası (ADASO) Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilen ‘Avrupa Komisyonu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek 

Programı’ (ICT PSP)  bilgilendirme toplantısı takip edilmiş, bülten ve görseller web 

sitesine yüklenmiştir.  
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 27 Nisan 2012 tarihinde Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Sağlık Turizminde Kümelenme Çalışmaları Paneli’ 

izlenerek; haber ve görselleri basına servis edilmiştir, web sitesine yüklenmiştir.  

 11 Mayıs 2012 tarihinde ÇKA Toplantı Salonu’nda, Adana ve Mersin’den 

konunun paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Bölgesel Fuar organizasyonları 

toplantısı’ izlenerek,  bülten haline getirilmiş ve basına servis edilmiştir. 

 11 Mayıs 2012 tarihinde Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı 

Yalçın Avcı öncülüğünde, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası Toplantı Salonu’nda 

mobilyacılarla bir araya gelinerek gerçekleştirilen sektör toplantısı takip edilerek, 

haber ve görselleri basına servis edilmiştir; web sitesine yüklenmiştir. 

 18 Mayıs 2012 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonu’nda 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “2011 yılı proje 

çağrısı sonuçları ve 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri” açılış töreni izlenerek, 

haber ve görselleri web sitesine yüklenmiştir. 

 31 Mayıs 2012 tarihinde ATOSEV’de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına, 

basının iştiraki sağlanmış ve toplantı sonrası haber ve görseller web sitesine 

yüklenmiştir.  

 14 Haziran 2012’de Adana HiltonSA Otel’de gerçekleştirilen ‘Sağlık Turizm 

Kümesi Stratejik Yol Haritası’ çalıştayı izlenerek, haber ve görselleri basına servis 

edilmiş; web sitesine yüklenmiştir.  

 21 Haziran 2012 tarihinde ÇKA Seminer Salonu’nda yapılan İzleme 

Değerlendirme semineri izlenmiş ve fotoğraflanmıştır. 

 22 Haziran 2012 tarihinde Gildirli köyünde gerçekleştirilen “Gildirli’de Antep 

Fıstığı” projesi kapanış töreni izlenerek, bülten haline getirilmiş ve basına servis 

edilmiştir.  

 26 Haziran 2012 tarihinde ÇKA Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Turizm 

Bölgesinde çevresel kirlilik toplantısı’ takip edilerek; haber ve görselleri basına 

servis edilmiştir; web sitesine yüklenmiştir.  

 29 Haziran 2012 tarihinde ÇKA Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Haziran 

ayı Yönetim Kurulu Toplantısı fotoğraflanarak web sitesine yüklenmiştir. 

 

b) Planlama ve Programlama Birimi Faaliyetleri 

Planlama ve Programlama Birimi altı uzman personel ile hizmet vermektedir. Birimin 

2012 yılı boyunca gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ana başlıklar altında aşağıdaki 

şekildedir: 
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Temel Faaliyetler 

 2012 yılı Ajans Çalışma Programı revizyonu ile 2013 yılı Ajans Çalışma 

Programı çalışmaları, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kalkınma 

Ajansları Çalışma Programı İçerik ve Öncelikleri’ belgesi temel alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  

 2012 yılı Bütçesi revizyonu ve 2013 yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları koordine 

edilmiştir.  

 Yenilenebilir Enerji, Kimya ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinde 

araştırma raporları hazırlanarak, basım ve yayın işleri gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, lojistik ve turizm sektörlerinde çalışmalar yapılarak Çukurova’da muz 

ve turunçgil üretimi, yeni hal kanunu ve Çukurova’da göç olgusu konulu 

raporlar hazırlanmıştır. 

 TUİK Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlatılan Çukurova Bölgesi 

Mobilya Sektör Analizi çalışması kapsamında yerel işletmelere uygulanacak 

olan anket ve saha çalışması ön hazırlıkları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

işletmelerle yapılacak olan ankete ilişkin hazırlıklar TUİK uzmanlarıyla birlikte 

oluşturulan işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.     

 Çukurova Sürdürülebilir Çevre, Altyapı ve Enerji Raporu hazırlanmıştır. 

 Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi ile Mersin SEKA 

Limanı’na ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır. 

 Adana ve Mersin İl Özel İdareleri Koruma Uygulama Denetim Büroları 

(KUDEB) tarafından taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı 

hesabından talepte bulunan kurum ve kuruluşlara (belediyeler, özel idareler) 

2007-2012 yılları arasında gerçekleştirilen projelendirme ve uygulamalar için 

ödenen miktarlara ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.              

 12 ve 13 Mart 2012 tarihlerinde Adana ve Mersin’de 2012 Yılı Doğrudan 

Faaliyet Desteği Programı tanıtımı yapılmış ve yerel paydaşların program 

geneli üzerindeki fikir ve önerileri alınmıştır. 

 Yönetim Kurulu sunumları belirli aralıklarla eklenen ekonomik bülten ve durum 

raporlarıyla birlikte hazırlanmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulunda görüşülecek olan 

gündem maddelerine ilişkin bilgi notları ve sunumlar hazırlanmıştır.     
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 17 Temmuz 2012 tarihinde Adana Ticaret Odası ATOSEV tesislerinde 

gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu toplantısında 2014-2023 Çukurova Bölge 

Planı ve 10.Kalkınma Planı çalışmaları konusunda bilgilendirmede 

bulunulmuştur.  

 Kalkınma Bakanlığı ile Ajanslar arasında düzenlenen ortak faaliyetler 

kapsamında Girişim Sermayesi Piyasa Analiz Grubu çalışmaları çerçevesinde, 

girişim sermayesinin bölgedeki şirketler tarafından algılanması, girişim 

sermayesine olan talep durumu ile ilgili olarak araştırma ve anket 

çalışmalarına destek sağlanmıştır. 

 Adana ve Mersin Valilikleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına Ajans adına 

katılım sağlanmıştır. Bu hususta Adana ve Mersin Valiliklerindeki İl Planlama 

ve Koordinasyon Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanmıştır.        

 2011 Yılı Ajans Faaliyet Raporu hazırlanmış ve raporun grafik tasarım ve 

basım işleri hizmet alım yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 2012 Yılı Ara Faaliyet 

Raporu hazırlanmıştır.   

 Planlama ve Programlama Birimi performans göstergeleri dokümanı 

hazırlanmıştır.           

 

Eğitimler  

 20-24 Şubat 2012 tarihlerinde Katılım Öncesi Finansal Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yürütülen ‘Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin 

Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi’ kapsamında düzenlenen 5 günlük 

‘Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler’ eğitimine katılım sağlanmıştır.  

 6-7 Mart 2012 tarihlerinde Kalkınma Bankası’nın Ankara’da düzenlediği 

“Girişimcilik ve Öz Kaynak Finansmanı”  konulu eğitime katılım sağlanmıştır. 

 13-14 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonu 

ile Kalkınma Bankası tarafından “girişim sermayesi çalışma grubu” üyelerine 

yönelik hazırlanmış olan “Girişimcilik ve Öz Kaynak Finansmanı” başlıklı eğitim 

programına katılım sağlanmıştır.    

 19-23 Mart 2012 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 

“Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi (ESC) 

Projesi” kapsamında sürdürülen kalkınma ajanslarının AB bölgesel politikaları, 
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AB fonlarının kullanılması ve uygulanması alanlarında kapasitelerinin 

geliştirilmesine yönelik sertifikalı eğitim programları çerçevesinde düzenlenen 

1 haftalık sertifika programına katılım sağlanmıştır. Programda kolaylaştırıcılık 

ve moderasyon teknikleri, stres yönetimi, müzakere ve lobicilik teknikleri ile 

örgütsel davranış ve anlaşmazlık yönetimi konuları ele alınmıştır.  

 26-30 Mart 2012 tarihlerinde Katılım Öncesi Finansal Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yürütülen ‘Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin 

Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi’ kapsamında düzenlenen 5 günlük 

‘Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler’ eğitimine katılım sağlanmıştır.  

 28 Mayıs – 1 Haziran 2012 tarihlerinde Katılım Öncesi Finansal Yardım Aracı 

(IPA) kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kalkınma 

Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında 

Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi’ kapsamında düzenlenen 

5 günlük ‘Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler’ eğitimine katılım sağlanmıştır.  

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği işbirliği ile Kalkınma 

Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın 

Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 17-19 Eylül 2012 

tarihlerinde Ankara'da düzenlenen eğitim programına katılım sağlanmıştır.  

 Kalkınma Bakanlığı'nda 27 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen "Kooperatifçilik ve 

Türkiye'de Kooperatifler" konulu eğitim programına katılım sağlanmıştır. 

 Kalkınma Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu "Ekonomik ve Sosyal Uyum 

Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" (ESC) kapsamında 5-9 Kasım 

2012 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'AB'de Bölgesel Planlama' konulu 

eğitim programına katılım sağlanmıştır.  

 19-21 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Limak Ambassador Otel’de 

gerçekleştirilen "Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının 

Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programına katılım 

sağlanmıştır. 

 Kalkınma Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu "Ekonomik ve Sosyal Uyum 

Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" (ESC) kapsamında 19-23 

Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'AB'de Bölgesel Planlama' 

konulu eğitim programına katılım sağlanmıştır.  
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 18-20 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara Limak Ambassador Otel’de "Türkiye'de 

Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi" projesi 

kapsamında düzenlenen eğitim programına katılım sağlanmıştır. 

 

Katılım Sağlanan Toplantı ve Çalıştaylar  

 12-13 Ocak 2012 tarihinde Kocaeli’nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

tarafından düzenlenen “Bölge Planı Tecrübe Paylaşımı ve Hazırlık” 

toplantısına iştirak edilmiştir.  

 16 Şubat 2012 tarihinde ADASO’da düzenlenen Türk-Çek İş Forumu’na 

katılım sağlanmıştır.  

 24 Şubat 2012 tarihinde Doğu Akdeniz Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri 

Federasyonu (DASİFED) tarafından düzenlenen “Çukurova Bölgesi ve 

Kalkınma” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.    

 29 Şubat 2012 tarihinde Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından 

düzenlenen toplantıya ‘Çukurova Bölgesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı’ isimli 

bir sunum hazırlanarak katılım sağlanmıştır.  

 3 Mart 2012 tarihinde Ramazanoğlu Konağı’nda düzenlenen toplantıya Ajans 

faaliyetlerini tanıtan bir sunum yapılarak katılım sağlanmıştır.    

 7 Mart 2012 tarihinde Ceyhan’da düzenlenen “İskenderun Körfezi’nde 

Endüstriyel Simbiyoz Projesi” bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 12-14 Mart 2012 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı’nda düzenlenen “Bölgesel 

Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve Onuncu Kalkınma Planının (OKP) 

bölgesel gelişmeye dair kısmının hazırlığı kapsamında Ajanslar için 

düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.   

 14 Mart 2012 tarihinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 

“Zeytin ve Zeytinyağı Pazarlaması Çalıştayı” na katılım sağlanmıştır.   

 15 Mart 2012 tarihinde Kozan’da düzenlenen İlçenin 2023 Hedef ve 

Stratejilerinin belirlendiği çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 16 Mart 2012 tarihinde Adana Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası ve Dünya Gazetesi işbirliği ile düzenlenen “Para Politikaları” konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 
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 16 Mart 2012 tarihinde Adana Sürmeli Otelinde düzenlenen “Sağlık turizminde 

aracı kurumlar ile sağlık kuruluşlarının işbirliği ve beklentiler” paneline katılım 

sağlanmıştır.  

 19 Mart 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda Ankara’da 

düzenlenen “Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Analiz” seminerine katılım 

sağlanmıştır. 

 20 Mart 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda Ankara’da 

düzenlenen “Ulusal Kıyaslama” seminerine katılım sağlanmıştır. 

 18-19 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da Port Finance International tarafından 

düzenlenen “Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Limanları Uluslararası İşbirliği” 

çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 20 Nisan 2012 tarihinde Adana Hilton Oteli’nde düzenlenen “Türkiye’de Göç” 

konulu sempozyuma katılım sağlanmıştır.  

 20-22 Nisan 2012 tarihlerinde Mersin Çağ Üniversitesi’nde düzenlenen “I. 

Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu’na katılım sağlanmıştır.    

 2-3 Mayıs 2012 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen “VI. Kimya Endüstrisi 

Gelişim Şurası”na katılım sağlanmış ve Ajans faaliyetleri ile desteklerini 

tanıtan bir sunum yapılmıştır.  

 8 Mayıs 2012 tarihinde Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’ndeki son gelişmeleri 

değerlendirmek amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen 

toplantıya katılım sağlanmıştır.  

 11 Mayıs 2012 tarihinde Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilen “Mobilya Sektörünün Sorunları ve Destek 

İmkanları” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.  

 15 Mayıs 2012 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “İzmir 

Bölgesel Yenilik Stratejisi” tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 25 Mayıs 2012 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen 

“AB’de Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilikler” adlı bilgilendirme seminerine 

katılım sağlanmış ve bir bilgi notu hazırlanmıştır.    

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu'nun işbirliğinde 19 

Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen "Kümelenme Üzerine Bilgi Birikiminin 

Aktarılması" başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır. 
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 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde Türkonfed, Adsiad ve Çukurova Üniversitesi 

işbirliğinde ve Ajansımızın da katkılarıyla düzenlenen “Türkres 2012: 

2.Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu” na katılım sağlanmıştır.   

 15 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

‘Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Kent Turizmi Küresel Zirvesi’ ne 

katılım sağlanmıştır. 

 Adana Valiliği tarafından düzenlenen haftalık sektörel toplantılara düzenli 

olarak katılım sağlanmıştır. 

 

Planlama Çalışmaları, Düzenlenen Toplantı ve Çalıştaylar  

2014-2023 Çukurova Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 

Kalkınma Kurulu’nun 17 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantısı ile 2014-

2023 Çukurova Bölge Planı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bölge planı hazırlık 

çalışmaları kapsamında bir yandan mevcut durum analizi çalışmaları sürdürülürken 

diğer yandan BGUS (Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji) belgesi başta olmak üzere 

ulusal ölçekteki tüm strateji belgeleri incelenmiştir. Planın katılımcı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için bir paydaş analizi yapılmış ve hangi paydaşların hangi 

düzeyde ve aşamada katkı koyacağı belirlenmiştir. Planın yerel katılım süreci üç 

aşamalı olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki şekilden de görülebileceği üzere, alt-bölge 

toplantıları, sektörel ve tematik çalıştaylar olarak belirlenen bu üç farklı süreç 

kapsamında ilk olarak alt bölge/ilçe toplantılarının gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Adana ve Mersin illerinin merkez ilçeler dışında kalan 20 ilçesinden paydaşların 

katılımıyla yerel sorun analizi ile strateji belirleme toplantıları bu çerçevede 9-18 Ekim 

2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  
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Saimbeyli, Tarsus, Adana, Kozan, Ceyhan, Anamur, Mut ve Silifke olarak belirlenen 

sekiz ayrı merkezde, belirtilen tarihler arasında düzenlenen çalıştaylara Tufanbeyli, 

Saimbeyli, Feke, Tarsus, Çamlıyayla, Pozantı, Karaisalı, Karataş, Kozan, İmamoğlu, 

Aladağ, Ceyhan, Yumurtalık, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Gülnar, Silifke ve 

Erdemli’den toplam 190 kamu ve özel kesim ile sivil toplum temsilcisi katılım 

sağlamıştır.  

Toplantılara katılım sağlayan yerel paydaşlar, ilçelerinin karşı karşıya olduğu en 

önemli sorun alanlarına ilişkin görüşlerini bildirmiş ve bu sorunların çözümüne dönük 

önerilerini diğer katılımcılarla paylaşmışlardır. Bu şekilde evrensel katılımcı planlama 

anlayışı çerçevesinde yerelin Bölge Planı hazırlık sürecine direkt olarak katılım 

sağlamaları hedefine dönük önemli bir çalışma gerçekleştirilmiştir.   

Toplantılarda en sık dile getirilen sorun alanları, altyapı eksiklikleri ve çevre, tarım-

hayvancılık, eğitim, turizm-kültür ve sosyal sorunlar başlıkları altında özetlenebilir. 

Bunun yanında imalat sanayi ile yönetim-mevzuat konuları ele alınan diğer sorun 

alanı başlıklarıdır. Yerel paydaşlar tarafından dile getirilen sorunların gruplandırılıp 

önceliklendirilmesi sonrası ifade edilen bu sorunların çözümüne yönelik öneriler dile 

getirilmiştir. Bu çalışma ile gerçekleştirilen yerel sorun analizi ve elde edilen çözüm 
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önerileri, geleceğe dönük olarak bölgesel ve alt-bölgeler düzeyinde yapılacak strateji 

geliştirme çalışması için önemli bir kaynak teşkil edecektir.      

Bölge Planı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan faaliyetlere 

ilişkin bilgi aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Buna göre Mart 2013’te 

tamamlanması planlanan katılımcı süreçler sonrası plan yazımının Haziran 2013’te 

sonlandırılarak onaya sunulması öngörülmektedir.      

 

 

10.Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları 

Çukurova Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Onuncu 

Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Bakanlıkça belirlenen formatta 

verilerin sağlanabilmesi için aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir:   

 17 Temmuz 2012 günü Adana’da gerçekleştirilmiş olan Çukurova Kalkınma 

Ajansı Kalkınma Kurulu toplantısının gündem maddelerinden birisi ‘10. 

Kalkınma Planı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından sürdürülen 

çalışmalara Çukurova Bölgesi’nin katkısının genel çerçevesinin belirlenmesi’ 

olmuştur. Bu toplantıda Kurul üyeleri, 10. Kalkınma Planı çalışmalarına katkı 

koymak üzere Kalkınma Kurulu üyelerinden ve gerekirse Kurul dışında 
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bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden katılımla belirlenecek dar 

kapsamlı çalışma komisyonlarının oluşturulması konusunda Kurul başkanına 

yetki vermiştir. 

 Ajansımız ve Kalkınma Kurulu başkanının ortak çalışması ile Adana ve Mersin 

illeri için 10’ar kişiden müteşekkil iki çalışma komisyonu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan iki çalışma komisyonu Ajans moderatörlüğünde 28 Ağustos 

2012’de Adana ve 29 Ağustos 2012’de Mersin’de olmak üzere iki çalıştay 

gerçekleştirmiştir. Bu iki çalıştayda ulusal ve bölgesel öncelik ve stratejilerin 

belirlenmesi konusunda bir çalışma yürütülmüştür.  

 İki çalışma komisyonu toplantıları neticesinde ulusal ve bölgesel düzeyde 

belirlenen kalkınma öncelikleri ve stratejiler Ajans uzmanlarınca derlenmiş ve 

Bakanlık tarafından istenen formata uygun şekilde hazırlanmıştır.    

 Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Bakanlıkça 

oluşturulmuş bulunan ‘Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu Özel İhtisas 

Komisyonu’ çalışmalarında değerlendirilmek üzere, Kalkınma Kurulu üyeleri 

arasından kırsal nüfusun fazla ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bazı 

ilçelerde uygulanması için Bakanlıkça hazırlanmış ve tarafımıza iletilmiş olan 

anketin Kasım 2012’de Ajansımız tarafından seçilen kurumlarca doldurulması 

ve tarafımıza geri dönüşü sağlanmıştır. Bu çerçevede Adana İmamoğlu 

Kaymakamlığı, Adana Kozan Belediyesi ve Mersin Ziraat Odası tarafından 

tamamlanan anketler Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.       

 

OECD Liman Şehirleri Programı Çalışmaları  

OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi tarafından yürütülen “Liman Şehirleri 

Projesi”, kentsel gelişmede limanların rolünü ortaya çıkarmayı hedefleyen bir OECD 

projesidir. OECD Bölgesel Gelişme Politikası Komitesi tarafından yürütülen proje, 

limanların kentler ve bölgeler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini, olumlu bölgesel 

etkilerin azaltılmasını ve olumsuz etkilerin sınırlandırılmasını amaçlayan politikaların 

karşılaştırmalı bir analizinin yapılmasını amaçlamaktadır.   

Proje çerçevesinde OECD Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği ile Kalkınma 

Bakanlığı’nın koordinasyonunda Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, Ulaştırma 
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Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı’nın katılımıyla oluşturulan ortak görüş 

doğrultusunda söz konusu çalışmaya ülkemizden Mersin Limanının bir vaka 

çalışması olarak dahil edilmesi sağlanmıştır.  

OECD Kentsel Alanlarda Bölgesel Kalkınma Çalışma Grubu (WPUA) tarafından 

Aralık 2010 tarihinde bir çerçeve belgesinin kabul edilmesi ile başlayan proje 

kapsamında OECD proje ekibi tarafından Temmuz ayı içerisinde Mersin’de bir saha 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları ile ilgili olarak Ajans koordinatörlük 

görevi doğrultusunda yerel kurumları bilgilendirerek ön hazırlıkları gerçekleştirmiştir. 

Ayrıca OECD proje ekibi tarafından hazırlanan anket yerel kurumlarla koordineli bir 

biçimde doldurularak OECD’ye gönderilmiştir. Saha çalışması sonrası hazırlanan 

Mersin Limanı Raporu 3 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen OECD Çalışma Grubu 

Komitesi toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. OECD tarafından hazırlanan 

Mersin raporunun 2013 yılı başında yayınlanması beklenmektedir. Ayrıca, küresel 

limanlar çalışmasının sonunda, dünya liman idareleri kadar ulusal, bölgesel ve yerel 

hükümetler için de politika tavsiyelerinde bulunacak olan bir OECD sentez raporu 

2013 yılı sonlarında yayınlanacaktır.      

 

Sağlık Turizmi Kümelenmesi Toplantı ve Çalıştayları 

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana Sağlık Turizmi Derneği ile işbirliği 

içerisinde başlatılan “Çukurova’da Sağlık Turizmi Kümelenmesi” başlıklı yol 

haritasının oluşturulması çalışması 4 Ocak 2012 tarihinde Adana Ticaret Odası’nda 

düzenlenen seminer ile başlamıştır. Seminere Ankara Ostim Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer alan medikal sanayi kümesinden temsilcilerle Ostim Vakfı’ndan 

temsilciler katılmış ve yerel paydaşlarla Ostim’deki kümelenme tecrübelerini 

paylaşmışlardır.  

10 Şubat 2012 tarihinde Adana Sağlık Turizmi Derneği yöneticileri ile ‘Adana Sağlık 

Turizmi Kümesi Yol Haritası’ çalışmasına ilişkin bir değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.  

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından, Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD) 

işbirliğiyle ‘Adana Sağlık Turizmi Kümesi Yol Haritası’ çalışmaları kapsamında 
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düzenlenen seminerler serisinin ikincisi ise 27 Nisan 2012 tarihinde Adana Ticaret 

Odası (ATO) Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Ege Soğutma 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Sekreter’inin katılımlarıyla gerçekleştirilen ‘Sağlık Turizminde Kümelenme 

Çalışmaları Paneli” nde kümelenme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu 

alanda tecrübe sahibi olan Dernek yetkilileri kümelenme deneyimlerini yerel 

katılımcılarla paylaşmıştır. Sektörel anlamda kümelenme ve bu durumun sağladığı 

avantajları katılımcılarla paylaşan ESSİAD yetkilileri konuyu Ege Bölgesi’nden 

örneklerle detaylandırmıştır. 

Sağlık turizmi kümelenme çalışması kapsamında bölgede farkındalık yaratmayı 

amaçlayan iki seminerden sonra yerel çalıştay organizasyonları başlatılmıştır. Bu 

çalıştaylardan ilki 14 Haziran 2012 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı 

koordinatörlüğünde Adana Hilton Otelinde sektör paydaşlarının katılımları ile 

gerçekleştirilmiştir. Sağlık turizmine ilişkin sorunların ele alındığı çalıştayda katılımcı 

stratejik planlama ve mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında sorun ve hedef 

analizleri yapılmıştır. 5 Temmuz 2012 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı’nda 

gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise strateji analizi gerçekleştirilmiş ve paydaş 

analizine dönük anket uygulanmıştır. 11 Aralık 2012 tarihinde Çukurova Kalkınma 

Ajansı’nda gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda kümelenme çalışmalarının gelmiş 

olduğu aşamayı anlatan bir sunum ve rapor katılımcılarla paylaşılmış ve 2013 yılı yol 

haritası tartışılmıştır. Bu toplantıda alınan karara göre, küme paydaşları arasından 

belirlenen küçük bir çalışma grubunun küme strateji belgesini 2013 yılı ilk yarısında 

tamamlaması kararlaştırılmıştır.         

 

İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi  
 

Son yıllarda dünyada uygulamaları giderek artmakta olan "endüstriyel simbiyoz" 

yaklaşımı; kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevresel maliyetlerin azaltılması ve 

bölgesel ekonomilerin rekabetçiliğinin artırılması yönünde etkin bir mekanizma olarak 

öne çıkmaktadır. Endüstriyel simbiyoz yaklaşımında tercihen birbirlerine mesafe 

olarak yakın bulunan ve genellikle farklı sektörlerdeki üreticilerin kendilerine rekabet 

avantajı sağlayacak şekilde birbirleriyle hammadde, enerji, su, altyapı, ekspertiz ve 
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yan ürün alışverişinde ya da ortak kullanımında bulunmaları söz konusudur. Bu 

şekilde hem bölgelerdeki sınai yapılanmalar gelişmekte ve çeşitlenmekte, hem de 

simbiyotik sistemlere entegre olan üreticilerin bulundukları bölgelerde yerleşiklikleri 

artmaktadır. 

Dünya örnekleri incelendiğinde söz konusu yaklaşımın ve ilgili diğer kavramların 

bölgesel kalkınma politikalarında sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik boyutlarının 

entegre bir şekilde uygulanmasına önemli katkılarda bulunduğu görülmektedir. Bu 

kavram ayrıca AB uyum sürecinin yanı sıra kalkınma ve çevre bağlamlı pek çok 

ulusal mevzuat ve hedefle de doğrudan ilintili olması itibarıyla da dikkati çekmektedir. 

Öte yandan, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı (BTC) Şirketi tarafından desteklenen ve 

halen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile yürütülmekte olan "İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel 

Simbiyoz Projesi" ile konuya ilişkin önemli bir deneyim ve bilgi birikimi sağlanmış olup 

projenin sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma boyutu çerçevesinde ulusal ve bölgesel 

politikalar üzerinde de önemle durulmaktadır. 2011 yılı itibarıyla başlayan ve 2013 yılı 

içerisinde tamamlanması beklenen İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz 

(Ortak Yaşam) Projesi kapsamında Danışma Kurulu Üyesi olarak Ajansımız da 

çalışmalara aktif biçimde katkı sağlamaktadır.  

 

Seyhan ve Berdan Havzalarında Çevresel Kirliliğin Turizm Bölgesine Olası 

Etkileri Toplantısı  

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 26 Haziran 2012 tarihinde Adana ve Mersin’den 

ilgili paydaşların bir araya getirildiği “Seyhan ve Berdan Havzalarında Çevresel 

Kirliliğin Turizm Bölgesine Olası Etkileri” toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin 

sosyo-ekonomik gelişmesi açısından önem arz eden Mersin- Tarsus Kültür Turizm 

Koruma ve Gelişme Bölgesi’ne, Seyhan ve Berdan nehirleriyle taşınan kirliliğin ortaya 

çıkarılması ve turizm bölgesindeki gelişmeleri sekteye uğratacak çevresel kirliliğin 

önlenebilmesi amacıyla organize edilen toplantıda, Seyhan ve Berdan havzalarında 

karasal kökenli kirliliğin önlenmesi ve bölge kıyılarında su kalitesinin korunması 

konularında ilgili kuruluşlar ve üniversitelerin yapacağı fizibilite çalışmalarının, ÇKA 

tarafından yürütülen 2012 Doğrudan Faaliyet Destekleri (DFD) programı için uygun 
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faaliyet alanları oluşturduğuna değinilmiş ve hazırlanacak olan projelerin destek 

alması durumunda çözüme yönelik katkı sağlanabileceğine dikkat çekilmiştir.   

Adana ve Mersin’in Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediye 

Başkanlıkları Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, Devlet Su İşleri 6. 

Bölge Müdürlüğü, Tarsus ve Yenice Belediyeleri yetkili ve uzmanlarının katıldıkları 

toplantıda, iki yıl önce Adana ve Mersin Valilikleri İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile 

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyonca hazırlanan “Mersin-Tarsus 

Kültür-Turizm ve Koruma-Gelişim Bölgesi Kıyıları Karasal Kirlilik Kaynaklarının 

İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi” başlıklı rapor değerlendirmeye 

alınmıştır. Toplantıda söz konusu raporla belirlenen sorun alanları, bu sorunların 

çözümü yolunda önerilen projeler ve bu projelere ilişkin bugüne kadar yapılan 

çalışmalar hakkında katılımcılar tarafından fikir alışverişinde bulunulmuştur.   

Turizm bölgesinin evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik tehdidi altında olduğuna ilişkin 

saptamaların gündeme geldiği toplantıda; sulama ve drenaj kanallarının korunması, 

izlenmesi ve kirletenlere yönelik etkin mücadele edilmesine yönelik değerlendirmeler 

paylaşılmıştır. Evsel ve sanayi kaynaklı atıksu kirliliğinin önlenmesi, bölge kıyılarına 

ilişkin karasal kirlilik kaynaklarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması gibi birçok 

konunun ele alındığı toplantıda; turizm bölgesini birinci derecede etkileyen Seyhan ve 

Berdan nehirleri havzalarındaki kirliliğin önlenmesinin ancak kapsamlı bir ‘Nehir 

Havzaları Yönetim Planı’ ile mümkün görüldüğüne ilişkin değerlendirmeler 

paylaşılmıştır.   

 

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Araştırma Çalışması  

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesi çalışmaları 15 Mayıs 

2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenmiş olan bir toplantı 

ve ardından Adana Valiliği'nin Mayıs ve Haziran aylarında düzenlemiş olduğu 

koordinasyon toplantıları ile hızlanmış bulunmaktadır. Bu toplantılar neticesinde 

hazırlanmış olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Görev ve Çalışma Yönergesi 

ile Ajansımız için öngörülen çalışma alanı olan 'dünya örneklerini araştırmak' 

konusunda gerekli çalışma gerçekleştirilmiş ve hazırlanan bir rapor yerelde ilgili 

paydaşlara sunulmuştur.  
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Bölgesel Fuar Organizasyonları Toplantısı 

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Adana ve Mersin’i kapsayan bölgede farklı kurum 

ve kuruluşlar tarafından düzenlenen fuar organizasyonlarında kurumlar arası 

işbirliğini sağlamak ve fuarların eşgüdüm içerisinde düzenlenmesine yönelik 

imkanları araştırmak amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir 

toplantıda buluşturmuştur. Bu doğrultuda ÇKA tarafından organize edilen ‘Bölgesel 

Fuar Organizasyonları Toplantısı’ Ajans Toplantı Salonu’nda 11 Mayıs 2012 tarihinde 

ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret 

ve Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Tüyap Adana Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ile 

Forza Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. den üst düzey katılımcılarla bölgede 

düzenlenecek fuarlara ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin paylaşıldığı toplantı 

sonucunda, Adana ve Mersin illerinin 2013 fuar takviminin belirlenmesi sürecinde, 

yapılabilecek tarih düzeltmeleri için işbirliği içerisinde olmalarına karar verilmiştir. 

 

Süt ve Süt Ürünleri Sektör Toplantısı 

Çukurova Kalkınma Ajansı bu çerçevede süt ürünleri imalatı sektörünün bölgedeki 

mevcut rekabet düzeyini belirlemek, sorunlar ile varsa altyapı ihtiyacını tespit etmek 

amacıyla 17 Nisan 2012 tarihinde bir toplantı organize etmiştir. Süt ve süt ürünleri 

sektöründen temsilcilerin katıldığı toplantıda bölgede süt ürünleri imalatı sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin ajanstan beklentileri üzerinde durulmuş ve olası mali 

destek programlarından bu sektörün ne şekilde yararlanabileceği değerlendirilmiştir.       

 

c) Proje Uygulama Birimi Faaliyetleri 

Proje Uygulama Birimi dokuz uzman personel ile hizmet vermektedir. Birimin 2012 

yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ana başlıklar altında aşağıda 

sıralanmaktadır:  

Temel Faaliyetler 
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Mali Destek Programları Faaliyetleri  

2011 Yılı Mali Destek Programları  

27 Kasım 2011 tarihinde proje teklif çağrısı ilan edilen 2011 yılı Mali Destek 

Programları kapsamında aşağıda başlıkları belirtilen 3 proje teklif çağrısı ilan 

edilmiştir. Ajans bütçesinden 27.000.000 Tl kaynak tahsisi yapılmıştır. 

Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı: Kar amacı güden işletmelerin 

uygun başvuru sahibi olabildiği bu mali destek programı kapsamı için tahsis edilen 

toplam kaynak tutarı 17.000.000 TL’dir. Bu program kapsamında tarım ve gıda 

imalatı, ayakkabı imalatı, makine ve metal eşya imalatı ve ülkemizde üretimi olmayan 

imalat sanayi ürünlerinin üretimi desteklenecek öncelik alanları arasında yer almıştır. 

Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Uyumunun Sağlanması Mali Destek 

Programı: Kamu kurumları, mahalli idareler ve üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen 

çeşitli kuruluşların başvurabildiği bu mali destek programı için tahsis edilen toplam 

kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Bu program kapsamında, göçle gelen nüfusun kent 

yaşamıyla ve toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun sağlanması, göçle gelen 

nüfusun yoğun olarak yaşadığı sorunlu bölgelerde çevresel/mekânsal iyileştirme 

düzenlemelerinin yapılması be işgücünün mesleki niteliklerinin kentsel iş kollarının 

taleplerini karşılar niteliğe kavuşturulması olmak üzere üç öncelik alanı belirlenmiştir. 

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı: Kar amacı güden 

ve gütmeyen kuruluşlara yönelik olmak üzere iki bileşenden oluşan bu programın 

amacı, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Program kapsamında 

desteklenecek projelere tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir. Bu 

tutarın 2.000.000 TL’si kar amacı güden kuruluşlar için, 2.000.000 TL2si ise kar 

amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tahsis edilmiştir. İmamoğlu, Karataş, 

Pozantı, Yumurtalık, Aydıncı, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinin doğal kaynaklara 

dayalı gelişmesinin sağlanması ile Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve 

Gülnar ilçelerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam standardının 

yükseltilmesi desteklenecek öncelik alanları olarak belirlenmiştir. 

 Proje hazırlayanlar tarafından yüz yüze veya telefon ve e-posta gibi yollarla 

iletilen soruların yanıtlanması çalışmaları, teklif çağrısı süreci boyunca 

gerçekleştirilmiş ve cevaplanan sorular Ajansın internet sitesinde Sıkça Sorulan 

Sorular bölümünde yayınlanarak potansiyel başvuru sahiplerinin eşit olarak 

bilgilendirilmesi sağlanmıştır.  
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 6 Şubat 2012 tarihi saat 17:00’ye kadar proje başvuruları kabul edilmiştir. Bu 

tarih itibari ile ajansa toplam 493 proje başvurusu sunulmuştur. (Rekabet gücünün 

Artırılması Mali Destek Programı: 267, Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve Ekonomik 

Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı: 153, Bölge İçi Gelişmişlik 

Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar (KAG); 

11, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Kar Amacı 

Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar (KGX); 62). 

 Ajansa sunulan projelerin idari ve uygunluk kontrolünü kapsayan ön inceleme 

aşaması gerçekleştirilmiş, eksik evrakların bildirilmesi ve takibi süreci 

yürütülmüştür.  

 Ön inceleme sürecinde herhangi bir eksikliği olmayan ve uygunluk şartlarını 

taşıyan projeler bağımsız değerlendirme aşamasına alınmışlardır. 05 Mart 2012 

tarihinde Bağımsız Değerlendirici aşaması başlamıştır. Proje başvuruları 64 ayrı 

Bağımsız Değerlendirici tarafından teknik ve mali değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Bağımsız Değerlendiricilerin 5’i bölge içinden 59’u bölge dışından 

seçilmiştir. Bağımsız Değerlendirici aşaması 20 Şubat 2012 tarihinde son 

bulmuştur.  

 Bağımsız Değerlendiricilerin değerlendirmeleri üzerinde inceleme yapılarak 

görüş oluşturmak üzere Değerlendirme Komiteleri teşkil edilmiştir. Değerlendirme 

Komitesi üyeleri üniversite öğretim elemanı, ilgili bakanlık ve kurumlardan 

görevlendirme yolu ile belirlenen asgari 7 yıllık tecrübeye sahip uzman kişilerden 

oluşturulmuştur.  

 Değerlendirme Komitesinin onayladığı başarılı proje listesindeki bütün 

projelerin bütçeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Sekreter incelemesine tabi 

tutulmuş, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca Ajans uzmanları tarafından 

projelerin risk analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda proje sahibi kurum ve 

işletmelere saha ziyareti yapılarak ön incelemeler gerçekleştirilmiştir.  

 Son aşama olarak ise Yönetim Kurulu, değerlendirmenin tarafsızlığı ve 

tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin mekânsal ve 

sektörel önceliklerini dikkate alarak ve başarılı projelerin tamamını gözden 

geçirerek Değerlendirme Komitesi Raporu, Genel Sekreterlik incelemesi sonuçları 

ışığında desteklenecek ve desteklenmeyecek projeleri karara bağlamıştır. Yapılan 

değerlendirmele sonucunda, toplamda 109 proje asil listede, 56 proje ise yedek 

listede yer almaya hak kazanmıştır. Program bazında incelendiğinde ise, Rekabet 

Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sunulan 267 proje 

başvurusunun 45 tanesi asil, 56 tanesi yedek; Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve 

Ekonomik Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı kapsamında sunulan 153 

proje başvurusunun 46 tanesi asil, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 

Mali Destek Programı kapsamında sunulan 73 proje başvurusunun 18 tanesi 

(KAG:3 ve KGX: 15) asil listede yer almıştır. 
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 Alınan karar sonucu oluşan listeler 17 Mayıs 2012 tarihinde Ekonomi Bakanı 

Sayın Zafer Çağlayan’ın katıldığı bir törenle açıklandı. Sonuçlar aynı gün Ajansın 

internet sitesinde de ilan edilmiştir.  

 Değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan projelere program bütçe 

kısıtı ve puan sırası göz önüne alınarak sözleşmeye davet yazıları gönderilirken, 

diğer bütün proje sahiplerine değerlendirme sonuçları yine yazılı olarak 

ulaştırılmıştır.  

 Değerlendirme süreci sonrasında projesinin durumu ile ilgili olarak yazılı veya 

sözlü müracaatlarla daha fazla bilgi almak isteyenlere gerekli açıklamalar 

yapılmıştır.  

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Faaliyetleri: 

 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programının genel çerçevesinin 

belirlenmesi amacıyla 12-13 Mart 2012 tarihlerinde Adana ve Mersin’de 2 

toplantı organize edilmiştir. Toplantılara kamu ve sivil toplum örgütlerini 

temsilen toplam 24 kurum ve kuruluş davet edilmiş ve yaklaşık 40 kişilik bir 

katılım olmuştur. Bu toplantılarda öncelikle programın bir tanıtımı yapılmış, 

ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin programın genel çerçevesi 

üzerindeki görüş ve önerileri alınmıştır. 

 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek 

Yönetimi Kılavuzu ile ilgili paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda 

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi ve ekleri 

oluşturulmuştur. 

 TR 62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü 

açısından önemli fırsatlarından yararlanılmasına, bölge ekonomisine 

yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik 

öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve 

girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, 

teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların 

tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi 

bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve 

gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki 

edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetleri desteklemek 

için Ajans tarafından toplam 1.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. 

  17 Mayıs 2012 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın katıldığı 

ve 2011 Yılı Mali Destek Programları Sonuçlarının açıklandığı törende, 

2012 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri de ilan edilmiştir. 

 Kamuoyunu yeterince haberdar edebilmek amacı ile 5 Haziran 2012 

tarihinde Adana’da Hekimevi Toplantı Salonu’nda, 6 Haziran 2012 tarihinde 
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ise Mersin İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet 

Desteği konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 

 31 Ekim 2012 tarihine kadar 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

Başvuruları kabul edilmiştir. Bu tarih itibari ile Ajansa 12 adet Kamu 

Kurumu, 4 adet Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu, 3 adet 

Mahalli İdare, 6 adet Üniversite, 18 adet Sivil Toplum Kuruluşu, 1 adet 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 1 adet Kooperatif ’ten olmak üzere toplam 

45 adet proje başvurusu sunulmuştur.Ajansa sunulan her bir Doğrudan 

Faaliyet Desteği teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans 

uzmanlarından oluşan değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru 

tarihinden itibaren 7 gün içinde değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu onayına 

sunulmuştur. Yönetim Kurulu Toplantısı sonunda 2012 Yılı Doğrudan 

Faaliyet Desteği kapsamında 9 adet Faaliyetin desteklenmesine karar 

verilmiştir. 

 Tablo: 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başarılı Projeler 

 
Başvuru Sahibi 

Faaliyet Teklifinin Adı Toplam Bütçe 
Ajanstan Talep 
Edilen Destek 

Miktarı 

Mersin Üniversitesi Üniversite Kent İşbirliği Eylem Planı 85.284,00 TL 82.284,00 TL 

Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası (MTSO) 

Göksu Nehri Vadisi ve Limonlu Vadisi 
arası bir bölüm arazinin fotogrametrik 
(infra-red) hava fotoğraflarının çekimi 

ve yerleşim yerleri haritasının 
çıkarılması.  

85.000,00 TL 76.500,00 TL 

Adana Çiftçiler Birliği 
Derneği 

Turunçgil Tüketiminin Artırılmasına 
Yönelik Stratejiler 

41.371,20 TL 41.371,20 TL 

Çukurova Üniversitesi 
Rektörlüğü 

Adana ve Mersin İli Limon Yetiştiricilik 
Alanlarında ve Turunçgil 

Fidanlıklarında Turunçgil Sarı Damar 
Açılması Virüs Hastalığının 

Araştırılması, Bölge Turunçgil 
Üreticisinin Hastalık Konusunda 

Bilgilendirilmesi ve Eğitimi 

79.666,22 TL 79.666,22 TL 

Adana Sağlık Turizmi 
Derneği 

Adana Destinasyonu Irak Sağlık 
Turizmi Pazar Araştırması 

42.399,44 TL 40.279,46 TL 

Mersin Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi 

Kurum ve İşletici Tic. A.Ş. 
(Mersin Teknopark) 

Yeşil Medikal Ar-Ge ve Kuluçka 
Merkezi Fizibilite Çalışması 

119.432,39 TL 86.000,00 TL 

Mersin Ticaret Borsası Mersin Bakliyat Sektörü Analizi 32.548,00 TL 32.548,00 TL 
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Adana Zirai Üretim 
İşletmesi Tarımsal Yayım 

ve 
Hizmet İçi Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü  

Adana İli Tarımsal Sulama Altyapısının 
Analizi, Sulamanın Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 
47.588,50 TL 47.588,50 TL 

Erdemli Ticaret ve Sanayi 
Odası 

Erdemli Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite 

Projesi 
83.424,85 TL 83.424,85 TL 

 

 Değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan projelere sözleşmeye 

davet yazıları gönderilirken, diğer bütün faaliyet teklifi sahiplerine 

değerlendirme sonuçları yine yazılı olarak ulaştırılmıştır. 

KKTC İşbirliği Protokolü Kapsamında Teknik Destek Projesi  

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti 

Tarafından Sağlanan Kaynak İle KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin 

Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülecek mali destek 

programlarının ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmesi sürecinde Ajansımız, teknik 

yardım ve gözetim görevlerini yerine getirmektedir.  

21 Ekim 2011 tarihinde ilan edilen ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 

3.000.000 TL bütçe ile yürütülen Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 

ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL bütçe ile yürütülen 

Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 2-4 Ocak 2012 

tarihinde alınan proje başvurularının değerlendirme süreci Ajansımız 

koordinasyonunda 14 Ocak 2012 tarihinde tamamlanmış ve değerlendirme sonuçları 

18 Ocak 2012 tarihinde KKTC Başbakanı İrsen KÜÇÜK, T.C. Başbakan Yardımcısı 

Beşir ATALAY, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim AKÇA, KKTC Ekonomi ve 

Enerji Bakanı Sunat ATUN, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin 

AMCAOĞLU, KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal ÜSTEL, Çukurova 

Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri 

GÜZELOĞLU, Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Şerafettin AŞUT, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Zekeriya ŞARBAK’ın katılımları ile düzenlenen bir toplantı ile ilan edilmiştir. 

18 Ocak 2012 tarihinde ilan edilen KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı 

tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik destek ve gözetiminde yürütülen 

‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında 29 Şubat – 
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01 Mart 2012 tarihlerinde KKTC Kalkınma Bankası binasında mali destek programı, 

proje döngüsü yönetimi, başvuru formu ve bütçe eklerinin doldurulması konularında 2 

günlük proje hazırlama eğitimi verilmiştir.  

19-21 Mart 2012 tarihleri arasında alınan proje başvurularının değerlendirme süreci 

Ajansımız koordinasyonunda tamamlanmış ve değerlendirme sonuçları 4 Nisan 2012 

tarihinde T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim AKÇA, KKTC Turizm, Çevre ve 

Kültür Bakanı Ünal ÜSTEL, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat ATUN, Mersin 

Valisi ve ÇKA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÜZELOĞLU ile ÇKA Genel 

Sekreteri Zekeriya ŞARBAK’ın katılımı ile KKTC Kalkınma Bankası Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

2012 Yılı Mali Destek Programları Faaliyetleri 

 04 Aralık 2012 tarihinde aşağıda yer alan 3 ayrı proje teklif çağrısı ilan 

edilmiş ve Ajans bütçesinden toplam 40.000.000 TL kaynak tahsisi 

yapılmıştır. Aynı gün Adana’da düzenlenen bir toplantı ile Mali Destek 

Programları kamuoyuna ilan edilmiştir. Mali Destek Programları ile ilgili 

bilgiler Kalkınma Ajansıları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) girilmiştir 

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı: Sadece KOBİ’lerin başvuru 

sahibi olabildiği bu mali destek programı için ayrılan toplam bütçe 

20.000.000 TL’dir. Bu program kapsamında tarım, gıda, metal eşya ve 

makine kimya, mobilya ve turizm sektörleri destek kapsamına giren 

sektörler arasındadır. Her bir sektörün ihtiyacına göre farklı öncelik alanları 

belirlenmiştir. Bu bağlamda program amacı; bölgede Ar-Ge, tasarım ve 

yenilik kapasitesini geliştirmek, üretimde ve hizmetlerde kalite ve katma 

değeri artırmak, markalaşmayı teşvik etmek, sektörün arz yönünde 

güçlenmesini ve pazar payını artırmaya ya da yeni pazarlara ulaşmaya 

yönelik ürün çeşitlendirmesinin artmasını sağlamak olarak tanımlanmıştır. 

Kadın İstihdamının Artırılması ve Mesleki Eğitimi Mali Destek Programı: 

Kamu kurumları, mahalli idareler ve üniversiteler gibi kâr amacı gütmeyen 

çeşitli kuruluşların başvurabildiği bu program için öngörülen toplam bütçe 

ise 5.000.000 TL’dir. Bu program kapsamında bölgedeki kadınların meslek 

edindirme ve girişimcilik programları yoluyla iş yaşamına ve bölge 

ekonomisine katkılarının artırılması hedeflenmektedir. 
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İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali 

Destek Programı: Yine, sadece kar amacı gütmeyen kuruluşların başvuruda 

bulunabildiği bu program için üç adet öncelik alanı belirlenmiştir. Bunlar; 

bölgenin iş ve üretim altyapısını geliştirmek, tarihi kültürel taşınmaz 

varlıkları geliştirmek, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu 

kapsamda tahsis edilen program bütçesi 15.000.000 TL’dir. 

 Başvuru Rehberleri ve diğer belgeler Ajansın internet sitesinde 

yayınlanmıştır. Ayrıca, 8000 adet başvuru rehberinin basımı 

gerçekleştirilmiş ve hem bilgilendirme toplantılarında talep eden 

katılımcılara hem de Ajans merkezi ve Mersin Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret 

ederek bilgi almak isteyenlere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 

 6-13 Aralık 2012 tarihleri arasında tamamı 6 günde tamamlanacak şekilde 

bir organizasyon gerçekleştirilerek Adana-Mersin il merkezleri ve ilçelerde 

toplam 23 ayrı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar 

sayesinde 596 kişilik bir kitleye doğrudan ulaşılmıştır. Ek olarak, bu 

toplantılarda 16 adet Çukurova Kalkınma Ajansı Roll-up Banner’ı 

kullanılmış ve bastırılan 2500 adet tanıtım afişi toplantılarının yapıldığı 

merkez ve ilçelerde ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır. Böylece Ajansın ve Mali 

Destek Programlarının tanınırlık ve bilinirliği artırılmıştır. 

 Alınmış olan yaklaşık 470 kayıt başvurusunun dağılımının incelenmesinin 

ve gerekli planlamanın yapılmasının ardından 17 – 22 Aralık 2012 tarihleri 

arasında Adana ve Mersin il merkezlerinde ve Silifke’de toplamda 10 ayrı 

gruba yönelik ücretsiz proje döngüsü yönetimi ve online proje başvurularına 

yönelik KAYS eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

 Proje hazırlayanlar tarafından yüz yüze veya telefon ve e-posta gibi yollarla 

iletilen sorular yanıtlanmış, soruların cevapları Ajansın internet sitesinde 

Sıkça Sorulan Sorular bölümünde yayınlanarak potansiyel başvuru 

sahiplerinin eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 
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Diğer Faaliyetler 

 Yıl boyunca Ajans’ı ziyaret eden, telefon ve e-posta yolu ile ulaşan potansiyel 

yararlanıcıların soruları cevaplandırılmıştır. Telefon ile 280, yüz yüze 68 ve e-

posta ile 95 görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Katılım Sağlanan Eğitim Programları 

 28-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ankara’da, Kalkınma Ajanslarında 

yenilik kavramı üzerinde bir anlayış ve dil birliği sağlanması amacıyla 

Kalkınma Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları personellerine yönelik 

düzenlenmiş olan eğitime Proje Uygulama Birimi’ni temsilen bir kişi katılım 

sağlamıştır. Eğitimde; Sürdürülebilir Kalkınma için İnovasyonun önemi, 

İnovasyon ve alt bileşenleri ve Uluslararası Ödüllü Ürün Tasarım süreci 

örneklemeleri konuları ele alınmıştır. 

 13-15 Eylül 2012 ve 27-29 Eylül 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK yazılım 

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (G222) tarafından geliştirilen KAYS Proje ve 

Faaliyet Destekleme Modülü elektronik başvuru sistemi yazılımının son 

kullanıcı eğitimine Proje Uygulama Birimi’nden 6 personel katılım sağlamıştır. 

Bu eğitim kapsamında; kalkınma ajansı uzmanlarına kalkınma ajansları 

tarafından ilk defa kullanılacak olan KAYS modülünde MDP oluşturmaya, ön 

inceleme ve ön izleme yapmaya, bağımsız değerlendirici sürecine, 

değerlendirme komitesine, genel sekreter ve yönetim kurulu 

değerlendirmelerine yönelik tüm süreçler sistem üzerinden uygulamalı olarak 

anlatılmıştır.    

 15-17 Ekim 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 

3 günlük “Küme Tanılama” eğitimine katılım sağlanmıştır. Bu eğitim 

kapsamında; ilk olarak küme haritalama, küme analizi, küme geliştirme, değer 

zinciri analizi gibi konular hakkında temel düzeyde bilgilendirme yapıldıktan 

sonra, 12 Ekim 2012 tarihli Küme Tanılama Rehberi nihai taslağı ana hatları 

ile incelenmiştir. Eğitimin son aşamasında uygulamalı çalışmalara yer 

verilmiştir. 

 26-30 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Technical 

Assistance for Capacity Building in Economic and Social Cohesion (ESC) 

Policy (Phase II), in Turkey” konulu eğitime Proje Uygulama Birimi’nden 2 
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personel katılım sağlamıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın sorumluluğu altında, B&S 

EUROPE adlı danışmanlık firması tarafından organize edilen eğitime Bölgesel 

Kalkınma Ekonomisti Valeria Paola Valeri ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayda ERAYDIN eğitimci olarak katıldı. Eğitimin temel 

hedefi; Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası kapsamında, 

kapasite artırımına yönelik teknik yardımlar hakkında genel bir çerçeve çizmek 

ve bu bağlamda sağlanan yardımların planlama ve programlama safhaları 

hakkında katılımcıları bilgilendirmekti. Klasik bölgesel büyüme teorileri, içsel 

büyüme teorileri ve bölge planlama pratiği vb. konuların da ele alındığı 

eğitimin sonunda farklı ülkelerdeki bölgesel planlama sistemleri ile Türkiye’deki 

sistemin karşılaştırması yapıldı ve kalkınma ajanslarının bu sistemdeki rolü 

tartışıldı. Eğitim yöntemi olarak, powerpoint sunumuna ilaveten örnek olay 

incelemeleri yapılmıştır. Tüm sunumlar ve ilgili diğer materyaller katılımcılara 

kitapçık halinde sunulmuştur.  Toplamda 23 kişinin katılım sağladığı kapsamlı 

bir eğitim gerçekleşmiştir. 

Katılım Sağlanan Toplantı/Fuar/Konferans/Seminerler 

 21-22 Haziran 2012 tarihlerinde Kars’ta Serhat Kalkınma Ajansı ev 

sahipliğinde 18 Kalkınma Ajansı’ndan gelen uzmanlarla birlikte Proje 

Uygulama/Program Yönetim Birimleri Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. Toplantı kapsamında öncelikle mevcut proje başvuru ve 

değerlendirme yöntemleri tartışılmış, özellikle elektronik başvuru ve 

değerlendirme sistemine geçiş yapan ajansların deneyimlerinden 

faydalanılmıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın ihtiyaç makamı olduğu ve 13 Aralık 

2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK tarafından yürütülmeye başlanan Kalkınma 

Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) projesinin tanıtımı yapılmış ve KAYS’ın 

proje ve faaliyet destek yönetimi modülünün (elektronik başvuru sistemi)  

kullanıcı eğitimlerinin Eylül 2012 itibariyle verileceği ve 1 Ekim 2012 tarihinde 

bu modülün bütün ajansların kullanımına açılacağı bilgisi verilmiştir. Öte 

yandan İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen aşamalı proje teklif 

çağrısı yöntemi, Fırat ve İzmir Kalkınma Ajanslarının onaylanan güdümlü 

projeleri ve Serhat Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen faizsiz kredi desteği 

modeli gibi proje teklif çağrısına alternatif destek mekanizmaları ve araçları 

konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. 
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 11 Temmuz 2012 tarihinde Mersin’de Toplu Konut İdaresi tarafından 

düzenlenen ‘Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sağlıklı Yürütülmesi için 

Yöntem Arayışı Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

 6-7 Eylül 2012 tarihleri arasında Karacadağ Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde 

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Kalkınma Ajansları Program Yönetim/Proje 

Uygulama Birimleri Mevzuat Değişiklikleri Önerileri ve Tecrübe Paylaşım 

Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 4 Ekim 2012 tarihinde Adana’da düzenlenen “Etik ve Kalkınma” konulu 

konferansa tüm birim personeli katılım sağlamıştır. 

 11-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Adana Büyükşehir Kent Konseyi tarafından 

düzenlenen “Katılımcı Analitik Araçların Stratejik Planlamayla Entegrasyonu 

ve Yerel Yönetişim Değerlendirmesi Çalıştayı’ na katılım sağlanmıştır. 

 14-20 Ekim 2012 tarihleri arasında sosyal ekonomi çerçevesinde istihdamın 

artırılması ve sosyal içermenin desteklenmesine ilişkin faaliyetlerin ve iyi 

uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla Romanya’ya çalışma 

ziyaretine Proje Uygulama Birimini temsilen bir kişi katılım sağlamıştır. 

 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında “Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim 

Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Ankara’da verilen 

kolaylaştırıcılık ve yerel katılımın artırılması eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 1-2 Kasım tarihlerinde Adana’da düzenlenen “Turkres 2012 2. Kalkınmada 

Bölgesel Dinamikler” Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. 

 12 Kasım 2012 tarihinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı’nın Ankara’da düzenlediği, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Fon 

Kaynakları Bilgilendirme Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 13-14 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara’da TEPAV tarafından düzenlenen 

Kırsal Kalkınma ve Yönetişim konulu sempozyuma katılım sağlanmıştır. 
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d) İzleme ve Değerlendirme Birimi Faaliyetleri 

İzleme ve Değerlendirme Birimi on uzman personel ile hizmet vermektedir. Birimin 

2012 yılında, 31 Aralık  tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ana başlıklar 

altında aşağıda sıralanmaktadır:  

Temel faaliyetler 

 2008 ve 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında toplam 12 projede, 

nihai ödemeye ilişkin işlem gerçekleştirilmiştir. 

 2010 ve 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında toplam 193 projede 

ön, ara ve nihai ödemeye ilişkin işlem gerçekleştirilmiştir. 

 2012 yılı içerisinde Mali Destek Programlarına toplam 23.542.901,03 TL’lik ön, 

ara ve nihai ödeme yapılmıştır. 

 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında ise 6 projeye ait 

toplam 199.184,71 TL ön ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 Yönetim Kurulu tarafından destek almaya hak kazanan projelerin ilan edildiği 

2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında 44 tanesi Rekabet Gücünün 

Artırılması Mali Destek Programında, 44 tanesi Göçle Gelen Nüfusun Sosyal 

Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programında, 17 tanesi ise 

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programında olmak 

üzere toplam 105 proje ile sözleşme imzalanmıştır. 

 Yürütülen mali destek programlarında izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

olarak yararlanıcıların yapacakları satın almalara yönelik bilgilendirmeler 

yapılmış, ihale süreçleri kontrol edilmiştir. Düzenli ve anlık izleme ziyaretleri ile 

projenin gidişatı yerinde görülmüş, gerekli görüldüğü durumlarda tavsiye ve 

uyarılarda bulunulmuştur. Yararlanıcıların raporları incelenerek hak ediş 

hesaplamaları yapılarak gerekli ödemeler gerçekleştirilmiştir. 

 Yararlanıcılara yönelik 200 adet proje uygulama ve satın alma rehberi ile 200 

adet proje uygulama el kitabı bastırılarak yararlanıcılara dağıtılmıştır. 

 Yararlanıcılarla iletişimi güçlendirmek, daha etkin bir izleme ve değerlendirme 

süreci oluşturabilmek amacıyla web üzerinden online olarak kullanılabilen bir 

izleme bilgi sistemi için satın alma çalışmaları yürütülmüş, bunun sonucunda 
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91 Yazılım firması ile anlaşma sağlanmış ve 2011 yılı Mali Destek 

Programlarında bu sistem kullanılmaya başlanmıştır. 

 TR62-10-01/049, TR62-10-01/055, TR62-10-01/059, TR62-10-01/156 referans 

numaralı projelere ilişkin gerekli düzeltici tedbirlerin de yer aldığı usulsüzlük 

raporu düzenlenmiştir. 

 TR62-10-01/030 referans numaralı Yummy Meyve Suları Gıda firmasına ait 

“meyve suyu üretiminde rekabetçi ivmelenme” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-10-01/095 referans numaralı Kuntbay Ltd. Şti.’ye ait “Plastik imalat 

sektöründe katma değer artış” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-10-01/121 referans numaralı Yum-Ta Tavukçuluk Gıda firmasına ait 

“YUM-TA soğuk hava deposu kapasite artırma ” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-10-01/188 referans numaralı Kalmaksan Kalıp Makina Sanayi firmasına 

ait “Yeni ürün yeni pazar stratejisi ile rekabet gücünü arttırma” projesi 

feshedilmiştir. 

 TR62-10-01/239 referans numaralı Seyyidler Otomotiv firmasına ait “Yöresel 

Gıda Üretimini Teknolojik Modern Makinalarla Hijyen Sağlayarak; Katma 

Değerinin Arttırılması” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-10-02/224 referans numaralı İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne ait 

“Saçlarla Şekillenen Sessiz Hayatlar” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-10-02/225 referans numaralı Yunus Emre İşitme Engelliler İlköğretim 

Okulu’na ait “İşitme Cihazımı Kullanarak Engelimi Aşacağım” projesi 

feshedilmiştir. 

 TR62-10-02/304 referans numaralı Çukurova Özürlüler Derneğine ait “Bizden 

haberiniz var mı” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-11-01/218 referans numaralı Özdemir İnşaat Metal firmasına ait “Bücür 

kent mobilyaları yenilikçilik” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-11-01/241 referans numaralı Tuna Ferforje Dekoratif Metal firmasına ait 

“Tunaks alüminyum üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve rekabet gücünün 

artırılması” projesi feshedilmiştir. 
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 TR62-11-01/264 referans numaralı Sena Genel Tüketim Malları firmasına ait 

“Zeytinyağı üretim tesisi kapasite artırımı” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-11-02/018 referans numaralı Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

“Sporla gelen dostluk” projesi feshedilmiştir. 

 TR62-11-03(KGX)/005 referans numaralı Aydıncık Halk Eğitim Merkezi’nin 

“Aydıncık her yerde” projesi feshedilmiştir. 

 

Katılım Sağlanan Toplantı, Eğitim ve Seminerler  

 4-6 Ocak 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen 

“Temel Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması” başlıklı eğitime 1 uzman 

ile katılım sağlamıştır.  

  25-26 Ocak 2012 tarihleri arasında KKTC 2011 yılı mali destek programları 

kapsamında sözleşme ve ekleri, proje uygulama rehberi, satın alma rehberi ve 

izleme kılavuzu üzerine yerel makamlarla müzakerelerde bulunarak 

dokümanlara son şeklini vermek üzere 2 uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde 

bulunmuştur. 

 6–10 Şubat 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen 

“Fizibilite Eğitimi” programına 1 uzman ile katılım sağlanmıştır.  

 2–3 Şubat 2012 tarihleri arasında 2011 yılı mali destek programları 

kapsamında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar 

Bakanlığı mali destek programı yararlanıcılarına bilgilendirme toplantıları 

düzenlemek, sözleşme özel koşulları ve sözleşmeye davet mektupları 

konusunda destek vermek üzere 2 uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde 

bulunmuştur. 

 27 Şubat – 1 Mart 2012 tarihleri arasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 

ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlıkları tarafından yürütülen mali destek 

programları kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin ilk 

izlemelerinin yapılması ve mevzuat çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 5 

uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 
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 21–24 Mart 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm, Bakanlığı’nın yürüttüğü Mali 

Destek Programları kapsamında başvuruları alınan projelerin ön inceleme 

safhasına yardımcı olmak amacıyla 1 uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde 

bulunmuştur. 

 9–11 Nisan 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı 

proje teklif çağrısı sözleşme hazırlığı ve bakanlıklar arası genel toplantıya 

katılım amacıyla 1 uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştur.   

 26–27 Nisan 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm Bakanlığı sözleşme ve 

izleme programı oluşturulması, ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım 

Bakanlığına teknik yardım amaçlı çalışma ziyaretinde bulunmak üzere 1 

uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 

 3–5 Mayıs 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm, Bakanlığı destek programları 

kapsamında ilk izleme ziyaretlerinde bulunmak ve teknik destek çalışmasını 

yürütmek üzere 3 uzman KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 

 9-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm Bakanlığı destek programları 

kapsamında ilk izleme ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 uzman KKTC’ye 

çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 

 14–18 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen 

İzleme ve Değerlendirme konulu ilk modül eğitimine 1 uzman ile katılım 

sağlanmıştır.  

 15 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen “İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım 

Toplantısına” birim başkanlığı düzeyinde katılım sağlanmıştır. 

 5–6 Haziran 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Kalkınma 

Ajansları İzleme ve Değerlendirme Birimleri Toplantısı’na 1 uzman ile katılım 

sağlanmıştır.  

 9–10 Haziran 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen 

İzleme ve Değerlendirme konulu 3. modül eğitimine 1 uzman ile katılım 

sağlanmıştır.  

 11-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara’da Kalkınma Bakanlığı 

tarafından verilen mali destek programları değerlendirme yöntemleri eğitimine 

1 uzman ile katılım sağlanmıştır. 
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 28–29 Haziran 2012 tarihleri arasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 

uyguladığı mali destek programı kapsamında ara izleme ziyaretlerinde 

bulunmak üzere 2 uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette 

bulunmuştur. 

 9-10 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’da Kalkınma Bakanlığı 

tarafından düzenlenen İzleme ve Değerlendirme eğitimine 1 uzman ile katılım 

sağlanmıştır. 

 28-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ankara’da Kalkınma Bakanlığı 

tarafından düzenlenen inovasyon eğitimine 1 uzman ile katılım sağlanmıştır. 

 5-7 Eylül 2012 tarihleri arasında KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 

Bakanlığı’nın uyguladığı mali destek programı kapsamında nihai izleme 

ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 

ziyarette bulunmuştur. 

 5-7 Eylül 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı 

destek programları kapsamında ara izleme ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 

uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmuştur. 

 5-7 Eylül 2012 tarihleri arasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı destek 

programları kapsamında ara izleme ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 uzman 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmuştur. 

 17-19 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da TÜBİTAK tarafından düzenlenen 

KAYS eğitimine 1 uzman ile katılım sağlanmıştır. 

 3 Ekim 2012 tarihleri arasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı destek 

programları kapsamında nihai izleme ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 uzman 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmuştur. 

 3 Ekim 2012 tarihleri arasında KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 

uyguladığı mali destek programı kapsamında nihai izleme ziyaretlerinde 

bulunmak üzere 1 uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette 

bulunmuştur. 

 3 Ekim 2012 tarihleri arasında KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı destek 

programları kapsamında nihai izleme ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 uzman 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmuştur. 
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 13-14 Kasım 2012 tarihleri arasında KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 

Bakanlığı’nın uyguladığı mali destek programı kapsamında nihai izleme 

ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 

ziyarette bulunmuştur. 

 17-19 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da Kalkınma Bakanlığı tarafından 

düzenlenen katılım ve süreç oluşturma eğitimine 1 uzman ile katılım 

sağlanmıştır. 

 26-28 Kasım 2012 tarihleri arasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 

destek programları kapsamında nihai izleme ziyaretlerinde bulunmak üzere 1 

uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmuştur. 

 

e) Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri 

Adana Yatırım Destek Ofisi 1 uzman personel, Mersin Yatırım Destek Ofisi 2 uzman 

personel ile hizmet vermektedir. Yatırım Destek Ofislerinin 2012 yılı içerisinde 

gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ana başlıklar altında aşağıda sıralanmaktadır: 

Temel faaliyetler  

 Muhtelif yerli ve yabancı şirketlerin bölgemiz hakkındaki bilgi talepleri 

karşılanmış, yeni teşvik sistemi, Ajans mali destek programları ve diğer 

kurumların destekleri konusunda bilgi verilmiştir. 

 Çukurova Bölgesi’nin yatırım tanıtım faaliyetlerinde bir iletişim aracı olarak 

@invest_cukurova Twitter hesabı oluşturulmuştur. Hesaptan İngilizce haberler 

ile bölge hakkında bir takım bilgilerin yayımına başlanmıştır. 

 Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımını yapan “investincukurova” 

sitesinin tasarımında ve içeriğinde yenilikler ve eklemeler yapılmıştır. 

 İstanbul’dan Victoray adlı enerji firmasının talebi üzerine Silifke ve Gülnar 

ilçesi dâhilinde güneş enerjisi elektrik santrali için uygun bir arazinin bulunması 

için mal müdürlükleri ile temasa geçilmiş, daha sonra şirket yetkilisinin saha 

ziyaretinde kendisine eşlik edilmiştir. 

 Bölge tanıtım materyallerinin içeriği güncellenip bastırılmıştır.  
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 Çam reçinesi işleme tesisi kurmak isteyen bir şirketin talebi üzerine sonra 

arazi araştırması için Gülnar Mal Müdürlüğü ve Silifke OSB ile görüşülmüş ve 

sonuçları kendisine iletilmiştir. 

 Makine imalatı sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’de yatırım yapma 

amacı ile saha ziyaretleri yapan Japon menşeli bir firma için Adana’da ilgili 

kurumlar ile görüşme tertip edilmiş, Adana Ticaret Odası’nda ilin yatırım 

potansiyelini anlatan kapsamlı bir sunum yapılmış ve şirket temsilcilerine saha 

ziyaretlerinde eşlik edilmiştir. 

 Bir Kalkınma Kurulu üyesinin talebi üzerine Adana-Karataş yolu üzerindeki 

şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörler hakkında bir rapor hazırlanıp kendisine 

iletilmiştir. 

 Adana’da bir yem fabrikası kurmak isteyen Çin-Japon ortaklığının Türkiye 

temsilcisinin yatırım destek ofisimizden arsa ve bazı maliyetler konusundaki 

bilgi talebi için piyasa araştırması yapılmıştır. 

 Lonely Planet turizm yayınları için Adana’da araştırma yapan yazar Brett 

Atkinson ile bir toplantı yapılarak bölgedeki oteller ve restoranlar hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 Romanya’da güneş enerjisi yatırımları olan bir işadamı ile toplantı yapılarak 

Adana’da bu sektörün mevcut durumu yatırımlar hakkında bilgi verilmiştir. 

 Yeni teşvik sistemi konusunda ajansa bizzat gelen veya telefon yoluyla ulaşan 

kişilere bilgiler verilmiştir. 

 Bölgemizde yatırım yapma fikrinde olan Barcelona merkezli bir zirai ilaç 

üreticisinin talebine uygun olarak ilgili kurumlar ve şirketler ile görüşmeler tertip 

edilmiş ve ziyaretlerinde kendilerine eşlik edilmiştir. 

 Bölgenin en önemli şirketlerinden biri olan TEMSA ile yapılan görüşmelerde, 

şirketin araştırmakta olduğu uluslararası araç test pisti projesi için arazi 

araştırmaları yapılmıştır. 

 Tunus-Türkiye Kalkınma İşbirliği Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Mersin ilimize 

ilişkin araştırmaya teşkil edecek veriler doldurularak Daire Başkanı Mustafa 

TEKİN’e iletilmiştir. 
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 Kalkınma Bakanlığı’nın YDO’ ların etkili ve etkin hale getirilmesi çalışmalarına 

baz teşkil edecek olan ÇKA Adana YDO ve Mersin YDO çalışmalarımızla ve 

faaliyetlerimizle ilgili rakamsal veriler Excel tablosuna işli vaziyette Bakanlık 

uzmanları Abdullah TABAN ve Adnan SAYGILI’ ya e-posta yoluyla iletilmiştir.  

 Bölgemizde yatırım yapma fikrinde olan bir İtalyan firmasının talebine uygun 

olarak Çukurova Bölgesinde “yenilenebilir enerji-fotovoltaik piller” alanında 

yatırım yapmak için gerekli işlemler ve “500kW’a kadar lisanssız yenilenebilir 

enerji üretimi” ile ilgili ön fizibilite etütlerinin de bulunduğu kapsamlı bir 

araştırma raporu hazırlanmış ve ilgililere iletilmiştir.  

 “Türkiye, Adana ve Mersin’in Gerçekleri” Tanıtım Kitabı Çalışması için Türkiye, 

Çukurova Bölgesi, Adana ve Mersin illeri ile ilgili tarih, kültür, sanat, coğrafi 

yapı, yerel yönetimler ve idari yapı, nüfus ve demografik yapı, siyasi yapı, bilim 

ve araştırma, toplum yapısı, doğal milli parklar, ekonomi, sosyal yaşam, 

eğitim, sağlık, medya, bölgesel zenginlikler ve çeşitlilik, Türk mutfağı ve aşçılık 

sanatı gibi başlıca konular hakkında istatistiki veriler, görsellerle 

zenginleştirilerek, örnek çalışma olarak gösterilen Slovenya tanıtım kitabı 

formatında taslak olarak hazırlanmıştır.  

 Mersin ilimizde bulunan kültür varlıklarına ilişkin rapor hazırlanmıştır.  

 İranlı traktör firması olan ITFC  ile bölgemize gerçekleştirilebilecek yatırımlarla 

ilgili olarak görüşme ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

 TÜBİTAK, KOSGEB ve benzeri kurumların destek mekanizmalarına ilişkin 

sunumlar hazırlanmıştır.  

 Tunus’tan gelen heyete yönelik olarak Kalkınma Bakanlığı’nda Mersin ilimize 

ilişkin tanıtım ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. 

 2012 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’na sunulmak üzere Mersin ilimizde 

İŞGEM oluşturulmasına yönelik olarak hazırlanacak proje başvurusuna ilişkin 

olarak yerel düzeyde kurumlar arası işbirliği oluşturma çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

 Adana ve Mersin illerine ilişkin temel göstergelerin yer aldığı “Rakamlarla 

Adana” ve “Rakamlarla Mersin” kitapçıkları hazırlanmış ve basımı 

gerçekleştirilmiştir.  
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 Mersin ilinde faaliyet gösteren Yedi Renk firmasının gerçekleştirecekleri 

Huzurevi yatırımına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi başvurusu konusunda 

bilgilendirme gerçekleştirilmiş, konu ile ilgili sorular  Ekonomi Bakanlığı 

Hizmetler Dairesi’ne iletilmiş ve gelen cevaplar firma yetkilileri ile 

paylaşılmıştır.  

 KOSGEB Mersin Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile “Uygulamaları Girişimcilik 

Eğitimleri” konusunda gerçekleştirilebilecek olası işbirlikleri görüşülmüş ve 

tartışılmıştır.  

 “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve “Kararın Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ” in Mersin ilindeki uygulamasına ilişkin özet tablolar Türkçe ve 

İngilizce olarak hazırlanmıştır.  

 

 

Düzenlenen toplantılar 

 Adana Sanayi Odası ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi hakkında bir 

toplantı yapılmış ve bu bölgeye yapılabilecek yatırımları belirlemeye yönelik bir 

ortak çalışma yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır. 

 Süs bitkileri yetiştiricileri ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile 

sektörün mevcut durumu, sorunları ve gelişme potansiyeli ile ilgili bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Katılım sağlanan toplantı, eğitim, fuar, konferans ve seminerler   

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Agforise projesini kapanış 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali Elektrik Üretim A.Ş. firması yetkililerinin bizzat katıldığı Akkuyu 

nükleer santral bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Türk-Çek iş forumuna katılım sağlanmış, 

ÇKA standı kurularak tanıtım broşürleri katılımcılara dağıtılmıştır. İkili 
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görüşmelerde ise Çek heyetindeki ilgili kurumlar ve şirketler ile temas 

kurulmuş, ajansın ve bölgenin tanıtımı yapılmıştır. 

 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Antalya’da düzenlenen Yatırım 

Destek Ofisleri mevzuat çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi”, “Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi”, 

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” konulu hibe programlarına 

yönelik Adana Valiliği’nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılım 

sağlanmıştır.   

 Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupalı Seçkin 

Destinasyonlar programı çerçevesinde gerçekleştirilen Ağ Oluşturma ve 

Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda 

Mersin’den 2011 yılında (EDEN) Avrupa Seçkin Destinasyonlar Ağına seçilen 

Silifke ve Tarsus tanıtılmıştır.  

 Avrasya Coğrafyasında Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye 

Uluslararası Sempozyumu’na katılım sağlanmıştır. 

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Ticareti 

ve Liman Kentleri Kongresi’ne katılım sağlanmıştır.  

 Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Enerji Tasarrufu ve Finansmanı 

Bilgilendirme Semineri’ne katılım sağlanmıştır. 

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda İngiltere’nin Ankara Ticaret Müşavirliği’nin 

katılımıyla düzenlenen İngiltere Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı’na katılım 

sağlanmıştır. 

 Mersin Makine Mühendisleri Odasında gerçekleştirilen “Üniversite Sanayi 

İşbirliği” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. Söz konusu çalıştayda Ajansın 

üniversite sanayi işbirliği konusunda vermiş olduğu destekler ve süreçte 

oynadığı rol hakkında bilgi verilmiştir. 

 Mersin Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2013 Mersin XVII. 

Akdeniz Oyunları Kültürel Etkinlikler Eşgüdüm Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 
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 Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 3. Türkiye Su Ürünleri Semineri’ne 

konuşmacı olarak katılım sağlanmış, Ajansın faaliyetleri ve Ajansın su ürünleri 

sektörüne yaptığı ve yapabileceği katkılar hakkında bilgi verilmiştir.  

 Mersin’de Teknopark işbirliği ile ICT-PSP Bilgilendirme Toplantısı 

düzenlenmiş, Kalkınma Bakanlığı’ndan konunun uzmanları davet edilerek ICT-

PSP programı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

 Çukurova Üniversitesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

bakanlık – üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, TÜBİTAK, KOSGEB ve 

IPA tarafından sağlanan hibe ve desteklerin tanıtılması toplantısına katılım 

sağlanmıştır.  

 Adana’da düzenlenen ve Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ’ın konuşmacı olarak yer 

aldığı “Kalkınma ve Etik” konferansına katılım sağlanmıştır.  

 Antalya’da Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen 

“SOLARTR2” sempozyumuna katılım sağlanmıştır.  

 Mersin ilinde düzenlenen “Mersin Lojistik” sempozyumuna katılım 

sağlanmıştır.  

 Van’da organize edilen “TUŞBA Yenilenebilir Enerji” sempozyumuna katılım 

sağlanmıştır.  

 Mersin ilinde Teknokent oluşturulmasına yönelik yol haritasının oluşturulması 

amacıyla düzenlenen “Technoscope” çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

 28 Haziran 2012 tarihinde Mersin ilinde “İhracatta On-line Pazarlama 

Yöntemleri ve e-ticaret” eğitimine katılım sağlanmıştır.  

  Ekonomi Bakanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığı’nda düzenlenen “Yeni 

Teşvik Sistemi” eğitimine katılım sağlanmıştır.  

 17 – 21 Eylül 2012 tarihleri arasında “Technical Assistance for Capacity 

Building in Economic and Social Cohesion (ESC) Policy” eğitimine katılım 

sağlanmıştır.  

 16 Ekim 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Elektronik Teşvik Belgesi” 

eğitimine katılım sağlanmıştır.  
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Yurt dışı faaliyetler  

 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) Katar’da 20-

23 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen 13. yıllık Dünya Yatırım Forumu’na 

katılım sağlanmış, ilgili katılımcılar ile muhtemel kurumsal işbirlikleri 

konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

 Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanlığı tarafından Dubai’de 1-3 Mayıs 

2012 tarihlerinde düzenlenen ve gelişmekte olan piyasalar için doğrudan 

yabancı yatırımlar konusuna odaklanan Yıllık Yatırım Konferansı’na (Annual 

Investment Meeting – AIM 2012) stand ile katılım sağlanmıştır.  Organizasyon 

süresince özellikle körfez ülkelerinden çeşitli kurumlar ve şirketler ile temas 

kurulmuş ve bölgenin tanıtımı yapılmıştır.  

 DEİK/Türk – İspanyol İş Konseyi ve DEİK/Türk – Güney Afrika İş Konseylerine 

katılım sağlanmıştır.  

 İstanbul’da düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’ne katılım sağlanmıştır.  

 İstanbul’da düzenlenen Sağlık Turizm toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen EMITT Fuarına katılım sağlanmıştır.  

 BM Dünya Turizm Örgütü ve TOBB tarafından İstanbul Haliç Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Kent Turizmi Küresel Zirvesiéne katılım 

sağlanmıştır.  

 

Diğer faaliyetler 

 Adana Valisi Sn. Hüseyin Avni Çoş’un talimatı ile Senegal seyahati öncesinde 

Senegal hakkında bir bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Mersin Valisi Sn. Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatı üzerine kendisinin İran 

seyahati öncesinde İran’ın tarihi, ekonomisi, toplumsal yapısı, devlet yapısı, 

ülke içi siyaseti, Türkiye ile olan siyasi ve ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgi notları 

hazırlanıp e-posta yoluyla kendisine iletilmiştir. 

 ABD Adana Konsolosluğu ziyaret edilmiş ve bölgenin ABD ile olan ticari 

ilişkileri konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
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 Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün 

talebi üzerine izleme ve değerlendirme çalışmaları ile planlama uzmanlığı tez 

çalışmalarında kullanılmak üzere bazı YDO performans verileri ‘excel’ 

formatındaki tabloya işlenerek Bakanlığa iletilmiştir.   

 

2. Performans Sonuçları Tablosu  

Çukurova Kalkınma Ajansının gerçekleştirdiği faaliyetlerin performans ölçümünü 

sağlayacak ölçütler Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen “Kalkınma 

Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)”  süreç analizi ve modelleme çalışması 

kapsamındaki “Performans Yönetim Sistemi” modülü çalışmaları neticesinde 

belirlenecektir. Bu çalışma sonunda ülkemizde faaliyet gösteren 26 kalkınma 

ajansının performans değerlendirmesi belirlenen kriterler doğrultusunda 

yapılabilecektir. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A) Üstünlükler  

Çukurova Kalkınma Ajansı, mali ve teknik destekleme olanakları ile bölgede 

topyekûn kalkınmayı gerçekleştirme kapasitesine sahip, esnek yapısı ile yüksek 

hareket kabiliyetini kullanan ve önemli düzeyde yerel destek sağlamış güçlü bir 

kurumsal yapıya sahiptir.  

 

Ajans, mevzuatın gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek düzeyde nitelikli insan 

kaynağına ve gerekli tüm teknik donanıma sahiptir. 

Ajans gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde yerelde ve ulusal arenada geniş oranda 

tanınırlığa sahip hale gelmiştir. 

Ajans tamamlamış olduğu kurumsallaşma süreci, edinmiş olduğu planlama, 

programlama ve proje yürütme tecrübeleri ile yerelde önemli bir kurum haline 

gelmiştir. Bölgedeki tecrübelerini bir yandan KKTC’de koordine etmekte olduğu mali 

destek programları, diğer yandan OECD ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu Mersin 

Limanı araştırma çalışmasıyla uluslararası arenaya taşımaktadır. Ajans, önümüzdeki 

dönemde Avrupa Birliği fonlarından da yararlanmak üzere çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

           

B) Zayıflıklar  

Kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış olan bazı görevler, ikincil düzenlemelerin 

henüz gerçekleştirilememiş olmasından dolayı yerine getirilememektedir. 

 

Ajans faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli bilgi ve istatistik verilerin düzenli 

biçimde temini ve tanzimi konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu konuda daha 

sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. 
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Mevcut hizmet binası işlevsel açıdan Ajansın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktan 

uzaktır. Özellikle arşivlenen doküman hacmi önümüzdeki dönem yeni arşiv alanları 

oluşturulmasını zaruri hale getirmektedir.    

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin halen tam anlamıyla ve güncel biçimde 

kullanılamaması, birimlerin iş ve işlemlerinin takibinde zorluklar yaşanmasına neden 

olmaktadır. 

 

C) Değerlendirme  

Çukurova Kalkınma Ajansı personel yapılanmasıyla beraber teknik kapasitesi 

yüksek; güçlü organizasyon yapısı ile bölge kalkınma politikaları ve uygulamaları 

açısından model olacak şekilde yerel ve bölgesel hizmet üretmeye başlamıştır. 2008 

yılından beri 4 defa yürütülen teklif çağrısı süreçleriyle düzenlenmiş olan mali destek 

programları bölgede yüksek ilgi ile karşılanmıştır. Bu teklif çağrılarında elde edilen 

tecrübeler ve mali destek programları uygulama sürecinden alınan derslerle 

önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek olan teklif çağrılarının bölgenin öncelikli 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Bu çalışmalarda yine ulusal ölçekteki plan ve programların yanı sıra 2010 yılı 

içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 2010-2013 Çukurova 

Bölge Planı ile hazırlık çalışmaları sürdürülen ve 2013 yılı sonunda onaylanması 

beklenen 2014-2023 Çukurova Bölge Planı rehber niteliğinde olacaktır.  

 

Ajansın gerek yerli ve yabancı sermaye yatırımcılarını bölgeye çekmek için 

yürütmekte olduğu tanıtım çalışmaları ve gerekse bölge için önem taşıyan alanlarda 

sektörel ve tematik araştırma ve işbirliği çalışmaları bölgenin rekabet gücünün 

artırılması ve gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Yeni Bölge Planı çalışmaları 

Ajans’ın yerel paydaşlarla bölgenin geldiği son durumu değerlendirme ve geleceğe 

dönük yeni bir vizyon belirleme açısından büyük öneme sahip olacaktır.        
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER  

Kurumsal yapının geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasını teminen ikincil 

düzenlemelerinin gerçekleştirilerek kurumlar arası işbirliği ile gerek Ajansın 

hâlihazırda yürüttüğü faaliyetlerin daha etkili ve verimli icrası, gerekse henüz faal 

hale getirilemeyen işlevlerin ivedilikle yürütülmesi gerekmektedir.   

 

Tüm Ajanslar için ortak bilgi iletişim ağı oluşturulmalı ve ajansların farklı alanlarda 

elde etmiş oldukları tecrübeleri diğer ajanslara hızla ve kolaylıkla aktarabilmeleri için 

gerekli fiziki ve teknik altyapı geliştirilmelidir. Tecrübe paylaşım toplantılarının sayısı 

artırılmalı ve ajanslar arasındaki işbirlikleri ve ortak projeler teşvik edilmelidir. 

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda bir coğrafi bilgi sistemi ile veri tabanı 

sisteminin oluşturulması veriye ulaşım konusundaki sıkıntıların bertaraf edilmesinde 

faydalı olacaktır.     

 

Özellikle yeni bölge planı çalışmaları kapsamında Ajanslar arasındaki işbirliği büyük 

önem taşımaktadır. Komşu ajanslar için ortak bir takım sektörler ve çalışma konuları 

birlikte değerlendirilmeli ve bölgesel hedef ve stratejiler doğrultusunda işbirliği 

imkanları artırılmalıdır.   

 

 


