BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)
(TR 61 DÜZEY 2 ANTALYA- BURDUR – ISPARTA)
Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, 01 Aralık 2010 ÇarĢamba günü Isparta
Öğretmenevi Toplantı Salonunda 64 üyenin iĢtiraki ile Prof. Dr. Muharrem CERTEL‟in
BaĢkanlığında toplanmıĢtır.
Ajans Uzmanları tarafından Bölge Planı ve Hibe destekleri hakkında yapılan sunumlar ve
Kurul üyeleri tarafından Plana iliĢkin hazırlanan yazılı ve sözlü öneriler konusunda kurul
üyeleri tarafından yapılan müzakereler sonucunda;
1. „Vizyon kısa olmalı‟ dedi ve Vizyon önerisi oylandı; YEREL ve BÖLGESEL ibareleri ile
“Kendi kendine yeterli” ibaresinin eklenmesi oylandı, Vizyonda „yerel‟ ibaresinin
„bölgesel‟ ibaresi Ģeklinde değiĢtirilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. “Kendi Kendine
yeter” ibaresinin eklenmesi kabul edilmedi.
2. Antalya Tarım Müdürü Bedrullah ERÇĠN‟in ““Haller, çayır-mera, tarım-sanayi
entegrasyonu ve gıda güvenliği konularında ve yazılı olarak verdiği diğer önerilerini
oylamaya sunuyorum” dedi. Öneriler mevcutların oybirliği ile kabul edildi.
3. Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel‟in Plan üzerinde yapılan tartıĢmalar
ve revizyon önerilerine iliĢkin olarak “Gelecek Önerileri revizyonda değerlendirilmek
üzere Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğe iletmem konusunda yetki verirseniz önerisi
Kurul Üyeleri tarafından Oybirliği ile kabul edildi.
4. Antalya Tanıtım Vakfı BaĢkanı Nizamettin ġEN‟in “Ürün odaklı ve tanıtım odaklı
olmalıdır. Ürün odaklı projeler desteklenmelidir.” Dedi ve bu önerisi BaĢkan tarafından
OYLANDI ve KABUL EDĠLDĠ.
5. Tüm Bölgeyi kapsayan projelerin öncelikli değerlendirilmesi önerisi BaĢkan tarafından
oylamaya sunuldu ve 1 karĢı oy ile kabul edildi.
6. Yönetim Kuruluna Proje çağrısının, ilk çağrının baĢvuru süresinin 90 gün olarak
belirlenmesi önerisi oylandı ve Oybirliği ile kabul edildi.
7. Ekonomik ve sosyal, Özel ve Kamu arasında % 70-30 olsun, Tüm bölgeyi kapsayan sivil
toplumdan gelen projeler öncelikli değerlendirilsin önerisi OYLANDI ve OY BĠRLĠĞĠ ile
kabul edildi.
8. GÜDÜMLÜ PROJELER kapsamında Ġllerde iĢ geliĢtirme merkezlerinin kurulması
önerisi, OYLANDI ve KABUL EDĠLDĠ, önerisi kurul üyelerinin görüĢüne sunuldu ve oy
birliğiyle benimsendi.
Bir sonraki toplantıda Kalkınma Kurulu üyelerimizin Sektörel ve Bölgesel tanıtım
sunumları yapmaları, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulundan gelecek öneriler
doğrultusunda gündemin belirlenmesi ve alınan kararların kamuoyuna duyurulması hususu
oybirliğiyle kabul edilerek, hazırlanan karar metni kurul üyelerine okunmuĢtur.
Kurul üyelerinin görüĢ, öneri ve dileklerinin dinlendiği bölümden sonra Kalkınma
Kurulu 2011 yılında yapılmak üzere birleĢimi sonlandırmıĢtır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve diğer
mevzuatta ifade bulan görevinin sorumluluğu ve bilinci içerisinde bölgedeki geliĢmelere ve
Ajans çalıĢmalarına duyarlı olduğunu, Ajans faaliyetlerine ve bölgenin kalkınmasına katkıda
bulunacağını bu sonuç bildirgesiyle kamuoyunun bilgisine sunar.
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