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1. 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. 

Ajans, Çukurova Bölge Planı’nda ortaya konulan vizyon ve stratejiler doğrultusunda 

tespit edilen alanlara yönelik olarak; bölgesel programlar ve buna uygun olarak 

belirlenen destek mekanizmaları ile bölge kaynaklarının daha verimli ve etkin 

kullanımının sağlanması, bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölgenin tanıtımı 

yoluyla ulusal ve uluslararası yatırımların bölgeye çekilmesini amaçlamaktadır. Bu 

amaçla oluşturulan ajans vizyonu “bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve 

sürdürülebilmesinde öncü ve etkin olmak”; misyonu ise “faaliyet bölgesi olan 

Çukurova’nın kalkınması için iktisadi ve sosyal alanda sürdürülebilir büyümeyi 

sağlayacak, araçları ve faaliyetleri tespit etmek, geliştirmek ve başarı ile 

uygulayabilmek”tir.   

1.1. AJANSIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile 

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

temel olanları şunlardır;  

 Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, 

 Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere 

destek olmak ve bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama 

sürecini izlemek ve değerlendirmek,   

 Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma 

ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki 

projelere destek sağlamak, 

 Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer 

projeleri izlemek,   

 Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, 

özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

 Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak 

kullanmak veya kullandırmak,  

 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, 

 Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal 

ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, 
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 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,  

 Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve 

işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve 

orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,  

 Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin 

faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje 

geliştirilmesine katkı sağlamak.  

Ayrıca, 5449 sayılı Kanun; “Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri 

kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri 

zamanında vermekle yükümlüdür.” şeklindeki bilgi toplama başlıklı altıncı maddesi ile 

Ajanslara, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda 

yetki vermektedir. 

 

2. KURUMSAL BİLGİLER 

2.1. TEŞKİLAT YAPISI 

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

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

şeklinde düzenlenmiştir.  

“Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşları

n Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 

Karar”ın ekinde yer alan Kalkınma Kurulu Üye Listelerine ilişkin tablonun yürürlükten 

kaldırılması hakkındaki 2016/9112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 19.08.2016 tarih 

ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kalkınma ajanslarındaki mevcut 

kalkınma kurullarının görev süresi sona ermiştir. 



4 
 

 

 

2.1.1. Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, Çukurova Kalkınma Ajansının karar organıdır. 5449 sayılı Kanun’un 

onuncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan 

bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il 

merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak 

kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden 

oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması 

halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun başkanı validir. 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on birinci maddesinde 

açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 

şu şekildedir: 

 Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına 

sunmak, 

 Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek, 

 Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, 

 Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına 

karar vermek, 

 Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na 

göndermek, 

 Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek, 

Genel Sekreter 

Yönetim 

Kurulu 

Kalkınma 

Kurulu 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Birimi 

Adana 

Yatırım 

Destek 

Ofisi 

Mersin 

Yatırım 

Destek 

Ofisi 

İç Denetçi 

Destek 

Hizmetleri

Birimi 

Planlama ve 

Programlama 

Birimi 

 

Proje 

Uygulama 

Birimi 

 

Hukuk 

Müşaviri 
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 Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin 

desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak 

yardımları onaylamak, 

 Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, 

 Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek, 

 Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki 

işbölümünü onaylamak, 

 Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak, 

 Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet 

alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, 

Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin Valileri, Adana ve Mersin 

Büyükşehir Belediye Başkanları ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Adana 

Ticaret Odası Başkanı’ndan oluşmaktadır.* 5449 sayılı Kanun’un onuncu maddesi 

dördüncü fıkrası uyarınca Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 yılı 

Temmuz† ayından itibaren Mersin Valisi Sn. Ali İhsan SU yürütmektedir. 

2.1.2. Genel Sekreterlik 

Genel sekreterlik ajansın icra organıdır. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı 

sorumludur. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, genel sekreter ile uzman 

ve destek personelden oluşmaktadır. Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı 

Kanun’un on dördüncü maddesinde belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Genel 

Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir: 

 
 Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,  

 Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,  

 Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü‡ maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar 

ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,  

 Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki 

taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar 

vermek, 

 Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini 

geliştirici faaliyetlerde bulunmak,  

 Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet 

tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri 

götürmek,  

                                                           
*  6 Aralık 2012 tarihli 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince bölge 
illerindeki İl Özel İdareleri kapatıldığından dolayı İl Genel Meclisi Başkanları 30 Mart 2014 tarihi ile birlikte ajans 
yönetim kurulunda yer almamaktadır.  
† Ajansımız ilk yönetim kurulu toplantısını 17.07.2006 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle her yılın temmuz 
ayında yönetim kurulu başkanlığı görevi Adana ve Mersin Valileri arasında devredilmektedir. 
‡ 5449 Sayılı Kanun’un genel koordinasyon başlıklı 4. maddesi.   
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 Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve 

raporlamak,  

 Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak ve ortak projeler geliştirmek,  

 Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,  

 Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,  

 Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,  

 Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve 

uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,  

 Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,  

 Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmak 

 

2.2. FİZİKSEL YAPI 

Ajans, Temmuz 2016 tarihinden itibaren Adana’nın Seyhan ilçesinde Turhan Cemal 

Beriker Bulvarı 138 numaradaki, içerisinde 250 kişilik konferans salonu ve TUİK Bölge 

Müdürlüğü tarafından kullanılan ek hizmet binası da bulunan yerleşke ile Mersin 

Ticaret Borsası kompleksindeki Mersin Yatırım Destek Ofisinde hizmet vermektedir. 

Yeni hizmet binası içerisinde 100 kişi kapasiteli bir seminer salonu, toplantı için de 

kullanılabilen bir kütüphane salonu, iki toplantı odası ile bir protokol salonu, Mersin 

Yatırım Destek Ofisinde ise bir toplantı odası bulunmaktadır. Ajans bünyesinde 

kullanılmak üzere toplam üç adet hizmet aracı bulunmaktadır. Mersin Yatırım Destek 

Ofisi ihtiyacı için bir araç da kiralanmak suretiyle kullanılmaktadır.  

2.3. İNSAN KAYNAKLARI 

Ajansın insan kaynakları politikası; "Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç 

duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin 

geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak" üzere oluşturulmuştur. Bu kapsamda 

20 Mart 2018 tarihi itibariyle Ajans bünyesinde 26 uzman, 7 destek personel istihdam 

edilmektedir. Ajans personelinin cinsiyet, uzmanlık alanı ve eğitime göre dağılımları 

aşağıda gösterilmektedir: 

 

 

Erkek: 16 Kişi
48,5%

Kadın: 17 Kişi
51,5%

Cinsiyete Göre



7 
 

Ajansta ayrıca taşeron firmadan hizmet alımı yoluyla yararlanılan 19 yardımcı 

hizmetler personeli bulunmaktadır. Personelin Ajans birimlerine göre dağılımı: 

Planlama ve Programlama Birimi: 6, Proje Uygulama Birimi: 5, İzleme ve 

Değerlendirme Birimi: 5, Destek Hizmetleri Birimi: 8, Adana Yatırım Destek Ofisi: 4, 

Mersin Yatırım Destek Ofisi: 4 ve Hukuk Müşavirliği:1 kişidir.     

  

2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

Çukurova Kalkınma Ajansı bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin 

faydalanmaya çalışmaktadır. Adana merkez ofiste 3 adet fiziksel ana sunucu ve buna 

bağlı iki adet sanal sunucu ile bir adet güvenlik duvarı bulunmaktadır. 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, bölge 

planı ve Ajans faaliyetlerini görsel şemalarda tasarlamak ve tematik haritalar 

oluşturulmak üzere satın alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı, “active directory” 

yapısına yönelik Adana ve Mersin’de ayrı ayrı yedekleme hizmeti yerine 

getirilmektedir.  

Ocak 2018 itibariyle Ajansta yerel ağ üzerinde 79 adet kişisel bilgisayar, 32 adet diz 

üstü bilgisayar, 6 adet ağ yazıcısı-fotokopi makinesi ve 10 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 yeni tahsis edilen Metro Ethernet 

bağlantısı üzerinden gerçekleşmektedir. İnternet erişimi Adana ofis için Türk 

Telekom’dan tahsis edilen 40 Mbit sınırsız Metro Ethernet bağlantısı ile yapılmaktadır. 

Mersin ofiste ise 4MB ve 8 MB iki adet ADSL hat üzerinden sağlanmaktadır. Ajansın 

mevcuttaki bilgi ve teknoloji kaynakları aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

Cihaz Adet Cihaz Adet 

Masaüstü bilgisayar 79 Kamera sistemi 2 

Dizüstü bilgisayar 32 Güvenlik kamerası 14 

Güç kaynağı 2 Parmak izi okuyucu 2 

Lazer yazıcı 10 Firewall 2 

Tarayıcı 3 Harici yedekleme birimi 3 

Projeksiyon cihazı 5 VPN uyumlu modem 2 

Çok fonksiyonlu yazıcı 7 Fiber modem 2 
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Faks makinası 2 Telsiz telefon 2 

Video kamera 1 Ses sistemi 1 

Digital fotoğraf makinası 10 Evrak imha makinası 6 

LCD televizyon  2 Spiralleme makinası 1 

DVD oynatıcı 2 Sunucu 3 

Digital telefon santrali+ 

masaüstü telefon 

2+38     

 

 

2.5. SUNULAN HİZMETLER 

Ajansın 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 uluslararası 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 

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.  
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 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 olarak ifade 

edilebilir. 

 Destek Hizmetleri Birimi 

Ajans bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Birimi’nin faaliyet alanları idari ve mali 

işler, insan kaynakları yönetimi, basın ve halkla ilişkiler, arşiv yönetimi, yazı işleri ve 

bilgi-işlem hizmetlerinden oluşmaktadır. 

 

2.6. YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ 

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 ve 2015 yıllarında 

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

başvuru olmamıştır. Bununla birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı; Kalkınma Bakanlığı 

koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 

temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından Mayıs 2017’de Mali Yönetim Yeterlilik 

Denetimi geçirmiştir. Bu, Ajansın 2012 yılından sonra geçirmiş olduğu ikinci Mali 

Yönetim Yeterlilik Denetimi olmuştur. Ayrıca, Ajansımızda Mülkiye Müfettişi Denetimi 

de 13 Mart-14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
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3. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSININ AMAÇ, ÖNCELİK VE 

HEDEFLERİ 

3.1. AMAÇ VE HEDEFLER 

Çukurova Kalkınma Ajansının 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 hedeflemektedir. 

3.2. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER 

2017 yılı için Ajansın temel politikası ve öncelikleri belirlenirken ulusal ölçekteki 

Onuncu Kalkınma Planı ve planın öncelikli dönüşüm programları esas alınmıştır. Yine 

ulusal ölçekteki Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji (BGUS) Belgesi ile uyum da göz 

önünde bulundurulmuştur. Bölgesel ölçekte ise referans doküman niteliğinde olan 

2014–2023 Bölge Planının stratejik amaçları, Ajans’ın 2017 yılı faaliyetlerinin 

belirlenmesinde öncü rol oynamıştır. 

2017 yılı Çalışma Programında ağırlıklı bir alan olarak öne çıkan uluslararası rekabet 

gücünün ve üretimden elde edilen katma değerin artırılması, 2017 yılı faaliyetlerinde 

birinci öncelik alanını oluşturmaktadır. Bu temel alanda, bölgenin yenilikçilik 

kapasitesinin geliştirilmesi için öncelikle Adana ve Mersin illeri Rekabet İçin Strateji 

(RİS) ve Eylem Planı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Hazırlanan 

strateji ve eylem planının uygulamaya geçirilmesi ile bölgenin avantajlı sektörlerinde 

yenilikçilik stratejisi çerçevesinde elde edilen katma değerin artırılması, orta ve yüksek 

teknolojili üretimin toplam içindeki payının yükseltilmesi, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, 

pazarlama ve markalaşma gibi alanlarında gelişme sağlanarak yeni yöntem ve 

yaklaşımlar ortaya konulacaktır. İl düzeyinde hazırlanmış olan yatırım destek ve 

tanıtım stratejileri ile, yatırımların önündeki engellerin tespiti ve çözümü yönünde 

ilerleme sağlanması ve bölgenin yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası 

organizasyonlarda belirli bir strateji çerçevesinde tanıtımı amaçlanmaktadır. Ayrıca 

2014–2023 Çukurova Bölge Planı’nda öne çıkan sektörlere yönelik analiz çalışmaları 

yapılması, il merkezlerinde yapılacak girişimcilik, inovasyon ve kalkınma panelleri ile 

girişimciliğin geliştirilmesi ve bu alanlarda farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. 

2017 yılı içerisinde iktisadi alanda yapılacak çalışmalarla birlikte, sosyal uyum 

sorunlarının çözümü ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi önceliği 

doğrultusunda da önemli çalışmalar yürütülmektedir. Operasyonel programların 

oluşturulmasına taban teşkil edecek bölgesel sosyal analiz çalışması önemli 

çalışmalardan biri olarak görülmektedir. Bunun dışında mevsimlik tarım işçileri, Suriyeli 

göçmenler, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin iktisadi ve sosyal 

hayata entegrasyonunun teşvik edilmesi ve bu kesimlerin istihdamının artırılması 

Ajansımızın 2017 yılı faaliyetleri için diğer öncelik alanlarını oluşturmaktadır.  
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Çukurova Bölge Planında belirlenen temel stratejik amaçlardan biri olan “Uluslararası 

Çekim Merkezi ve Üretim Üssü Olmak” hedefi altındaki önceliklerden önemli bir tanesi 

de “bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek”tir. Bu kapsamda, 2017 yılında 

turizm alanında da bir strateji ve yol haritası oluşturulması için çalışma yapılması 

öngörülmüştür.   

Yine Bölge Planı’nda belirlenen ana stratejik amaçlardan biri olan “Bölge İçi Gelişmişlik 

Farklarının Azaltılması” hedefi doğrultusunda ilçelerin içsel potansiyelinin harekete 

geçirilerek doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması, kırsal ekonominin 

çeşitlendirilmesi ve kırsal alanda fiziki altyapının iyileştirilmesi önemli öncelikler olarak 

öne çıkmaktadır. Buradan hareketle, 2017 yılında Ajansımızın paydaş kurumlarla 

işbirliği içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü Aşağı Seyhan-Yedigöze-İmamoğlu 

Yerel Kalkınma Araştırma çalışmasıyla, sürdürülen büyük ölçekli enerji ve sulama 

projesinin kırsal kalkınma açısından bölgede beklenen faydayı sağlayabilmesi için ürün 

deseninden kırsal bilinçlendirme faaliyetlerine kadar halihazırda yapılanlar 

değerlendirilecek ve bölgenin topyekun kırsal kalkınma hedefine ulaşabilmesi için 

yapılması gerekenler bir eylem planı önerisine dönüştürülecektir.      

Kurumlararası işbirliği ve iletişim ağlarının geliştirilmesi Ajans’ın temel görevleri 

arasında yer almaktadır. Bu açıdan Ajans’ın hazırladığı iletişim stratejisi doğrultusunda 

kurumsal iletişimin güçlendirilmesi, KalDer ile işbirliği içerisinde kurumsal kalite 

yönetimi çalışmaları yapılması, bölge içi kurumlar arası işbirliğinin desteklenmesinin 

yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kurulacak bağlantılar çerçevesinde proje 

ve faaliyet ortaklıklarının geliştirilmesi planlanmaktadır.  
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4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 

 

4.1. MALİ BİLGİLER 

2017 yılına ait Ajans bütçesinin 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.  

Ajans 2017 yılı bütçesine, 2016 yılından toplam 25.968.470,23TL nakit ve alacak 

devretmiş, alacaklardan 2.529.650,46TL tahsil edilmiştir. Buna ek olarak merkezi 

yönetim bütçesinden 19.001.205,00TL aktarılmış, yerel yönetimlerden 

12.135.683,05TL, sanayi ve ticaret odalarından 212.971,31TL, faiz gelirlerinden 

750.631,80TL gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 

kapsamında 2017 yılı sonunda 21.499.500,00TL bütçeye aktarılmıştır. Toplam 

56.129.641,62 TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Bütçesi toplamı gerçekleşme oranı % 

99,34 olmuştur. 
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Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Gelirleri 

 

 

KODLAR GELİR KALEMLERİ TL GERÇEKLEŞMELER ORANI(%) 

            TL   

01       Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 15.000.000,00 19.001.205,00 126,67 

02       Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar 14.139.824,48  12.135.683,05 85,83 

  02     Büyükşehir Belediyelerinden Aktarılan Paylar 7.921.754,26 7.921.754,26 100,00 

  04     İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 6.218.070,22 4.213.928,79 67,77 

03       Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 361.753,37 212.971,31 58,87 

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

06       Faaliyet Gelirleri (Faiz) 1.029.951,92 750.631,80 72,88 

07       Cazibe Merkezleri Destekleme Programı  0,00 21.499.500,00 - 

        Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit ve Alacak Devri) 25.968.470,23 2.529.650,46 9,74 

        Ret ve İadeler (-) 0,00 0,00 - 

                

        TOPLAM 56.500.000,00 56.129.641,62 99,34 

 
2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ 
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2017 yılında gerçekleşen bütçe giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Gider bütçesi; genel hizmetler ve proje ve faaliyet destekleme hizmetleri ana 

kalemlerinden oluşmaktadır. 5.027.421,27TL harcama yapılan personel giderleri ve 

3.254.299,29TL harcama yapılan mal ve hizmet alımlarından oluşan genel yönetim 

hizmetleri kapsamında toplam 8.281.720,56TL gider gerçekleşmiştir. İzleme 

değerlendirme ve hizmet alımları kapsamında 43.651,00TL, plan, program ve proje 

hizmetleri kapsamında 951.769,27TL, araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında 

55.224,00TL, tanıtım ve eğitim hizmetleri kapsamında 2.482.608,37TL gider 

gerçekleşmiş ve genel hizmetler kaleminde toplam 11.814.973,20TL gider 

gerçekleşmesine ulaşılmıştır. Proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında, Mali 

Destek Programları için 8.180.038,03TL’lik bütçe gideri gerçekleşmiştir. Toplam gider 

bütçesi gerçekleşmesi 19.995.011,23TL’ye ulaşmıştır. Gerçekleşme oranı % 35,39 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Giderleri 

2017 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ 
KURUM 

SINIF. 

FONK. 

SINIF. 

EKON. 

SINIFL. 

  TL GERÇEKLEŞMELER 

(TL) 

ORANI (%) 

50             KALKINMA AJANSLARI       

  06           AKDENİZ BÖLGESİ       

    62         ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI       

      01       GENEL HİZMETLER 18.900.000,00 11.814.973,20 62,51 

        01     GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 11.900.000,00 8.281.720,56 69,59 

          01   PERSONEL GİDERLERİ 5.500.000,00 5.027.421,27 91,41 

          02   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.510.000,00 3.254.299,29 72,16 

          09   YEDEK ÖDENEKLER 1.890.000,00 0,00 - 

        02     İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 390.000,00 43.651,00 11,19 

        03     PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 2.030.000,00 951.769,27 46,89 

        04     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 1.650.000,00 55.224,00 3,35 

        05     TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 2.930.000,00 2.482.608,37 84,73 

      02       PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 37.600.000,00 8.180.038,03 21,76 

        01     PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 37.500.000,00 8.180.038,03 21,81 

          01   TRANSFERLER 37.500.000,00 8.180.038,03 21,81 

            01 Mali Destek Programları 19.250.000,00 8.180.038,03 42,49 



16 
 

  

      03 Güdümlü Proje Desteği, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği 
Programları 

18.250.000,00 0,00 - 

        02     FAALİYET DESTEKLEME VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ 100.000,00 0,00 - 

          01   TRANSFERLER 100.000,00 0,00 - 

            01 Doğrudan Faaliyet Desteği 100.000,00 0,00 - 

            
     

            
     

T O P L A M 56.500.000,00 19.995.011,23 35,39 
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Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  

 

2017 yılı Bütçe gelirleri toplamı 56.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu tahminin 

56.129.641,62TL kısmı gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı % 99,34 olmuştur. Tahmin 

edilen gelirlerde, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında merkezi 

bütçeden aktarılan bütçe önemli bir meblağı oluşturmaktadır. Gerçekleşmeyen kısım 

ise büyük oranda ilçe belediyelerinin paylarını zamanında aktarmamalarından 

kaynaklanmaktadır. 

 

2017 yılı gider bütçesi toplamı 56.500.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl sonu 

itibariyle 19.995.011,23TL gider gerçekleşmiş ve gider bütçesi gerçekleşme oranı  % 

35,39 olmuştur. 

 

Gider bütçesi gerçekleşmesinin sınırlı kalmasının temel nedeni gider bütçesi 

tahmininin yaklaşık %67’sini oluşturan proje ve faaliyet destekleme hizmetleri 

kaleminden sınırlı harcama yapılmış olmasıdır. Bu kalemde bulunan güdümlü proje 

desteklerinde henüz harcama yapılmamış olması yanında, faiz desteği ve faizsiz kredi 

desteği henüz uygulamaya geçmemiştir. Yılsonu itibariyle devam eden projeler ve 

uygulamaya geçecek programlar kapsamında kullanılmayan ödenekler gelecek yıla 

devredilmekte ve taahhüt altına girilmiş bulunan transferlere tahsis edilmektedir.  

 

Mali Denetim Sonuçları  

 

Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nca 

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. Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) mevzuatına göre faaliyet gösteren yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu 

tarafından 2016 bütçe yılına dair 2017 yılı Mart ayında gerçekleştirilen dış denetim 

sonucunda; Ajans hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların 

güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetim yapılmış ve Ajansın gelir, gider ve 

mallarına ilişkin mali işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 
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4.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 

2017 yılı içerisinde Ajans tarafından gerçekleştirilen faaliyetler birim bazında 

düzenlenmiştir.  

4.2.1. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA ÇALIŞMALARI 

Adana RİS ve Mersin RİS+ Rekabet İçin Strateji Çalışmaları    

Bölgenin araştırma-geliştirme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 

Adana ve Mersin Rekabet için Strateji (RİS) projeleri Ajans koordinatörlüğünde 

bölgedeki valilikler, büyükşehir belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, 

organize sanayi bölgeleri ve ticaret borsasının katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Proje 

kapsamında, bölge illerindeki öncelikli sektörlerin belirlenmesi, inovatif bakış açısıyla 

bu sektörlere yönelik strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve oluşturulacak 

rekabet ve inovasyon platformları ile eylem planlarının hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır. Akıllı uzmanlaşma yaklaşımının benimsendiği çalışmada Adana ve 

Mersin’de “danışma kurulu” ve “yürütme kurulu” oluşturulmuştur. Danışma ve Yürütme 

kurulları düzenli aralıklarla toplanarak çalışmanın faaliyetlerine yön vermektedir. 

Strateji ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında teknik çalışmaları Ajans uzmanlarının 

ağırlıklı olarak oluşturduğu Çalışma Grubu yürütmektedir.  

 

2017 yılında Adana ve Mersin Rekabet İçin Strateji çalışması kapsamında, 38 Çalışma 

Grubu, 5 Yürütme Kurulu ve 1 Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bölgede 

öne çıkan sektörlerden yaklaşık 200 temsilcinin katılımıyla 2 SWOT Çalıştayı yapılmış, 

Yürütme Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla 5 tematik toplantı 

düzenlenmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca Adana’da bir konferans ve Mersin’de bir 

panel gerçekleştirilmiştir. Haziran 2017’de başlayan saha çalışmaları kapsamında ise 

25 firma ve kurum ziyareti yapılmıştır. Firma ziyaretlerinde sektörel değer zincirlerinin 

ortaya çıkarılması için hazırlanan anketler kullanılmıştır.       
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“Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun 

İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” Projesi 

2014-2023 Çukurova Bölge Planı kapsamında ortaya konan 6 stratejik amaçtan biri 

olan “Sosyal Uyum Sorunlarını Çözmek” hedefi doğrultusunda “Göçle Gelen Nüfusun 

Sosyal ve Mekânsal Bütünleşmesini Sağlamak” başlığı bölge için öne çıkan öncelik 

alanlarından biridir. Bu öncelik alanından hareketle bölgede önemli bir sorun alanı olan 

“Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi” konusunda araştırma 

çalışmalarının yürütülmesi önem arz etmektedir.  

Bu bağlamda, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç 

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında “Mevsimlik Gezici Tarım 

İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden 

İyileştirilmesi” projesi çerçevesinde ortaklık kurulmuştur. Bu kapsamda, ÇKA Genel 

Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Pınar Uyan Semerci arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Bu protokolle birlikte araştırmanın uygulanması ve raporlanması Bilgi Üniversitesi 

tarafından yapılırken; Çukurova Kalkınma Ajansı projenin yerel ortağı olarak yereldeki 

kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması, operasyonel süreçlere destek 

verilmesi, model geliştirme süreçlerine katkı sunulması, projenin bölgedeki 

tanınırlığını, etkisini ve sürdürülebilirliğini artırılması gibi görevler üstlenmiştir. Bu 

çalışma kapsamında, Adana’nın Karataş ilçesi Tuzla ve Karagöçer mahalleri ile 

Yüreğir ilçesi Kadıköy mahallesindeki üç yerleşim/çadır alanında 0-8 yaş arası 

çocukların ve onların ebeveynlerinin ihtiyaçlarının tespitine yönelik 9 aylık bir araştırma 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Ocak 2017’de hem araştırma bulgularının paylaşılması, 

hem de yerel düzeyde farkındalık yaratılması amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı ev 

sahipliğinde Adana’da 1 günlük bir konferans düzenlenmiştir.  

Çukurova Bölgesi için bundan sonra yapılması gereken mevsimlik tarım işçilerinin 

yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilir bir model geliştirmek ve bu 

modelin izlenebilirliğini sağlayacak bir mekanizma kurmak olabilir. Bu noktada; Nisan 

2017 yılında “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu bir Başbakanlık Genelgesi ile Valiliklere 
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atfedilen Eylem Planı’nın ve Program tasarımının yapılması sürecinde Kalkınma 

Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları etkin rol oynayarak genel çerçevenin çizilmesi ve 

kurumlar arası eşgüdümün sağlanması noktasında etkin rol oynayabilirler. Ayrıca; 

gerek gelen kaynağın programlanmasında gerekse eylem planında yer alan 

kurumların kapasite artışı, ağ oluşturma gibi ihtiyaçları noktasında ajanslar 

faaliyetlerde bulunabilirler. Teknik desteklerle çeşitli eğitimler verilebilir, bölgede 

farkındalığın sağlanmasına yönelik ilgili tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

etkinlikler/konferanslar gerçekleştirilebilir. Oluşturulabilecek iyi uygulama modelinin ise 

ilgili tüm bakanlıklarla işbirliği içerisinde ülke sathına yayılması konusunda Kalkınma 

Bakanlığı etkin bir rol üstlenebilir.  

   

“Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi” Projesi 

Çukurova Kalkınma Ajansı, görev alanı kapsamındaki TR62 Bölgesi’nde sosyal uyum 

sorunlarının azaltılmasına yönelik ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarının tespiti amacıyla 

bir “Sosyal Altyapı Analizi” çalışması yürütmektedir. Kavramsal çerçevesi “iyi olma hali” 

perspektifine oturtulmuş bu çalışma doğrultusunda bugüne kadar; literatür taraması 

yapılmış, bölgedeki ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlenmiş, mevcutta var 

olan birincil ve ikincil veriler ışığında “Ön Analiz Raporu” ortaya konulmuştur. 

Bundan sonraki süreç için, kırılgan gruplar başta olmak üzere bireylerin “iyi olma 

hallerini” belirleyen maddi durum, sağlık, eğitim, konut ve çevre, ilişkiler ve katılım gibi 

alanlarda TR62 Bölgesi’ndeki sosyal uyum sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla ortaya 

koyacak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi için dayanak teşkil 

edecek bir veri setinin üretilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.   

Bu çerçevede hazırlanan bir soru formunun, il düzeyinde temsili sağlayacak bir 

örneklem çerçevesinde uygulanması düşünülmektedir. İl düzeyinde üretilecek veriden 

hareketle sosyo–ekonomik olarak benzer özellikler gösteren mahalle grupları 

kademelenme yöntemiyle katmanlar olarak bir araya getirilecek, benzer özellikler 

gösteren mahalleler için ihtiyaç saptamaları ve politika önerileri geliştirilecektir. Anketin 

Adana ve Mersin illerinin mülki idari sınırlarının tamamını kapsaması düşünülmekte, 

ancak belirli bir nüfusun altındaki mahallelerin göz ardı edilebileceği de 

öngörülmektedir.  
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TR62 Bölgesi’ndeki farklı kurumların sorumluluk alanına giren ve birçok konuyu 

kapsayan bu veri setinin, bu kurumların çalışma ve faaliyetlerine de katkı sağlayacağı 

açıktır. Bu sebeple; böylesi önemli bir çalışmanın resmi statüsü ve alan deneyimi 

sebebiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilmesi, elde edilecek 

istatistiki verilerin güvenilirliği ve geliştirilecek politika önerilerinin sağlamlığı açısından 

önem taşımaktadır. Bu sebeple; TÜİK Başkanlığı’na iletilmek üzere 07.06.2016 tarihli 

resmi yazıyla başvuru TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiştir. TÜİK Başkanlığı 

çalışmayla ilgili görüş ve önerilerini iletmiştir. Bunun neticesinde sahadaki anket 

çalışmalarını yapmak üzere firmalardan teklifler alınmıştır. Anket ve analiz 

çalışmasının 2018 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir.     

Güney Adana Kalkınma Programı Çalışmaları  

Adana Valiliği koordinasyonunda ve himayesinde Güney Adana bölgesinin 

gelişmesine katkı sağlamak üzere 12 yürütücü kurumun yer aldığı Güney Adana 

Kalkınma Programı yürütülmektedir. Bu kapsamda eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, 

yoksulluk/işsizlik, gençlik ve spor, güvenlik, sosyal uyum olmak üzere yedi başlıkta 

mevcut durum tespit edilerek sorun alanları ortaya konmuştur. Bu sorunların 

çözümüne yönelik olarak yürütücü kurumlar tarafından geliştirilen 43 projenin 

olgunlaştırılması aşamasında proje ekibine rehberlik yapılmıştır.  Programa ilişkin 

olarak düzenlenen 7 toplantıda genel bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Güney Adana 

Kalkınma Programı kapsamında geliştirilen projelerden ilgili olanların Cazibe 

Merkezleri Destekleme Programına sunulması sürecinde teknik destek sağlanmıştır. 

Program çalışmaları kapsamında bir strateji ve eylem planının oluşturulması için 

çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmaların sona ermesini müteakip Nisan 2018’de 

düzenlenecek lansman toplantısı ile Strateji ve Eylem Planı’nın kamuoyu ile 

paylaşılması öngörülmektedir.         

   

Güdümlü Proje Desteğine Yönelik Proje Geliştirme Çalışmaları 

2014–2023 Çukurova Bölge Planı’nın amaç ve öncelikleri doğrultusunda bölge 

kalkınmasının hızlandırılmasına önemli ölçüde etki edecek Güdümlü Proje Desteği 

kapsamında proje geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.    

Çukurova Üniversitesi tarafından Ajansa sunulan ve bölgede ilk olgunlaşan güdümlü 

proje önerisi olan “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi (Kimya Vadisi) 
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Kurulması” adlı projenin başlangıç ve mutabakat toplantıları 2016 yılı içinde yapılmıştır. 

Projeye ait mutabakat metni ve ön çalışma raporunun Yönetim Kurulu tarafından kabul 

edilmesinin ardından başvuru belgelerini hazırlama aşamasına geçilmiştir. Belgelerin 

tamamlanmasıyla 2017 yılı ilk yarısında tamamlanan değerlendirme sürecinde proje 

başarılı bulunmuştur. Proje başvurusu ve ekli çalışmalar, Yönetim Kurulunun onayını 

müteakip Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlıkça ifade edilen eksikliklerin 

tamamlanmasını müteakip 2018 yılının ilk yarısında projenin uygulama aşamasının 

başlatılması hedeflenmektedir. Proje, ülkemizde ve bölgemizde üretilmeyen katma 

değeri yüksek (spesifik) kimyasal maddelerin neler olduğunun belirlenmesi, bunların 

nasıl üretileceği ve üretim teknolojisinin ortaya koyulması, üretim teknolojisi belirlenen 

ve fizibilitesi yapılan kimyasal maddelerin girişimcilerin bilgisine sunulması süreçlerini 

içeren bir araştırma merkezi kurulması hedeflenmektedir. Projenin tahmini bütçesi 5 

milyon TL olup, Ajans’tan talep edilen destek oranı %75’tir.   

İkinci olarak, Mersin’de yaş meyve sebze sektöründe hasat öncesi, hasat ve hasat 

sonrası süreçlerde yaşanan kayıpların azaltılması ve ürünlerin raf ömrünün 

uzatılmasına ilişkin çalışmalar yapacak bir araştırma ve eğitim merkezinin kurulmasını 

içeren güdümlü proje fikri Ajansa sunulmuştur. Proje fikrinin geliştirilmesi için 

çalışmalar yürütülerek 2016 yılı içinde proje başlangıç toplantısı ve mutabakat 

toplantısı tamamlanmıştır. 2017 yılı içinde proje hazırlık süreci yürütülmüştür. Proje 

değerlendirme süreci tamamlanarak, Yönetim Kurulu onayının ardından proje 

Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlıkça saptanan eksikliklerin tamamlanmasının ardından 

sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir. Projenin başvuru sahibi Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, muhtemel proje ortakları Mersin Valiliği, 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği Mersin Üniversitesi, 

Çukurova Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak belirlenmiştir. 

2017 yılı içerisinde önce Ajans Yönetim Kurulu, ardından Bakanlıkça onaylanan ve 

2018 yılında proje uygulama aşamasına geçilmesi planlanan bir güdümlü proje daha 

bulunmaktadır. Başvuru sahibinin Mersin Damızlık Koyun Keçi Üretici Birliği olduğu 

“Göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi”nde 

dezavantajlı gruplar arasında yer alan göçerlerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, 

gündelik faaliyetleri esnasında yaşadıkları zorlukların azaltılması ve kendilerine 

modern ve insani yaşam alanlarının oluşturulması ve ekonomik katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. Proje ayrıca dolaylı olarak kırdan kente göçün önünü keserek 

negatif göçü desteklemeyi amaçlamaktadır.   

Son olarak, 2017 yılında yerelden gelen bazı talepler doğrultusunda sulama birliklerinin 

enerji ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen bir güdümlü proje üzerinde de çalışmalar 

yürütülmüştür. Proje alanının belirlenmesi, proje yönetişim mekanizmasının 
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kurgulanması gibi konulardaki belirsizliklerin giderilmesi için çalışmalar 

yürütülmektedir.        

İl İstihdam ve İl Planlama Koordinasyon Kurulu Toplantıları 

Yılda 4 defa üçer aylık dönemler itibariyle düzenlenen İl İstihdam Kurulu ve İl Planlama 

Koordinasyon Kurulu toplantılarının Adana ayağına katılım sağlanmaktadır. Kurul 

toplantılarının Mersin ayaklarını ise Mersin Yatırım Destek Ofisi takip etmektedir.      

 

 



24 

4.2.2. Program Yönetim Çalışmaları 

Avrupa Birliği Fonlarına Yönelik Faaliyetler   

AB Komisyonunun Uzmanlaşma ve Tanıtım Faaliyetleri: Komisyonun çalışmalarının 

sistematikleştirilmesi ve bölgede bilinirliğin artırılması için tanıtım faaliyetleri 

planlanmıştır. Bu kapsamda;   

 Alt gruplara bölünerek AB programları hakkında uzmanlaşılmıştır.  

 Avrupa Birliği programları hakkındaki konferanslara katılım sağlanmıştır.  

 Belediyeler için Ankara’da AB fonları toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Yerel STK’lar için Ankara’daki hibe toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Uluslararası ortaklıklar için toplantılar ve görüşmeler yapılmıştır.  

 Komisyon üyeleri için PCM ve IPA fonları konulu eğitim satın alınmış ve 

başarıyla tamamlanmıştır.   

 Ajansın web sitesinde AB programlarının tanıtımı için ilgili veri setleri 

hazırlanmaya başlanmıştır.  

 Ajansa başvuran kurumlara fonlar ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.  

İkinci olarak, Komisyon, Ajansın başvuru sahibi olabildiği ve uzmanlığını ilgilendiren 

konularda proje başvurusunda bulunmuştur. Bu proje başvuruları:  

 EASI-Mülteciler Ve Sığınma İsteyen Üçüncü Ülke Vatandaşları İle Bunların Aile 

Fertlerinin İstihdam Piyasasına Hızlı Entegrasyonu 

 COSME-Genç Girişimciler için Erasmus’tur. 

Son olarak, Adana ve Mersin’de “Proje Hazırlama Kamplarının’’ düzenlenmesine katkı 

sağlanmış ve kurumlara proje hazırlığında yardım edilmiştir. Bu yardımlar da aşağıda 

özetlenebilir:  

 Adana Sanayi Odası’na Rekabetçi Sektörler Programında  

 Adana Ticaret Odası’na Rekabetçi Sektörler Programında 

 Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Japon Büyükelçiliği fonu başvurusunda destek 

sağlanmıştır. 

 Adana Valiliği ile birlikte toplamda 6 adet eğitim ve 4 adet bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiştir. 

 

2017 Yılı Teknik Destek Programı 

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal 

kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan 

çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ilan edilen 2017 yılı Teknik Destek Programı 

kapsamında herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla; eğitim 

verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel 

görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi 

kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler destek kapsamına alınmıştır. 

Programın toplam bütçesi 500.000 TL olup her bir teknik desteğin Ajansa toplam 
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maliyeti azami 15.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Teknik Destek 

Programı’nın başvuru dönemleri Mart- Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-

Ekim ve Kasım-Aralık olmak üzere beş dönemden oluşmaktadır. 2017 yılı Teknik 

Destek Programında toplam 70 proje başarılı bulunmuş ve bu projelere teknik destek 

sağlanmıştır. Teknik destek başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra satın alma 

ve ödeme işlemleri de Ajans tarafından yürütülmüştür. 

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Çalışmaları 

2017 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) Usul ve Esasları Bakanlık 

oluru ile 03/04/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Adana ve Mersin illerimiz ilk defa 

program kapsamına dahil edilmiş olup, program toplam 11 ili kapsamaktadır. 

Potansiyel başvuru sahiplerine usul ve esaslara ilişkin detaylı bilgi verilmesi ve uygun 

proje tekliflerinin hazırlanmasının sağlanması amacıyla Valilikler himayesinde geniş 

katılımlı bilgilendirme toplantıları her iki ilimizde de düzenlenmiştir. Akabinde ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve meslek kuruluşları ile CMDP 

kapsamında sunmayı öngördükleri projelerin program usul ve esasları ile uyumlu hale 

getirilmesi amacıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

 

Haziran 2017 itibariyle her iki ilden gelen projeler Ajansımızca değerlendirmeye 

alınmış, program amaç ve öncelikleri ile uyumlu olduğu değerlendirilen projeler il 

değerlendirme komisyonlarının onayına sunulmuş ve komisyonların ilin önceliklerini 

göz önüne alarak uygun gördüğü projeler de Bakanlık onayına sunulmuştur. Bakanlık 

tarafından uygun proje teklifi olarak değerlendirilen 4 projenin ilgili usul ve esaslar 

çerçevesinde fizibiliteleri hazırlanmış ve tekrar bakanlık onayına sunulmuştur. Söz 

konusu fizibilitelerin onaylanması akabinde başvuru sahipleri sözleşmeye davet 

edilmiş ve Aralık 2017 itibariyle 3 adet projeye ilişkin destek sözleşmeleri 

imzalanmıştır. 

  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2017 Yılı Kısmi Hibe Destek Programları  

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım 

Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülecek mali 

destek programlarının ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmesi sürecinde Çukurova 

Kalkınma Ajansı, teknik yardım ve gözetim görevlerini yerine getirmektedir. 

  

2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm 

ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na, kısmi hibe programları 

için toplam 12.000.000 TL kaynak tahsis edilmiş ve 21 Eylül 2017 tarihinde 

programların ilanı gerçekleştirilmiştir. Programlar,  

•Ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla ilan edilen “Rekabet 
Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı”  
•Ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla ilan edilen “Turizm 
Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”  
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•Tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla ilan edilen “Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Mali Destek Programı” şeklinde sıralanmaktadır.  

 
Programlara hazırlık kapsamında başvuru rehberleri, başvuru formları ve ekleri 

üzerinde çalışılmıştır. Programların açılışını takiben, 16-17 Ekim 2017 tarihleri 

arasında KKTC’de proje hazırlama eğitimi verilmiştir. Eğitimlere hazırlık kapsamında, 

Proje Hazırlama Kılavuzu, Kıbrıs’ta yürütülen mali destek programlarında kullanılmak 

üzere gözden geçirilmiş, başvuru dönemi içinde sıkça sorulan sorular üzerinde 

çalışılmıştır.  

 
Başvuru sürecinin ardından ön inceleme, bağımsız değerlendirici süreci ve bütçe 

revizyonu ile değerlendirme süreci sonlanmıştır. Bu aşamada toplam 198 başvuru 

alınmış ve bu başvurulardan 175’i idari kontrolü geçerek değerlendirmeye alınmıştır. 

Değerlendirmeye alınan başvurular arasından toplam 63 proje başarılı bulunmuş ve 

başvuru sahipleri sözleşmeye davet edilmiştir. 
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4.2.3. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 

Destek Programları İzleme Faaliyetleri 

2017 yılının ilk altı aylık dönemi içerisinde 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve 

Yenilikçilik Mali Destek Programı tamamlanmıştır. 2015 yılı programları kapsamında 

yürütülmekte olan Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek 

Programındaki projelerin faaliyetleri ile 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

programındaki faaliyetler devam ettirilmiştir. Bu programların yanı sıra 2016 yılı Mikro 

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek 

Programındaki projelerin faaliyetleri de devam etmektedir.  

 

Yürütülen mali destek programlarında izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında 

yararlanıcıların yapacakları satın almalara yönelik bilgilendirmeler yapılmış, ihale 

süreçleri kontrol edilmiştir. Proje uygulama eğitimleri verilmiş, proje uygulama ve satın 

alma rehberleri bastırılarak yararlanıcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

   

2008 yılı mali destek programları başlangıcı itibarıyla sözleşmeleri tamamlanmış 

bulunan proje ve destek faaliyetlerine yönelik Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

denetim yapılmıştır. Bu denetim kapsamındaki bulgular ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

 

2017 yılı içerisinde, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 

düzenlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde 3 destek sözleşmesi; T.C.Akdeniz 

Belediye Başkanlığı ile Akdeniz İlçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu 

için Mekânsal Düzenlemelerin Yapılması Projesi, T.C.Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı ile Cennet Cehennem Ören yeri Çevre Düzenlemesi, 

Meryem Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağı Restorasyonu İşi ve T.C.Mersin Üniversitesi ile 

Mersin Çekirdek Genç Girişimci Merkezi başlıklı projeler için imzalanmıştır. 

 

Teknik Destek Programları Muayene Kabul İşlemleri  

Kalkınma Ajansları Proje Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları 

Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtilen yöntem çerçevesinde sözleşmeleri imzalanan 

teknik destek başvuruları ile ilgili olarak Ajans tarafından satın alınan eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerinin, yapılan satın almalara uygun olarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği yerinde yapılan ziyaretlerle Ajansın tabi olduğu usul ve esaslar 

çerçevesinde kontrol edilmiştir. 2016 ve 2017 yılı teknik destek programları 

kapsamında yapılan satın almalarla ilgili olan muayene kabul işlemleri gerçekleştirilmiş 

ve ödemeleri yapılmak üzere dosyası hazırlanarak Proje Uygulama Birimine 

devredilmiştir. 

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu–IV Hibe Programı Kapsamında 

Destek Almaya Hak Kazanan “Ölçülebilir Kalkınma” Projesi  
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AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV Bölgesel Politika ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu Hibe Programı” kapsamında Merkezi Finans ve İhale 

Birimi’ne 2015 yılında Ajansımızca sunulan CSD-IV/REG/13 başvuru numaralı, 

“Enhancing the Efficiency of the Financial Assistances Provided by Development 

Agencies in Respect to Regional Economic Development (Kalkınma Ajansları 

Tarafından Sunulan Mali Desteklerin Etkinliğinin Bölgesel Kalkınma Bağlamında 

Geliştirilmesi)” isimli proje kapsamında 25.12.2015 tarihinde Merkezi Finans ve İhale 

Birimi ile Ajansımız arasında TR2011/0135.15-06/13 referans numaralı destek 

sözleşmesi imzalanmıştır.  

 

Ölçülebilir Kalkınma Projesi 2017 Yılı Proje Uygulama Süreci 

Faaliyet Adı Alt Faaliyet Uygulama 
Zamanı  

Proje Uygulama Süreci 

Ara-Nihai Rapor Hazırlama Eğitimi 16.01.2017 
18.01.2017 

STK Çalıştayı 02.03.2017 
06.03.2017 

Kalkınma ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Semineri 

08.05.2017 

 

Roma Çalışma Ziyareti 05.06.2017 
08.06.2017 

Adana-Mersin Çalışma Ziyareti 11.06.2017 
12.06.2017 

 
Ölçülebilir Kalkınma Rehberinin 
Hazırlanması 

15.02.2017 
15.06.2017 

 

Proje Nihai Raporunun 
Hazırlanması ve AB Bakanlığı’na 
İletilmesi 

16.06.2017 
21.07.2017 

 

Proje kapsamında; 

 

 16-18 Ocak 2017 tarihlerinde AB Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ara ve Nihai 

Rapor Hazırlama” eğitimine katılım sağlanmıştır.  

 2-6 Mart 2017 tarihleri arasında, projenin beşinci faaliyeti olan STK Çalıştayı, 

İtalyan proje ortakları ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu faaliyet kapsamında 

TR62 (Adana&Mersin) bölgesinde faaliyet gösteren proje ortağı Teknik Eğitim 

Vakfı Adana Şubesi, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği ve Seyhan 

Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği ile proje koordinatör kuruluşu 

Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcileri; kırsal kalkınma, turizm, eğitim, 

dezavantajlı gruplar, çocuklar ve kadınlara yönelik politikalar üzerine çalışan 

beş İtalyan sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldiler. Taraflar ortak faaliyet 

alanlarında belirledikleri konuları tartışarak, birlikte yeni projeler üretme 

konusunda fikir birliğine vardılar. 

 8 Mayıs 2017 tarihinde “Kalkınma ve Sivil Toplum Kuruluşları” konulu seminer 

gerçekleştirilmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansı ve proje ortaklarının açılış 

konuşmaları ile başlayan seminer, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari 
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Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Hakkı ÇİFTÇİ’nin “STK’ların 

Kalkınmadaki Rolü” konulu semineri ve akabinde Ulusal Ajans eğitmeni 

Selahattin CİRİTÇİ’nin “Lobicilik ve Savunuculuk” konulu sunumları ile devam 

etmiştir. Seminer sonunda katılımcılara 21 soruluk anket uygulanmıştır. 

Anketlerde katılımcıların bölge sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşleri 

alınmıştır. Seminer, 150’nin üzerinde sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu 

temsilcisinin katılımı ile gerçekleşmiştir.  

 Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarının etki 

analizine uygun bir şekilde tasarlanması sırasında dikkat edilmesi gereken 

hususları anlatan ve uygulaması tamamlanan mali destek programlarında 

kullanılabilecek uygun etki analizi yöntemlerini tanımlayan “Ölçülebilir Kalkınma 

Rehberi” hazırlandı.  

 5-8 Haziran 2017 tarihleri arasında, İtalyan proje ortaklarının 

koordinasyonunda, tüm proje faydalanıcılarının katılımlarıyla Roma’da, tarım, 

gıda pazarı, turizm ve kültürel etkinliklerden sorumlu çeşitli kamu kurumlarına 

çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Bu çalışma ziyaretlerinde ilgili kuruluşlarla 

bölgesel kalkınma odaklı istişare toplantıları gerçekleştirilmiş, tecrübe 

paylaşımında bulunulmuştur.  

 11-12 Haziran 2017 tarihlerinde İtalyan proje ortaklarını temsilen iki kişilik bir 

heyet TR62 bölgesine ziyarette bulunmuştur. Bu faaliyet kapsamında bölgenin 

geliştirilebilir turistik mekânlarını tanıtmak maksadıyla Yumurtalık, Karataş ve 

Erdemli ilçeleri ziyaret edilmiş, burada görülen tarihi yapılar hakkında İtalyan 

heyete bilgilendirmelerde bulunulmuştur.  

 15.06.2017 tarihinde proje faaliyetleri sonlandırılmış ve proje nihai raporunun 

hazırlık sürecine geçilmiştir. Faaliyet özetlerini, proje sonuçlarını ve 

harcamalara ilişkin tüm destekleyici dokümanları içeren nihai rapor 1 asıl ve 2 

kopya olarak 21.07.2017 tarihinde AB Bakanlığına gönderilmiştir.  

                 

KKTC İşbirliği Protokolü Kapsamında Teknik Destek Faaliyetleri  

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti 

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

Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” 15 Kasım 2010 tarihinde imzalanmış ve bu 

protokol 4 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Çukurova Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı tarafından protokolün Resmi Gazete 
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‘de yayınlanmasını müteakip 12 Ağustos 2011 tarihinde görevlendirilmiştir. Türkiye’ de 

uluslararası alanda teknik yardım ve işbirliği konusunda Kalkınma Bakanlığı tarafından 

görevlendirilen ilk ajans Çukurova Kalkınma Ajansı olmuştur. Protokol kapsamındaki 

mali destek programlarının ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmesi sürecinde 2017 

yılında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmüş olan teknik yardım ve gözetim 

faaliyetleri şunlardır; 11-13 Ocak 2017, 27 Şubat-03 Mart 2017, 13-17 Mart 2016, 15-

16 Haziran 2017, 15-19 Ekim 2017, 02-04 Temmuz 2017, 12-15 Eylül 2017, 15-20 

Ekim 2017 tarihlerinde mali destek programları hakkında görüşmelerde bulunmak; 

desteklenmekte olan projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine teknik destek 

vermek ve ödeme uygunluk görüşü oluşturmak üzere izleme ziyaretinde 

bulunulmuştur. 

 

Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı katılımı 

Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu, Ar-Ge'de kamu kurumları, 

özel sektör kuruluşları ve akademinin etkileşiminin artırılması, uluslararası akademik 

ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi konuları 

hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu ve taraflar arasındaki işbirliğinin 

oluşturulması amacıyla 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da Kalkınma Bakanlığı ve 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, YÖK ve TÜBİTAK katkılarıyla  

“Geleceğin Üretim Sistemlerinde Ar-Ge İşbirlikleri” temasıyla “Uluslararası Ar-Ge 

İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” düzenlenmiştir. Fuarda stant açılarak bölgesel olarak 

yapılan hizmetlerin, özellikle de desteklenen Ar-Ge projelerinin sunumu yapılmıştır. 

Desteklenen Ar-Ge proje sahipleri, etkinliğe katılmaları yönünde teşvik edilerek 

bölgeden 3 Ar-Ge proje sahibinin etkinliğe katılması sağlanmıştır. 
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4.2.4. Yatırım Destek Çalışmaları 

Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi  

Adana Valiliği himayelerinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda 

Adana İli’ne yönelik hazırlanan Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Adana Valisi 

Mahmut Demirtaş’ın katıldığı toplantı ile tanıtılmıştır. Stratejinin amacı; ilin yatırım 

destek ve tanıtımı konusunda, ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında 

bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli 

ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda 

yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı 

konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmaktır. Kısaca strateji 

sayesinde, ilin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin gündemini, toplu, önceliklendirilmiş 

ve somut eylemlere dökülmüş olarak sunmak amaçlanmıştır. 

 

Stratejinin hazırlık aşamalarının tamamında ildeki ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşlerinin alınmasına gayret edilmiştir. Bu kapsamda ilin yatırım destek ve tanıtım 

konusunda yaşadığı başlıca sorun alanlarının tespiti amacıyla tüm paydaşlara bir 

resmi yazı iletilmiş ve ortaya çıkan sorun alanları Kasım 2016’da Ajans tarafından 

düzenlenen bir çalıştayla paydaşların ilgisine sunulmuştur. 

 

Stratejinin taslak haline ilişkin görüş ve öneriler 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan geniş 

tabanlı bir toplantı ile ele alınmıştır. Ayrıca Bakanlığın çalışmaya ilişkin görüşleri 

alınmış ve strateji belgesi ile eylem planı yönetim kurulunda kabul edilmiştir. Eylem 

planında yer alan faaliyetler yıl boyu takip edilmektedir.   

       

Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 

Yatırım Destek ve Tanıtım konusunda rehberlik edecek bir strateji dokümanının 

oluşturulması, kent genelinde işbirliği, etkileşim ve koordinasyonun sağlanması, temel 

ihtiyaç ve sorun alanlarının tespit edilmesi, kısa ve orta vadeli hedef ve önceliklerin 

belirlenmesi amaçları doğrultusunda; Mersin Valiliği himayesinde ve Çukurova 

Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, 

Sanayi Ticaret Odaları,  Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör 

Temsilcilerinin katkılarıyla Mersin ili Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem 

Planı hazırlanmıştır.  
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Hazırlık süresince strateji belgesi ve eylem planının katılımcı bir perspektifle 

hazırlanabilmesi amacıyla tüm paydaşların katılımlarıyla çalıştaylar ve odak grup 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ocak ayında tamamlanan belge, Yönetim Kurulunca 

değerlendirilmiş, onaylanmış ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Kalkınma 

Bakanlığı onayı sonrasında Strateji ve Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup, faaliyetlerin 

takibi sürdürülmektedir.    

  

 

Adana Beyrut Ticaret Köprüsü Projesi  

Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana 

Organize Sanayi Bölgesi’nin de desteğiyle hayata geçirilen, “Adana-Beyrut Ticaret 

Köprüsü” projesinde; turizm sektörünün ardından bu kez Beyrut’tan Adana’ya gelen 45 

kişilik iş adamı heyeti, 15 Şubat 2017 tarihinde HiltonSA Oteli'nde Adanalı iş 

adamlarıyla bir araya gelmiştir. Lübnan’ın Türkiye Büyükelçisi Mansour Abdallah’ın 

yanı sıra ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yanı 

sıra Oda ve Borsa Başkanları ile Adanalı iş adamlarının büyük ilgi gösterdiği 

görüşmeler öncesinde, Adana ile Beyrut arasındaki ticari yakınlaşmanın önemine 

ilişkin görüşler dile getirilmiştir.  

 

Toplantıda Adana’nın ekonomik potansiyeline ilişkin sunumların ardından Adanalı ve 

Beyrutlu iş adamları sektörler bazında yaklaşık 350 ikili işbirliği görüşmesi 

gerçekleştirmişlerdir. 
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MENA Ülkeleri Ticari İşbirliği Programı ve B2B Etkinliği 

Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın himayelerinde, Mersin Valiliği’nin koordinasyonunda 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde, 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin (AKİB) katkılarıyla, 

19–21 Şubat 2017 tarihleri arasında bölgemizde “Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) 

Ülkeleri Ticari İşbirliği Programı” düzenlenmiştir. 

                  

Program kapsamında,  Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri’nden gelen, yaş sebze ve 

meyve başta olmak üzere tarım, gıda ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren iş 

insanları, yatırımcılar, Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile basın mensuplarından 

oluşan 45 kişilik heyet, ticari işbirliklerini geliştirmek, yeni ağ bağlantıları oluşturmak, 

Mersin’in iş ve yatırım ortamını yakından tanımak amacıyla üç gün süresince bölgemizi 

ziyaret ederek temaslarda bulunmuştur.  

 

İlk gün, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın da katılımıyla bir Gala Yemeği organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Yemek süresince Mersin ekonomisini, iş ve yatırım ortamını, turistik 

değerlerini tanıtan video gösterileri yapılmış, Mersin Valisi Özdemir ÇAKACAK ve 

Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN, Mersin ekonomisine dair genel değerlendirme 

konuşmaları yapmışlardır.  

 

Programın ikinci günü Türkiye ve Mersin ekonomisi ile tarım – gıda sektörünün mevcut 

durumuna yönelik teknik sunumlar yapılmış, hemen ardından Mersinli iş insanları ile 

heyet arasında ikili İş Görüşmeleri (B2B Programı) düzenlenmiştir. Öğleden sonra ise 

Serbest Bölge, soğuk hava depoları ve Mersin’de tarım - gıda alanında faaliyet 
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gösteren firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak heyet, Mersin Şehir 

Hastanesini ziyaret etmiş; hastane imkânları ve sunulan hizmetlerle ilgili bir sunum 

dinlemiştir. Etkinlik sonrası, özellikle ikili iş görüşmelerine katılan firmalardan alınan 

geri dönüşler değerlendirilmiş; etkinliğin oldukça verimli geçtiği ve benzeri etkinliklerin 

daha sık gerçekleştirilmesinin beklendiği anlaşılmıştır. 

 

Çukurova’nın Kritik Altyapı Riskleri Değerlendirme Projesi  

Dünya Bankası ve Çukurova Kalkınma Ajansı bölge için öncelikli sektörler olan enerji 

ve ulaştırma & lojistik alanında hâlihazırdaki altyapıların doğal tehlikelere karşı 

dayanıklılığının artırılması ve yatırımların bu anlamda yönlendirilmesi için “Çukurova 

Kritik Altyapı Risk Değerlendirme” projesini gerçekleştirmişlerdir.  Proje aynı zamanda 

Çukurova Kalkınma Ajansı’na “direnç/dayanıklılık” bakış açısının bölgesel planlama 

sürecine daha etkili entegrasyonu için rehberlik edecektir.  

 

Projede 2017 yılında iki çalıştay gerçekleştirilmiştir. 19 Ocak 2017’de Adana’da 

düzenlenen ilk etkinlik, bölgedeki kurumları temsilen 50’den fazla kişinin katılımıyla 

yapılmıştır. Katılımcılar bölgedeki enerji ve lojistik kritik altyapılarıyla ilgili doğal 

afetlerden kaynaklanan riskleri ve proje çalışmaları kapsamında elde edilen ara 

sonuçları tartışma fırsatı bulmuştur.  Etkinlikte, katılımcılarla yapılan GZFT analizinde 

bölgesel düzeyde planlanma süreci ve daha dirençli bir altyapı oluşturmaya etkisi 

tartışılmıştır. 1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen ikinci çalıştayda ise kritik 

altyapılar için yapılan risk analizleri ve ileriye dönük beklentiler sunulmuş, önerilen 

planlama ve finansal araçlar, tesislerin tasarım ve işletmesine yönelik iyi uygulamalar 

konuşulmuştur. 

 

2017 yılı içerisinde raporların basılı hale gelmesi ile tamamlanacak proje bulgularının 

bazıları şunlardır: 2041-2070 döneminde Çukurova’daki toplam yağış miktarı %10-20 

arası azalacaktır. Bununla birlikte yağış şiddeti artacaktır. 20 yılda bir görülme ihtimali 

olan aşırı yağışların sıklığı 15 yıla düşecektir. 2050 yılında 20 yılda bir gerçekleşmesi 

beklenen aşırı sıcak hava dalgalarının sıklığı 2 yıla düşecektir. Deniz seviyesinin 2050 

yılında Çukurova’da 17-18 cm yükselmesi beklenmektedir. 

 

 

EMİTT İstanbul Fuarı 
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26-29 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleşen fuarın açılışı İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katılımı ile yapılmıştır. 

 

ÇKA koordinasyonu ile açılan Çukurova standında bu yıl Adana ve Mersin İl Kültür ve 

Turizm Müdürlükleri, bölgede faaliyet gösteren oteller, tur operatörleri yerini almıştır. 

Kentlerin tanıtımına katkı sağlayan, turizm profesyonellerini aynı çatı altında 

buluşturan fuarın açılış gününde Çukurova standında, İstanbul’daki önemli tur 

operatörlerinin katılım sağladığı kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca kokteylde büyük tur 

operatörleri bölgede faaliyet gösteren turizm profesyonelleri ile bir araya gelerek ikili 

görüşme imkânı bulmuştur. Bölgenin simgesi haline gelen kamkat fidanlarının 

sergilendiği Çukurova standında ayrıca dev ekranlarda Çukurova’nın turistik 

değerlerini anlatan tanıtım filmlerinin gösterimi yapılmıştır. Fuarın ilk gününde Mersin 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz üst düzey bürokratlar, iş dünyası 

temsilcileri, bölgenin turizm profesyonelleri Çukurova standını ziyaret etmiştir. 

 

Bölgenin turistik değerlerinin tanıtıldığı Çukurova standında fuar süresince, bölgeye 

ilişkin tanıtım ve seyahat rehberi, broşür, kitapçık, gibi tanıtım materyalleri ve 

promosyon malzemelerinin yanı sıra bölgeye özgü narenciye, cezerye ve şalgam 

turizm meraklılarının beğenisine sunulmuştur. 

 

 

MITT Moskova Fuarı 

Türkiye’nin önemli pazarları arasında yer alan Rusya’nın başkenti Moskova’da 14–16 

Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen MITT - Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm 

Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve 

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün katılım sağladığı MITT Moskova 

Fuarı’nda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan bin 254 

metrekarelik stant ile tanıtılmıştır. Çukurova Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı çatısı altında açılan Türkiye standında yer alarak bölgemizi temsil etmiştir. 

Fuar süresinde ziyaretçilere Çukurova bölgesinin turizm potansiyeli ile tarihi ve kültürel 

değerlerinin tanıtımı yapılarak; ziyaretçilere bölge tanıtımına yönelik broşür, kitapçık 

gibi tanıtım materyalleri ve bölgeye özgü promosyon malzemeleri dağıtılmıştır. 
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ITB Berlin Turizm Fuarı  

Çukurova Kalkınma Ajansı, 8-12 Mart 2017 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de 

gerçekleştirilen, 5 kıta ve 187 ülkeden 1.000 dolayında üst düzey nitelikli alıcı, 10 bin 

dolayında katılımcı, 26 bin dolayında kongre ziyaretçisini bir araya getiren ITB Berlin 

Uluslararası Turizm Fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında açılan Türkiye 

standında bölgemizi temsil etmiştir. Stant ziyaretçilerine gerekli bilgilendirmeler 

yapılarak bölge tanıtımı için İngilizce ve Almanca broşürler, özel tasarım magnetler 

dağıtılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın katıldığı fuarda Türkiye, 3 bin 

79 metrekarelik alanda 121 stantla tanıtılmıştır.  

 

  

 

HESTOUREX Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı  

Çukurova’nın sağlık ve spor turizmi potansiyeli, Antalya Expo Center'da 6-9 Nisan 

2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı’nda 

(HESTOUREX) tanıtılmıştır. Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

tarafından desteklenen ve 150 ülkeden 4 bin kişilik alım heyetinin katılımıyla 

gerçekleşen HESTOUREX Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı’nda 
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Çukurova Kalkınma Ajansı stant açarak bölgenin sağlık ve spor turizminin tanıtımına 

destek sağlamıştır. 

 

Çukurova standında, Adana ve Mersin illerinde sağlık ve spor alanında faaliyet 

gösteren kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri yer alarak, bölgenin bu alandaki 

olanaklarını en iyi şekilde tanıtma imkânı bulmuşlardır. Fuarın açılış gününde, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin 

Çakmak Çukurova standını ziyaret etmiştir. 40 binin üzerinde ikili iş görüşmesinin 

yapıldığı fuar boyunca, bölgemizde faaliyet gösteren sağlık ve spor kuruluşlarının 

temsilcileri de iş bağlantıları kurmak ve mevcut bağlantılarını güçlendirmek amacıyla 

yoğun çaba sarf etmişlerdir. Yapılan ikili görüşmeler neticesinde çeşitli ticari 

anlaşmalar imzalanırken, kısa ve orta vadede geliştirilebilecek ticari işbirliklerinin ilk 

adımları da atılmıştır. 

 

Rus Sağlık Heyeti Mersin Ziyareti  

Antalya Expo Center'da gerçekleştirilen Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve 

Fuarı’na (HESTOUREX) katılmak amacıyla Türkiye’ye gelen Rus Sağlık Heyeti, 

Çukurova’nın sağlık turizmi potansiyelini yerinde incelemek için Mersin’de 

ağırlanmıştır. 

 

Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

ortaklığıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında doktorlar, akademisyenler, klinik 

şefleri, sağlık turizmi uzmanları ve kamu yetkililerinden oluşan 15 kişilik Rus Sağlık 

Heyeti, yeni açılan Mersin Şehir Hastanesi’nde çeşitli incelemelerde bulunmuş; ziyaret 

esnasında hastane tanıtımına yönelik teknik bir sunum dinlemiş; sonrasında 

ameliyathane, radyoloji, yoğun bakım servisleri, poliklinikler, laboratuvarlar, palyatif 

bakım merkezi ve anjiyo ünitesi gibi farklı birimlerde verilen hizmetleri yerinde görme 

fırsatı bulmuştur. 
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Gün boyu süren alan gezisi esnasında iki ülke arasında sağlık turizmi alanında 

geliştirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur. Özellikle, 

modern sağlık altyapısı ve alanında uzman tıbbi ekibi ile Mersin Şehir Hastanesi’nin 

Orta Asya ve Kafkas ülkeleri için sağlık turizmi anlamında önemli bir merkez olma 

potansiyeli taşıdığı heyet tarafından vurgulanmıştır. 

 

 

ATM Dubai Turizm Fuarı  

Çukurova Kalkınma Ajansı, Ortadoğu’nun en büyük ve dünyanın en önemli turizm 

fuarlarından biri olan, 150 ülkeden 40.000’e yakın profesyonelin yer aldığı Dubai 

Arabian Travel Market 2017 Fuarı’na standlı katılım sağlamış, bölgenin kültürel ve 

turistik değerlerini tanıtmıştır. 

 

24–27 Nisan 2017 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 

gerçekleşen fuar etkinliği çerçevesinde ÇKA tarafından açılan stand içerisinde Adana 

ve Mersin illerinden gelen otel ve acenta sahipleriyle birlikte bölge tanıtımı çalışmaları 

yürütülmüştür. Fuar kapsamında bölgemizdeki turizm profesyonelleri Ortadoğu ve 

Körfez Ülkeleri başta olmak üzere Hindistan, Uzakdoğu gibi bölgelerden gelen 

turizmcilerle ticari görüşmeler ve işbirlikleri kurma fırsatı bulurken; ÇKA uzmanları ise 

Çukurova’nın turizm potansiyelini ve bu alandaki yatırım olanaklarını katılımcılara 

tanıtma imkânı bulmuştur. 
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8. Ekoloji İzmir Organik Ürünler Fuarı  

Fuar İzmir’de 26–29 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Ekoloji İzmir Organik 

Ürünler Fuarı’na Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana ve Mersin İl Tarım Gıda ve 

Hayvancılık Müdürlükleri işbirliği içerisinde, bölgemizi temsilen 80 metrekarelik stant 

ve Adana ve Mersin’den organik ürün sertifikalı 5 firma ile katılım sağlamıştır.  

 

2.432 metrekare toplam sergi alanında 113 katılımcı ve 15.063 ziyaretçi ile 

gerçekleştirilen fuara ilgi oldukça yoğun olmuştur. Gerek ziyaretçiler gerekse 

katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ÇKA Standında yer alan firmalar, yurt içi ve yurt dışı 

firmalarıyla iş geliştirme fırsatı bulmuştur. Fransa, İsviçre, İran, Tayland gibi ülkelerden 

firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri yapılırken, bölgemizin organik ürün potansiyeli, 

ürün çeşitliliği ve kalitesi de tanıtılmıştır. 

 

  

Moskova Türkiye Festivali  

Çukurova Kalkınma Ajansı, Türkiye'nin bugüne kadar Rusya'da gerçekleştirdiği en 

büyük tanıtım etkinliği olarak gösterilen ve 165 dönümlük arazide Türkiye’den 200’den 

fazla katılımcı ile gerçekleştirilen Moskova Türkiye Festivali’ne 25 metrekarelik bir 

stantla katılım sağlamıştır. TÜROFED tarafından organize edilen ve Park Krasnaya 

Presnya'da 16-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşen festivali 150.000’in üzerinde 

kişi ziyaret etmiştir.  

 

3 gün süren etkinlik boyunca; Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Adana Ticaret Odası ve ATAK 

AŞ’nin de katkılarıyla hazırlanan narenciye bahçesi temalı yolda ve standımızda 

animasyonlar gerçekleştirilmiş, kebap ve tantuni ikramı yapılmıştır. Portakal Çiçeği 
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Karnavalı kortej ekibi ve animatörler tüm festival alanında müzik eşliğinde yürüyerek 

"Nisan'da Adana'da" mesajı vermişlerdir. Çukurova standına ilginin oldukça yoğun 

olduğu etkinlik süresince Türkiye Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Kültür ve 

Turizm Müşaviri Alper Özkan ile TÜROFED ve ÇUKTOB temsilcileri de standımızı 

ziyaret etmişlerdir. 

 

  

Adana 6. İstihdam Fuarı 

Adana Valiliği himayelerinde İŞKUR Adana İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Adana 

6. İstihdam Fuarı’na faaliyet ortağı olunmuştur. Açılış töreninde Adana Valisi Mahmut 

Demirtaş’ın yanı sıra Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Çukurova Üniversitesi Rektör 

Vekili ve İŞKUR temsilcileri konuşma yapmıştır. 2 gün açık kalan etkinlikte fuara katılan 

yaklaşık 100 firmanın standında istihdam olanaklarıyla ilgili bilgiler alınıp, iş başvuruları 

yapılmıştır. 
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8. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı 

Sekizincisi düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarına Çukurova Kalkınma Ajansı, 

Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Adana İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü ve Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile bölgesel katılım 

sağlanmıştır. Fuara 81 ilden ve KKTC'den 400 kuruluş katıldı. 200.000 civarında 

ziyaretçinin katıldığı fuarda, özellikle coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapılmıştır. Fuara 

Adana ve Mersin'den Binboğa Balları, Adana İşi, Sera Fresh Şalgamları, Adamer 

Salçaları, Dondurmacı Halil Cezerye ve Kerebiçi, İzorya Zeytinyağları,Oillive Bitkisel 

Yağları, Eğriçayır Balı, Özdatsa Süt Ürünleri, Yurtsever Turşuları, Babamın Bahçesi 

Doğal Gıda Ürünleri, Arapağa Türk Kahvecisi, Tarsus Ziraat Odası Üreticileri, 

Kösebalcı Köyü Ürünleri katılım sağlamıştır.  

  
 

Lübnan İş Heyeti Ziyareti (26-29 Eylül 2017) 

Adana Tanıtım Kalkınma A.Ş. (ATAK) tarafından organize edilen etkinliğe Adana’dan 

farklı sektörde 10 şirketin 25 temsilcisi katılmıştır. Farklı sektörlerden çok sayıda 

Lübnanlı iş insanlarının katıldığı etkinlikte Çukurova Kalkınma Ajansı bölgenin 

potansiyelini ve yatırım imkânlarını anlatan bir sunum gerçekleştirmiştir. Bunun yanı 

sıra ikili görüşmeler sırasında Lübnanlı firmalara ajans faaliyetleri ve yatırım olanakları 

hakkında bilgi verilmiştir. Adana’da gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarla 

görüşmek isteyen bir heyet bölgeye davet edilmiştir. Heyetin bölgedeki firmalarla 

buluşması için görüşmeler devam etmektedir. Beyrut’taki ikili görüşmelerin açılış 

törenine Büyükelçi Çağatay Erciyes’in yanı sıra, Lübnan Türk İş Konseyi Başkanı 

Wajih Bizri, Beyrut Ticaret Sanayi Tarım Odası yöneticileri, çok sayına Lübnanlı iş 

insanı katılmıştır. Beta Transformatör, Baroque Polistren, Güney Çelik Hasır, Agakim 

Kimya ve Trend Hijyen firmaları 6 Lübnanlı şirketle iş bağlantısı gerçekleştirmiştir.  
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Foodex Saudi Gıda Fuarı 

Çukurova Kalkınma Ajansı 5’incisi gerçekleştirilen Foodex Saudi Gıda Fuarı’nda stant 

açarak Çukurova’nın gıda-içecek imalatı sektörünün tanıtımına destek sağlamıştır. 12-

15 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan Cidde Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 

fuara Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren 8 gıda firması katılarak, bölgenin gıda 

içecek imalatı sektörünü tanıtmıştır. Ayrıca firmalar fuar süresince ikili görüşmeler 

yaparak iş bağlantıları sağlamıştır.  

 

Fuar kapsamında Cidde’de bulunan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve Ajans 

uzmanları, Çukurova’nın iş ve yatırım olanaklarını tanıtmak amacıyla çalışma ziyareti 

gerçekleştirmiştir. Yapılan ziyaretlerde, Çukurova’nın iş ve yatırım olanakları 

görüşülerek,  önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde durulmuştur.   

  
 

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı 

Adana ve Mersin illeri Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri 

olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı’nda tanıtılmıştır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TÜRSAB 

Fuarcılık ortaklığıyla düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı 11.kez ziyaretçilere 

kapılarını açmıştır.  

  

Fuarda, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Çukurova standında, Adana 

ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, bölgede faaliyet gösteren oteller, tur 

operatörleri de yer alarak dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine 
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Adana ve Mersin illerinin sahip olduğu potansiyel turizm değerlerini ziyaretçiler ile 

buluşturmuştur.  

 

Fuar süresince, bölgeye ilişkin tanıtım ve seyahat rehberi, broşür, kitapçık, gibi tanıtım 

materyalleri ve promosyon malzemelerinin yanı sıra bölgeye özgü narenciye, cezerye 

ve şalgam turizm meraklılarının beğenisine sunulurken, dev ekranlarda ÇKA 

tarafından hazırlanan Çukurova’nın turistik değerlerini anlatan tanıtım filmlerinin 

gösterimi yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den ve dünyanın farklı destinasyonlarının 

dahil olduğu 36 ülke ve 60 ilden yaklaşık bin 180 firmanın katıldığı fuar 10 Aralık’ta 

sona ermiştir.  

 

  
 

Start-up Weekend Mersin 

Mersin Teknopark, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Stage-Co işbirliği ile Çukurova 

bölgesinde ilk kez düzenlenen Startup Weekend Mersin, girişimcileri buluşturmuştur. 

“Güney için Teknoloji” teması ile Mersin Teknopark binasında girişimci gençlere 

kapılarını açan Startup Weekend Mersin, "Az laf çok iş" sloganıyla yola çıkarak 

katılımcılarına 48 saat içinde iş fikirlerini hayata geçirme şansı tanımıştır. 

 

24-26 Mart 2017 tarihlerinde 100’ün üzerinde öğrenci ve girişimcinin katılımcı olarak 

yer aldığı etkinlikte, alanında uzman mentorler iş fikirlerinin doğru bir şekilde hayata 

geçmesi için katılımcıları 48 saat boyunca destekleyip başarılı fikirlerin hayata 

geçmesinde önemli bir rol almışlardır. 

 

İş fikri olsun olmasın, girişimcilik ile ilgilenen herkesin katılabildiği etkinlikte yazılımcılar, 

tasarımcılar, iş geliştirme ve pazarlamacılardan oluşan ekipler kurulmuş, iş fikirleri 

oluşturulmuş ve Yalın Girişim, sunum teknikleri gibi eğitimler ve tecrübeli mentorlerin 

desteğiyle, 26 Mart Pazar akşamı Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı Mehmet 

Buldurgan ve Smarts United Kurucusu Kazım Yalçınoğlu‘nun da yer aldığı jüri 

üyelerine sunumlar yapılmıştır. 14 takımın sunumlarını gerçekleştirdiği etkinlikte 

birinciliği Kod Canavarları, ikinciliği Yapay Zeki ve üçüncülüğü Yolcu ekipleri elde 

etmiştir.  
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Start-up Weekend Adana  

Startup Weekend ilk kez Adana’da Çukurova Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Adana 

Ticaret Odası, Çukurova Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve Stage-Co işbirliği ile 

girişimcileri bir araya getirmiştir. Adana’da ilk, Türkiye’de 32. kez düzenlenen Startup 

Weekend Adana, 300 başvuru ile Türkiye’de en yüksek başvuru alan Startup Weekend 

etkinliği olmuştur. 

 

“Kalkınma için Teknoloji” teması ile Çukurova Kalkınma Ajansı binasında girişimci 

gençlere kapılarını açan Startup Weekend Adana,  katılımcılarına 48 saat içinde iş 

fikirlerini hayata geçirme şansı tanınmıştır. 28 Nisan Cuma akşamı başlayan etkinlik 

30 Nisan Pazar akşamına kadar 48 saat aralıksız devam etmiştir. 300’e yakın bölge 

üniversitelerinde okuyan öğrenci, yazılımcı, tasarımcı ve girişimcilerin katılımcı olarak 

yer aldığı etkinlikte, alanında uzman mentorler katılımcılara iş modeli oluşturulması ve 

prototipleme konusunda destek sağlamışlardır. 

 

Etkinlikte Yalın Girişim, Değer oluşturma, iş modeli kanvası ve sunum teknikleri gibi 

eğitimler ve tecrübeli mentorler ile desteklenen 17 ekip, iş fikirlerini 30 Nisan Pazar 

akşamı Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan, Smarts United 

Kurucusu Kazım Yalçınoğlu, LES Turkey Başkanı Mehmet B. Kırca, Keiretsu Forum 

Türkiye Melek Yatırım Ağı Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Berik ve IDEMA kurucu ortağı 

Dr. Ali Ercan Özgür’ün yer aldığı sunumlarını yapmıştır. 

 

17 takımın sunumlarını gerçekleştirdiği etkinlikte birinciliği Wipband ve Seyyahoo 

ekipleri  paylaşırken, ikinciliği Gravity, üçüncülüğü Mitweltform.com ekipleri elde 

etmiştir.  
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Çukurova Girişim Mentörlüğü Eğitim Programı  

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından, Adana ve Mersin’de girişimcilik ekosisteminin 

geliştirilmesine yönelik 21–24 Mart 2017 ve 11–13 Nisan 2017 tarihleri arasında 

düzenlenen “Çukurova Girişim Mentörlüğü Eğitim Programı” tamamlanmıştır. 

52 saatlik eğitim programı kapsamında aralarında girişimcilerin, akademisyenlerin, 

teknokent, teknoloji transfer ofisi uzmanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer 

aldığı 32 katılımcı uygulamalı girişim mentörlüğü eğitimi almıştır. 

 

Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından girişim mentörü yetiştirmek üzere yetkilendirilmiş 

Mentors Network Turkey tarafından verilen eğitimlerde Doğan Taşkent, Deniz Noyan, 

Mehmet Onarcan, Serhat Akıllı ve Ece İdil Kasap katılımcılarla bilgilerini 

paylaşmışlardır. 

 

Girişimciler için Çukurova Bölgesi’nin ihtiyaçlarına özel olarak kurgulanan ve 

tasarlanan eğitim süresince katılımcılar iş fikrinin oluşum aşamasından iş modellemesi 

ve yatırım süreçleri ile temel mentörlük becerilerini içeren alanlarda teorik bilgilerin 

yanında vaka çalışmaları aracılığı ile uygulama imkânı yakalamışlardır. 

  

Çukurova’nın Renkleri Fotoğraf Yarışması  

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından “Çukurova’nın Renkleri” fotoğraf yarışmasının 

ikincisi düzenlenmiştir. Fotoğraf yarışmasına 1704 fotoğraf, 479 başvuru olmuştur. 

Toplam 7 ödül ve 50 fotoğrafın sergilemesi gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın birincisi 

Uzuncaburç fotoğrafı ile Aytaç Kurt olurken, ikinci Özgür Kalay, üçüncü ise Eralp Akdal 

olmuştur. 
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Çukurova Tanıtım Filmleri 

Bölgemizin turizm değerlerinin tanıtımı amacıyla Çukurova tanıtım filmleri 

hazırlanmıştır. Toplamda 1 ana film 5 adet tematik film (insan-doğa, tarih, outdoor, 

gurme, inanç) ve 2 “teaser” 24 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile 

gösterilmiştir. Filmler başta ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve oteller olmak üzere 

200ü aşkın paydaşa gönderilmiştir. Videolar sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.  

 

Adana Lezzet Festivali 

Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ve 

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın ortaklığında 6-8 Ekim'eTarihleri arasında bu yıl ilk defa 

düzenlenen festivalde, Adana kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, 

analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de katılımcılara sunulmuştur. 

Adana Merkez Park içerisinde hazırlanan geniş bir alanda kurulan 100'den fazla 

stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara 

tanıtmıştır. Ayrıca bu lezzetler için atölye çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Çukurova 

Kalkınma Ajansı da, bölgenin tanıtımı amacına yönelik olarak ünlü şeflerin ve yemek 

“blogger”larının Çukurova’da ağırlanmasına yönelik faaliyetleri organize etmiştir.   

 
 

 

Yabancı Blogger ve Gazetecilere Çukurova Tanıtımı 

Katar ile Adana arasında direk uçuşların başlaması münasebetiyle Katar, Kuveyt, 

Avustralya, Filipinler ve Çin’den gelen 7 blogger ve gazeteci,  Adana İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Adana ve Mersin’de 2 günlük 

gezi gerçekleştirmiştir.    

 

Konuklar gezi kapsamında, Adana'da Varda Köprüsü, Kapıkaya Kanyonu, Yağ Cami, 

Taşköprü, Tarsus'ta Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi, Eski Tarsus Evleri, Mersin'de 

Cennet–Cehennem Mağaraları ve Kızkalesi’ni gezmişlerdir. Ayrıca lokma tatlısının 

yapımını gözlemleyen konuklar, Adana Kebabı yapımı atölyesine de katılmışlardır.  

  

ÇKA'dan bir uzman ve bir profesyonel rehberin eşlik ettiği gezide gazeteciler ve 

yazarlar, Çukurova’yı çok beğendiklerini ve takipçilerine bölgeyi özellikle tavsiye 
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edeceklerini belirtmişler ve seyahatin ardından da deneyimlerine gazete ve 

dergilerinde yer vermişlerdir.  

  

Teşvik Kapama İşlemleri 

Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen resmi yazı üzerine FİMAR ve AKM Yıldız adlı firmalar 

ziyaret edilerek ekspertiz işlemleri yapılmış, teşvik kapama dosyaları tamamlanarak 

Ekonomi Bakanlığı’na iletilmiştir. 

 

Yatırımcı Ziyaret ve Görüşmeleri 

Telefonla veya ofisimizi ziyaret ederek bilgi ve destek talep eden 107 yatırımcıya 

gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır. 2017 yılı ilk yarısında Mersin il 

sınırları içinde yatırım yapmayı düşünen üç büyük yatırımcıyla görüşmeler 

sürdürülmektedir. Rüzgâr türbini üreticisi olan Alman menşeili ve Türkiye’de %26’lık 

pazar payına bir firma Mersin’de ek bir montaj fabrikası yatırımı planlamakta olup, 

uygun yer bilgisi için Mersin YDO ile irtibata geçmiştir. Firmaya gerekli yer alternatifleri 

sunulmuştur. Henüz yatırım süreci ile ilgili herhangi bir geri dönüş alınamamıştır.  

 

Birleşik Arap Emirlikleri menşeili, farklı birçok sektörde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin 

çeşitli bölgelerinde hâli hazırda yatırımları bulunan bir firma, Tarsus Kazanlı Kültür 

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yapılması muhtemel bir turizm yatırımı 

amacıyla Mayıs ayı içerisinde Ajansımız aracılığıyla Mersin’i ziyaret etmişlerdir. Mersin 

Valimiz başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere yerel 

kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bu ziyaret esnasında teknik bir toplantı 

gerçekleştirmiştir. Gerek bahse konu bölge, gerekse Mersin ilinde yer alan diğer turizm 

yatırım alanları ile yatırımcılara sunulan teşvik ve desteklerle ilgili sunumlar 

gerçekleştirilmiş; gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Toplantının akabinde Tarsus–

Kazanlı KTKGB’de yer alan yatırım alanına saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. İkinci 

ziyaretlerinde Ankara’da ağırlanan yatırımcı heyet, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN ve 

Bakanlık yetkilileri ve TOKİ yetkilileri ile bir araya getirilmiş, süreçle ilgili bir yol haritası 

çizilmeye çalışılmıştır. 
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Türkiye ve Almanya’da çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan firma ise, Mersin’de 

yenilenebilir enerji yatırımı için Çukurova Kalkınma Ajansı ile irtibata geçmiştir. 

Hâlihazırda devam eden süreçte yatırımcıya teşvik ve destekler noktasında gerekli 

bilgilendirmeler yapılmış olup yatırıma uygun yer bulma çalışmaları devam etmektedir. 

 

Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği ve 

Koordinasyon Çalışmaları  

 GİŞKAD Bilgilendirme 

GİŞKAD ve Genç GİŞKAD üyelerinden gelen talep üzerine ajansımızın sağladığı 

destekler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Eylem Planı yazım sürecinde aktif rol alınmış, Çukurova Kalkınma 

Ajansının sağlayabileceği destekler ortaya konmuştur. 

 Kırsal Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi 

Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün düzenlediği “Kırsalda Kadın 

Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Girişimcilik Eğitimi” alan kadın 

çiftçilerin katıldığı Proje Yarışmasında jüri üyeliği yapılmış, başvurusu yapılan 63 Proje, 

Çukurova Kalkınma ajansı perspektifinden değerlendirilerek Mersin Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğüne sunulmuştur. 

 Mersin Serbest Bölgede Çalışan Kadınları Emek Piyasa İlişkileri Projesi 

ODTÜ Sosyoloji son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri kapsamında Prof. Dr. Sibel 

Kalaycıoğlu başkanlığında Mersin Serbest Bölge’de gerçekleştirecekleri ve sosyal 

kalkınmaya katkı sağlayacağı düşünülen araştırma çalışmasının saha ziyaretleri için 

Çukurova Kalkınma Ajansı, kentteki ilgili paydaşlarla mezkûr heyet arasında işbirliği ve 

koordinasyon faaliyetleri yürütmüştür. 

 

Mersin İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Zirvesi 

14–15 Mart 2017 tarihlerinde Mersin Valiliği himayelerinde İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü 

koordinasyonunda düzenlenen “Mersin İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam Zirvesi” 

etkinliğinde Çukurova Kalkınma Ajansı faaliyet ortağı olarak yer almıştır.  

 

Etkinlik kapsamında  kamu kurum ve kuruluşlarının personel teşvikleri ile ilgili 

programlarını, işgücü piyasasının taraflarına, özel sektöre, odalara, üniversite ve sivil 
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toplum kuruluşlarına tanıtmak, insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak, firma temsilcilerini bir araya getirmek, özellikle son sınıf üniversite 

öğrencilerinin stant açarak kurumları tanımalarını ve iş başvurusu yapmalarını 

sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca iş gücü piyasasında etkisi artan Y kuşağının 

değerlendirilmesi, liderlik, yetenek yönetimi, insan kaynaklarına dönük teknik konular, 

dünya trendleri ve endüstri 4.0 devrimi gibi konularda uzman katılımcılar tarafından 

bilgi verilmiştir. 

   

KÜSİ Faaliyetleri 

Çukurova Kalkınma Ajansı, Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği Faaliyetleri 

kapsamında Mersin’de ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcilerinden oluşan KÜSİ 

Heyetinde temsil edilmektedir. KÜSİ faaliyetleri kapsamında, Mersin’de faaliyet 

gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Mersin Serbest Bölge, 

Mersin Teknopark gibi kuruluşlara ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

belirlenmiş firmalara düzenli ziyaretler gerçekleştirilmiş, istişarelerde bulunulmuştur. 

Ziyaretler süresince ajans faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılırken, hem iş ağları 

oluşturulmuş hem de ilgili kamu kurum kuruluşları ve firmalardan güncel bilgiler elde 

edilmeye çalışılmıştır. 

  

Akkale Projesi Fizibilite Çalışması 

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonu ve desteğiyle, Mersin İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü ve Adana Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Mersin Üniversitesi 

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından yapılan “Akkale (Erdemli) Arkeolojik 

Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu” konulu fizibilite araştırması çalışması 

tamamlanmıştır. Fizibilite çalışmasının, Kumkuyu Yat Limanı’ndan başlayarak, Akkale 

ve Kanlıdivane arasındaki alanda potansiyel turizm parkurları ve gelişme koridorlarının 
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belirlenmesi ve Çevre Düzenleme Projesi’nin hazırlanması amaçlarına katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. Bölgedeki zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik elde edilecek sonuçların bölgenin turizmi ve 

ekonomisi için de katkı sağlaması beklenmektedir.    

  

Fizibilite çalışmasının ilgili kurumlarca onaylanması halinde “Akkale Çevre Düzenleme 

ve Restorasyon Projesi’nin” 2018 Yatırım Programına alınması için gerekli 

başvuruların yapılması düşünülmektedir. Akkale Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon 

Projesi hayata geçtiği takdirde Kumkuyu Yat Limanı’ndan Kanlıdivane’ye kadar olan 

alanda “Arkeolojik Gezi Parkuru” oluşturulmuş olacak ve Mersin, Likya Yolu’na 

alternatif bir yürüyüş rotasına kavuşacaktır. 

 

Üretici Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması Çalışması  

Kuruluş amacı, üreticilerin bir araya gelerek 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanununda öngörülen üretimin talebe göre planlanması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, 

pazara geçerli standartlara uygun ürün sevk edilmesi ve ürünlerin ulusal ve 

uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirlerin alınması olarak belirlenmiş 

olan üretici birliklerinin mevcut durumunun analiz edilerek birliklerin verimliliğinin 

artırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesini, yeni bir iş modeli ile birliklerin daha 

etkin faaliyet göstermelerini amaçlayan bir çalışma yürütülmektedir.  

 

Çalışma kapsamında ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, üretici birlikleri ve meslek 

odaları ile çalıştay ve odak grup toplantıları gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgulara 

dayalı yol haritası paylaşılmıştır. Mersin Valiliği koordinasyonunda başlatılan bu 

çalışma ile üretici birlikleri, odalar ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde üretici 

birliklerini güçlendirmeye yönelik Mersin’de pilot bir uygulama gerçekleştirilerek, 

üreticilerin karşı karşıya kaldığı tüm bu sorunların çözümüne yönelik yeni bir modelin 

Türkiye’ye sunulması hedeflenmektedir.   
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Turizm Rotaları Belirleme ve Destinasyon Yönetimi Çalışması 

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda ve desteğinde İl Kültür Turizm 

Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili paydaşların işbirliğinde Adana ve Mersin’de 

potansiyel arz eden turizm rotalarının belirlenmesi, bu rotaların bir destinasyon haline 

getirilmesi, bu destinasyonlarda ihtiyaç duyulan fiziki ve beşeri altyapının 

güçlendirilmesi ve nihayetinde de ürün haline getirilen bu destinasyonların turizm 

acentaları ve tur operatörleri vasıtasıyla misafirlere sunulması amacıyla bir çalışma 

yürütülmektedir. Mersin’de ağırlıklı olarak Tarsus ve Silifke ilçeleri olmak üzere turistik 

değer taşıyan bütün bölgelerin taranması ve gerekli alan çalışmalarının yürütülmesi, 

ilgili paydaşlar ile çalışmayı yürüten akademisyenler arasındaki koordinasyonun 

sağlanması noktasında Mersin YDO aktif rol üstlenmektedir. 

       

Tanıtım Filmi ve Dokümanları Çalışmaları  

Sağlık Turizmi Tanıtım Filmi 

Hestourex Fuarı katılımı kapsamında Çukurova Bölgesi’nde Sağlık Turizmi alanında 

yapılan yatırımlar ile bölgenin mevcut koşulları ve potansiyelini anlatan bir tanıtım filmi 

hazırlanmıştır. Söz konusu film, katılım sağlanan fuarlarda yatırımcıları ve ilgilileri 

bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Mersin Tarım-Gıda Tanıtım Filmi 

MENA Etkinliği kapsamında Çukurova Bölgesi ve Mersin’i genel itibariyle tanıtan, 

yapılmakta olan ve yapılması planlanan yatırımları ve özellikle tarım – gıda alanında iş 

potansiyelini ortaya koyan bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Programın ilk günü Kalkınma 
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Bakanı Sayın Lutfi ELVAN’ın da katıldığı Gala Yemeği etkinliği düzenlenerek film 

katılımcılara sunulmuştur.  

 

Cazibe Merkezi Programı Bilboard Tasarımı 

Görece az gelişmiş 23 ilde, istihdam, üretim ve ihracatı artırmak amacıyla özel 

sektörün yatırım projelerini desteklemek amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından bir 

destek programı düzenlenmiştir. Yine Kalkınma Bakanlığı tarafından, bu programın 

ülke sathında tanıtımına tüm ajansların katkı sağlaması hususunda talimatta 

bulunulmuştur. Bu talimat doğrultusunda, Ajansın faaliyet gösterdiği Adana ve Mersin 

illerindeki billboardlarda programın tanıtımını yapmak amacıyla billboard tasarımları 

yaptırılmış olup, programın açık olduğu süre zarfında bu tasarımlar sayesinde 

programın en iyi şekilde tanıtılması ve görünürlüğünün sağlanması hedeflenmiştir.  
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4.2.5. Kurumsallaşma Çalışmaları 

Ajans Yönetim Kurulunun 18 Mart 2014 tarih ve 79 sayılı kararıyla revize edilen 

Performans Değerlendirme ve Unvan Değişikliği Yönergesi çerçevesinde liyakat ve 

kariyer ilkeleri ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, üç aylık dönemde yapılan 

performans değerlendirmesi aylık dönemler halinde yapılmaya başlanmıştır. 

 

Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Üniversitesi’nde görev yapan öğretim 

görevlilerinden oluşan uzman bir ekiple beraber kurumsal stratejik plan hazırlık 

çalışmalarına başlamış olup, sonuç odaklı programlama anlayışı çerçevesinde revize 

etmekte olduğu bu çalışmaları 2018 yılı ilk yarısında tamamlayacaktır.   

 

Ajans Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile işbirliğinde EFQM Mükemmellik Modeli 

kullanılarak kurumsal kalite yönetimi çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar kapsamında Ajans personeli “EFQM Mükemmellik Modeli” genel eğitimi ile 

özdeğerlendirme eğitimi almış ve kurumsal özdeğerlendirme çalışmasını 

tamamlamıştır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeye açık alanlarda 

çalışmalar başlatılmış olup, KalDer ile birlikte belirlenen yol haritası çerçevesinde 

faaliyetler sürdürülmektedir.        
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4.2.6. Katılım Sağlanan Eğitimler 

 

Düzenlenme 
Tarihi   

Eğitimin Konusu Düzenleyen Kurum 

05.01.2017- 
06.01.2017 

AB Erasmus+ Ana Eylem 1 programına yönelik proje 
hazırlama eğitimi 

Adana Valiliği AB 
Proje Ofisi 

06.01.2017 Teşvik sistemi eğitim programı Ekonomi Bakanlığı 

19.01.2017- 
20.01.2017 

IPA II/3.  OTB ve PCM eğitimi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

16.01.2017- 
18.01.2017 

Ölçülebilir kalkınma projesi kapsamında Ara Final 
Rapor Eğitimi 

Avrupa Birliği 
Bakanlığı 

25.01.2017- 
26.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
30.01.2017- 
01.02.2017                                                                     

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)- İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
Kapsamında İhale Şartnamesi Hazırlama Süreçleri 
Eğitimi 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

31.01.2017 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Görevlendirme 
Modülü Eğitimi 

Çukurova Kalkınma 
Ajansı 

20.03.2017- 
24.03.2017 

AB Projeleri Hazırlama Eğitimi AB Akademi 

23.04.2017- 
28.04.2017 

Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kursu TOBB ETÜ SEM 

21.05.2017- 
23.05.2017 

Birim ve Kurum Arşivleri, Ayıklama İmha Çalışmaları, 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (ETransfer) ve 
Standart Dosya Planı Eğitimi 

Kalkınma Bakanlığı 

7-11.09.2017 Kurumsal Takım Çalışması Eğitimi  Mersin 

23-24.11.2017 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme 
Eğitimi 

Adana 

11.12.2017-
15.12.2017 

Kalkınma Bankası Fizibilite Eğitimi Ankara 

 

 

4.2.7. Katılım Sağlanan Ulusal/Uluslararası Toplantı, Konferans ve Çalıştaylar 

Tarih Konusu  Düzenlenen Yer 

25.01.2017- 
29.01.2017 

EMİTT İstanbul Fuarı İstanbul 

06.02.2017- 
08.02.2017 

Nükleer Santrallerde Yerli Tedarik Konusunda UAEA 
Çalıştayı 

Ankara 

07.02.2017- 
08.02.2017 

Erasmus + Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Proje 
Açılış Toplantısına Katılım 

Ankara 

09.01.2017 
2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi Konulu Kalkınma 
Bakanlığı toplantısı 

Ankara 
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12.01.2017 Girişimcilik Toplantısı Mersin 

17.01.2017 Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Toplantısı Mersin 

23.02.2017- 
24.02.2017 

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Konferansı Samsun 

28.02.2017 
Konya-Karaman- Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru 
Çalıştayı 

Konya 

02.03.2017- 
03.03.2017 

SODES Bilgilendirme Toplantısına Katılım Mersin 

03.03.2017 AB Komisyon Toplantısı Adana 

03.03.2017- 
05.03.2017 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV 
Bölgesel Politika ve 
Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı 
çerçevesinde 
yürütülmekte olan TR2011/0135.1506/ 
13 referans numaralı "Ölçülebilir 
Kalkınma" isimli proje kapsamında "STK Çalıştayı" isimli 
faaliyete katılım 
sağlanması. 

Venedik 

07.03.2017- 
09.03.2017 

4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul 

07.03.2017 RİS+ kapsamında düzenlenen SWOT Çalıştayı Mersin 

08.03.2017- 
12.03.2017 

ITB Berlin Turizm Fuarı Berlin 

20.03.2017- 
22.03.2017 

Güney Anadolu Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri 
Yerlileştirme Zirvesi ile Esnaf ve Sanatkarların Uyum 
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi Rehberlik Seminerine 
katılım sağlanması 

Gaziantep 

05.04.2017- 
09.04.2017 

Hestourex Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve 
Fuarı 

Antalya 

29.03.2017 
2. Uluslararası Gençlik Politikaları Sempozyumu: "Senin 
Hakkın Gençlik Hakkı" 

Ankara 

24.03.2017- 
26.03.2017 

Startup Weekend Etkinliği Mersin 

30.03.2017 RİS+ Çalışma Grubu Toplantısı Adana 

19.04.2017 CMDP Bilgilendirme Toplantısına katılım Ankara 

24.04.2017- 
27.04.2017 

ATM Dubai Turizm Fuarı Dubai 

25.04.2017- 
29.04.2017 

8. İzmir Organik Ürünler Fuarı (Ekoloji İzmir) İzmir 
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26.04.2017- 
28.04.2017 

YDO Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Muğla 

02.05.2017 Moskova Türkiye Festivali Turizm Paydaş Toplantısı Adana 

03.05.2017 
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 
Bilgilendirme Toplantısı 

Mersin 

04.05.2017 -
05.05.2017  

AB Fonları Paneli Ankara 

08.05.2017 Kalkınma ve Sivil Toplum Kuruluşları Semineri Adana  

10.05.2017- 
12.05.2017 

MARKA tarafından düzenlenen "Bölgesel Kalkınma 
Gündemi: Küresel Değer Zincirleri ve Rekabetçilik 
Siyasaları" konferansına katılım 

Sakarya 

04.05.2017 RİS+ Çalışma Grubu Toplantısı Mersin 

22.05.2017 
Kahramanmaraş DSİ Bölge Müdürlüğü Güneş Enerji 
Santrali Projesi Tecrübe Paylaşım Toplantısı 

Kahramanmaraş 

25.05.2017 RİS+ Çalışma Grubu Toplantısı Mersin 

10.05.2017 Küresel Rekabet İçin ArGe ve İnovasyon Paneli Mersin 

01.06.2017 
Kalkınma Bakanlığı İl Bazında Sosyal Analiz Çalışma 
Toplantısı 

Ankara 

12.06.2017 Biyoenerji Çalıştayı Ankara 

09.06.2017 Sağlam Kobi Danışma Kurul Toplantısı Ankara 

16.06.2017- 
18.06.2017 

Türkiye Festivali Moskova 

19.06.2017- 
20.06.2017 

Adana Beyrut Turizm ve Ticaret Köprüsü Lübnan 

22.06.2017 Yatırım Yeri Bilgi Sistemleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı Ankara 

15–16.11.2017 Ulusal Akıllı İhtisaslaşma Toplantısı Kocaeli 

17.11.2017 Sonuç Odaklı Program İstişare Toplantısı Kocaeli  

29.11–
1.12.2017  

Akdeniz İlçesi Sosyal Dönüşüm Programı İçin Saha 
Ziyareti 

Mersin 

11-12.12.2017  Kalkınma Bakanlığı Sonuç Odaklı Program Çalıştayı Manisa 

19.12.2017 
Akdeniz İlçesi Sosyal Dönüşüm Programı Eylem Planı 
Çalıştayı 

Mersin 
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4.3. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

Çukurova Kalkınma Ajansının gerçekleştirdiği faaliyetlerin performans ölçümünü 

sağlayacak ölçütler Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen “Kalkınma 

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

devam eden “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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5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

5.1. ÜSTÜNLÜKLER 

Çukurova Kalkınma Ajansı, mali ve teknik destek 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. Nitelikli insan kaynağı Ajansın temel üstünlükleri arasındadır. 

Hizmet binası işlevsel açıdan Ajansın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktan uzak 

bulunmaktaydı. Özellikle arşivlenen doküman hacmi yeni arşiv alanları oluşturulmasını 

zaruri hale getirmekteydi. Diğer yandan, Ajans binasının çevresi, trafik sıkışıklığından, 

otopark sorunu ve gürültüye kadar çeşitli sıkıntıları barındırmaktaydı. Bu gibi sorunlar, 

yapımı Temmuz 2016’da tamamlanan Yeni Hizmet Binası ile büyük oranda aşılmış 

bulunmaktadır. Ana hizmet binası, TUİK’e bir protokol ile devredilen ek hizmet binası 

ve konferans salonu ile Ajans bundan sonra kalkınma yolunda çok daha nitelikli ve 

etkin biçimde hizmet vermeye devam edecektir.        

5.2. ZAYIFLIKLAR 

Ajans çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli bilgi ve istatistiki verilerin düzenli 

biçimde temini ve tanzimi konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu konuda daha 

sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin tüm modüllerinin halen tam anlamıyla ve 

güncel biçimde kullanılamaması, birimlerin iş ve işlemlerinin takibinde zorluklar 

yaşanmasına neden olmaktadır. 

5.3. DEĞERLENDİRME 

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 üretmektedir. 2008 yılından bu yana 

yürütülmekte 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 yeni teklif 

çağrılarının ve farklı mali destek mekanizmalarının bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek nitelikte olabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu 

çalışmalarda ulusal ölçekteki plan ve programların yanı sıra 2014-2023 Çukurova 

Bölge Planı rehber niteliğinde olmaktadır. Bölge Planının tüm paydaşlarca doğru 

biçimde anlaşılması ve sahiplenilmesi ile, ortak amaçlar çerçevesinde tüm kurum ve 

kuruluşların topyekun kalkınma hedefine doğru birlikte yol alması mümkün olacaktır.         
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5.4. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Kurumsal yapının geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasını teminen yeni 

mevzuat 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. Bu kapsamda, bir 

süredir yapılamayan Kalkınma Ajansları Konferansı 2018 yılı içerisinde 

gerçekleştirilmelidir.     
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6. EKLER 
 

EK.1 2008-2017 Destek Programları Özet Tablosu 

Yıl Destek Programı Sözleşme 

Sayısı 

Ayrılan Kaynak 

Miktarı 

Sözleşmeye 

Bağlanan Destek 

Miktarı 

Sözleşmeye 

Bağlanan Proje 

Bütçesi 

2008 İktisadi Kalkınma MDP 49 11.000.000,00 11.782.643,41 33.237.056,67 

2008 Sosyal Kalkınma MDP 32 2.000.000,00 2.176.416,10 2.940.734,23 

2008 Kırsal Kalkınma MDP 8 4.000.000,00 1.595.638,40 3.191.276,80 

2008 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP 5 2.000.000,00 904.833,41 1.264.063,77 

2008 Toplam  94 19.000.000,00 16.459.531,32 40.633.131,47 

2009 İktisadi Kalkınma MDP 51 15.000.000,00 15.008.556,69 40.690.319,16 

2009 Sosyal Kalkınma MDP 29 5.000.000,00 4.104.322,35 4.936.149,03 

2009 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP 23 5.000.000,00 5.854.019,27 10.049.172,58 

2009 Toplam  103 25.000.000,00 24.966.898,31 55.675.640,77 

2010 İktisadi Kalkınma MDP 56 17.500.000,00 17.266.484,31 45.007.103,52 

2010 Sosyal Kalkınma MDP 57 12.500.000,00 6.086.560,47 7.263.373,17 

2010 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP 15 10.000.000,00 7.323.446,37 12.645.149,94 

2010 Toplam  128 40.000.000,00 30.676.491,15 64.915.626,63 

2011 Rekabet Gücünün Arttırılması MDP 44 17.000.000,00 16.574.955,78 35.666.247,99 

2011 Göçle Gelen Nüfusun Sos. ve İkti. 

Uyu. Art. MDP 

44 6.000.000,00 5.536.068,32 6.655.104,34 

2011 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının 

Azaltılması MDP 

17 4.000.000,00 2.116.282,33 2.904.188,63 

2011 Toplam  105 27.000.000,00 24.227.306,43 45.225.540,96 

2012 Rekabetçilik ve Yenilik MDP 74 30.648.094,47 25.331.363,58 53.869.297,18 

2012 Kadın İstih. Art. ve Mesleki Eğitimi 

MDP 

9 1.192.455,02 1.191.741,91 1.354.475,69 

2012 İş Koşulları ve Yaşam Kal. İyi. 

KÖAMDP 

18 8.159.450,51 7.632.438,88 10.378.612,29 

2012 Toplam  101 40.000.000,00 34.155.544,37 65.602.385,16 

2014 Bölgesel Rekabet ve Yenilik MDP 68 25.000.000,00 24.585.220,47 51.350.996,74 

2014 Kırsal Ortak Üretim Altyapısının 

Geliştirilmesi MDP 

13 5.000.000,00 1.337.377,77 1.806.170,86 
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2014 Üretim ve Çevre Altyapısının 

İyileştirilmesi MDP 

16 10.000.000,00 6.739.466,75 9.031.290,64 

2014 Toplam 97 40.000.000,00 32.662.064,99 62.188.458,24 

2015 Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma 

ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi MDP 

15 3.531.438,59 2.585.696,07 5.237.711,85 

2015 Rekabet Gücünün Artırılması ve 

Yenilikçilik MDP 

35 15.000.000,00 14.652.684,63 32.660.835,31 

2015 Üretim ve Çevre Altyapısının 

İyileştirilmesi MDP 

12 6.468.561,41 6.334.035,71 8.804.475,80 

2015 Toplam 62 25.000.000,00 23.572.416,41 46.703.022,96 

2016 Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma 

ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi MDP 

27 7.000.000,00 5.177.464,73 10.784.565,11 

  GENEL TOPLAM 717 223.000.000,00 191.897.717,71 391.728.371,30 

 

Yıl Destek Programı Sözleşme 
Sayısı 

Ayrılan Kaynak 
Miktarı 

Sözleşmeye 
Bağlanan Destek 

Miktarı 

Sözleşmeye 
Bağlanan Bütçe 

2012 Doğrudan Faaliyet Desteği 8 1.000.000,00 526.357,36 571.289,75 

2013 Doğrudan Faaliyet Desteği 9 500.000,00 461.415,77 474.458,36 

2014 Doğrudan Faaliyet Desteği  12 1.000.000,00 873.049,21 912.799,21 

2015 Doğrudan Faaliyet Desteği  15 1.000.000,00 1.000.000,00 1.023.746,50 

2016 Doğrudan Faaliyet Desteği  11 750.000,00 745.763,33 752.668,15 

  GENEL TOPLAM 55 4.250.000,00 3.606.585,67 3.734.961,97 

 

 

Yıl Destek Programı Sözleşme 
Sayısı 

Ayrılan Kaynak 
Miktarı 

Sözleşmeye 
Bağlanan Destek 

Miktarı 

Sözleşmeye 
Bağlanan Bütçe 

2017  Cazibe Merkezlerini Destekleme 
Programı (CMDP) 

3 21.499.500,00 21.499.500,00 22.523.456,22 

  GENEL TOPLAM 3 21.499.500,00 21.499.500,00 22.523.456,22 
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