“Biz Batı Akdenizliyiz”

BAGEV Yönetim Kurulu toplandı:

Bölgesel istihdam
profili oluşturulacak

BAGEV Yönetimi, Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı’nın kurulmasının
ardından bir dizi ziyaret için Isparta
ve Burdur’a gitti. BAKA Başkanlığını
da yürütecek olan Isparta Valisi
Öner’i ziyaret sırasında birlik ve
beraberlik gösterisi yapıldı.
BAGEV Başkanı Çandır, “Çalışmalarımızı Batı Akdenizlilik olgusu
temelinde yürütüyoruz” dedi.

Başkan Ali Çandır, Başkan Vekili Yusuf
Keyik, Muhasip Üye Ahmet Erol ile üyeler Gültekin Gencer, Selçuk Senirli, Ahmet Adar ve
R. Nuri Dirik’ten oluşan BAGEV Yönetim Kurulu,
bölgesel iş ve istihdam konusunda veri tabanı
oluşturulması kararı aldı.
• 2’de

• 2’de

Kalkınma Ajansı kuruldu;
Batı Akdeniz coşku içinde

Bölgede uzun süredir büyük umutlarla beklenen Kalkınma Ajansı’nın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer alacağı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta
olacak. Karar, bölge ekonomi dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı
AKA Başkanı Isparta
Valisi Ali Haydar Öner:
“3 ilin ortak potansiyelini
ileri taşıyacağız”

Bakanlar Kurulu kararıyla
kurulan Batı Akdeniz
Bölgesel Kalkınma
Ajansı’nın merkezi Isparta
olduğu için ajansın
başkanlık görevini Vali Ali
Haydar Öner yürütecek.

BAŞYAZI
Neden 5T!...
• 9’da

Bakanlar Kurulu'nun 55 ili kapsayacak şekilde 15 ayrı merkezde yeni
kalkınma ajansları kurulmasına ilişkin
kararı, 25 Temmuz 2009 Cumartesi
günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak,
yürürlüğe girdi. Antalya, Isparta ve
Burdur'u içine alan Batı Akdeniz Bölgesi'nde kurulacak olan kalkınma
ajansının merkezi Isparta oldu.
Kalkınma ajansında, illerin dengeli
şekilde temsilinin sağlanacağı toplam
100 üyeden oluşan Kalkınma Kurulu
bulunuyor. Kalkınma Kurulu’nda,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları tem•3’te
sil ediliyor.

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı BAGEV, kuruluşundan
bu yana Antalya, Burdur, Isparta illerinden oluşan Batı Akdeniz bölgesinde; ekonomik, toplumsal ve
çevresel bütünlüğü temsil eden yegane
çatı kuruluşu olmuştur. BAGEV, bu birleştirici özelliği ile bölgenin tüm dinamiklerini bölgesel kalkınmaya ve
gelişmeye hasredecek bir misyonu
üstlenmiştir.
BAGEV’in yeni yönetiminin iş
başına gelmesinden bu yana geçen üç
ayda bu misyonu ivmelendirerek
harekete geçirecek kararlar ve
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri de Batı Akdeniz 5T Gazetesi’ni
yayın hayatına yeni bir yüz ve içerikle
döndürmek olmuştur.
•3’de

BAGEV yönetimi Antalya
Valisi Yüksel’i ziyaret etti

BAGEV Yönetiminin ziyaret ettiği
Antalya Valisi
Alaaddin Yüksel,
Kalkınma Ajansı’nın
bölge ekonomisine
büyük katkı sağlayacağını söyledi • 9’da

En iyi 100

listesinde Batı
Akdenizden 18 otel

Hüseyin Baraner

Burdur’da altı mastodon
fosili bulundu

Dünyanın en büyük tuizm firmalarından biri olan Tui’nin
yaklaşık 35 milyon müşterisi
ile gerçekleştirdiği anket
sonucunda belirlenen
dünyanın en iyi 100 oteli listesine Türkiye’den 20 otel
girdi. Bu otellerin 18’i Batı
Akdeniz bölgesinde. • 4.’de

23 asır sonra yeniden!

Dünya meclis
başkanları
Patara'da
buluşacak...

Batı Akdeniz’de
19 yeni yatırıma
teşvik desteği

Haberi 5’te

Haberi 7’de

Elmacık Köyü’nde 4 yıldır
devam eden çalışmalarda 6 ila
10 milyon yıl öncesine ait
mastodon fosilleri bulundu.
Günümüz fillerinin atası kabul
edilen mastodonlar, mamut
ailesinin bir üyesiydi ancak
sadece ot yiyen mamutlardan
farklı olarak ağaç yapraklarını
• 5’de
da yiyebiliyorlardı.
ATSO Başkanı Budak;

Antalyalı
Kaleiçi’nde
yaşamalı
Haberi 9’da
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“Biz Batı Akdenizliyiz”

Batı Akdeniz

EYLÜL 2009

BAGEV Yönetimi’nin Isparta Valisi Öner’i ziyaretinde birlik ve
beraberlik gösterisi yapıldı. BAGEV Başkanı Çandır, “Çalışmalarımızı Batı Akdenizlilik olgusu temelinde yürütüyoruz” dedi.
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı Yönetim Kurulu, Isparta Valisi Ali
Haydar Öner’i ziyaret edip, 2009-2011
yılları eylem planını sundu. Antalya, Isparta ve Burdur’dan oda ve borsa
başkan ve yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Ali Haydar Öner, kuruluşu tamamlanan Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı ile BAGEV ortak çalışma
içinde olacağını söyledi.
“Sinerji yaratacak
bir kuruluş”
Isparta Valisi Öner, BAGEV’in bölgenin potansiyelini harekete geçirerek
sinerji yaratacak bir kuruluş olduğuna
dikkat çekti. Vakfa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Öner,
“Umarız hemşerilerimizin beklentileri
kalkınma süreci bakımından olumlu bir
işbirliği süreci olur. Bu işbirliğine ilimizdeki yerel yönetim temsilcileri,
belediyelerimiz, üniversitemiz, sivil ve
mesleki toplum örgütleri, kamu kuruluşları olarak katkıda bulunmaya hazırız.
Bunun hizmete artan katsayı ile yansımasını ümit ve temenni ediyoruz.
Hizmetlerin de bu anlayışla yürüyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Bölgesel hareket
yasal zemine oturdu
BAGEV Başkanı Çandır, Bölgesel
Kalkınma Ajansı’nın kuruluşu ile birlikte
bölgesel hareketin yasal bir zemin bulduğuna dikkat çekti. BAGEV’in 2 yıllık
eylem planı hazırladığına dikkat çeken
Çandır, “Bölgesel Kalkınma Ajansı’nın
kurulması çalışması ve faaliyetleri
içindeydik, birinci hedeflerimizden biri
buydu. Ajansın kurulması bizleri mutlu
etti. Yasal zeminde bölgesel gelişme için
birlikte hareket etme olanağı bulduk. Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da BAGEV olarak birlikte
hareket etmenin, bölgesel gelişmenin

içerisinde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız. Bugüne
kadar tüm valiliklerimiz, sivil toplum
örgütlerimizin desteğiyle geldiğimiz
noktadan daha ileriye gitmek için çaba
sarfedeceğiz” diye konuştu.
Batı akdenizlilik olgusu
BAGEV Başkanı Çandır, Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı merkezinin Isparta
olarak belirlenmesi konusunda da şu
değerlendirmeyi yaptı, “Biz Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme Vakfı olarak yıllardan beri Antalya, Isparta, Burdur

BAGEV Yönetim Kurulu toplandı:

Bölgesel istihdam
profili oluşturulacak
Başkan Ali Çandır, Başkan Vekili Yusuf
Keyik, Muhasip Üye Ahmet Erol ile üyeler Gültekin Gencer, Selçuk Senirli, Ahmet Adar ve R.
Nuri Dirik’ten oluşan BAGEV Yönetim Kurulu,
bölgesel iş ve istihdam konusunda veri tabanı
oluşturulması kararı aldı.
Yönetim Kurulu, Isparta Ticaret Borsası
toplantı salonunda 18 Ağustos günü bir araya
geldi. Toplantı Başkan Ali Çandır’ın planlı
faaliyetlerle ilgili bilgi vermesiyle başladı.
Başkan Ali Çandır, BAGEV bünyesinde oluşturulan ve geçtiğimiz günlerde İş-Kur’dan onay
alan özel istihdam bürosu ile ilgili mali
yükümlülüklerin yerine getirildiğini anlattı.

olarak değil Batı Akdenizlilik temeli üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun
için Isparta ya da Antalya’nı olmasını
bizim için hiçbir farkı yok. Önemli olan
bundan sonra yüksek kalitede, istihdama yönelik projelerin çıkmasıdır. Biz
Batı Akdenizlilik olgusunu önemsiyoruz.”
“Ayrılık, gayrılık yok”
Vali Ali Haydar Öner de BAGEV
Başkanı Çandır’ın olumlu yaklaşımından
ötürü memnuniyetini ifade ederek
“Merkez olarak herhangi bir il olabilirdi, değerlendirilmiştir. Bunun
tartışılmasının yararı yoktur. Asıl olan
Antalya’nın, Isparta’nın ve Burdur’un
bugünkü konumundan daha ileriye
taşınması ve gelişmişlik düzeyinde
dengelenmenin yapılmasıdır. Ayrılık
gayrılık söz konusu değildir. Mikro milliyetçilik bölge milliyetçiliğine, bölge
milliyetçiliği Türk milliyetçiliğine zarar
verir. Asıl olan herkesin üzerine düşeni
yapması, gereken katkıyı esirgememesi
ve sağduyuda birleşmesidir. Öncelikleri
ve ihtiyaçları değil, kendi yerleşim yerimizi öne çıkaran mikro milliyetçilik ve
popülist yaklaşımlarla hareket ettiğimiz
taktirde ortak paydayı elde edemeyiz,
paylaşacağımız çöreği büyütemeyiz,
kalkınmışlık sürecine
katkıda bulunamayız.
Bölgesel Kalkınma
Ajansı ve BAGEV olarak
bu anlayışı yeni yaklaşımlarla ve kamu yararına
hizmet gerekleri doğrultusunda değiştirmemiz
erekir. Aynı anlayış bölge
açısından maksimum
yararı sağlayacak anlayıştır. Buna bütün
arkadaşlarımızın katkıda
bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.
“Kalkınma Ajansı, umut olsun”
Belediye Başkan Vekili Seyfettin
Kalem ise konuşmasında Kalkınma
Ajansı’nın bölge insanına umut olmasını
temenni etti. Kalem, Kalkınma Ajansı’nın çalışmaları sayesinde Isparta ve
Burdur’un özlediği Antalya’nın arka
bahçesi olma hedefine ulaşması gerektiğini söyledi.
“BAGEV birliktelik ruhunun
temellerini attı”
BAGEV Yönetim Kurulu Isparta programının ardında Burdur’a geçerek burada da bir dizi ziyarette bulundu.

Burdur Valisi İbrahim Özçimen BAGEV
yönetimini ağırlarken, kalkınma ajansının kurulmuş olmasını büyük bir heyecanla karşıladıklarını belirtti, “BAGEV
kalkınma ajansının kurulması öncesinde
hazırlık işilevi gören birçok çalışmayı
bugüne kadar yaptı.
Bundan sonraki süreçte de Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın hızla işlerlik
kazanmasında çok önemli rol

üstleneceğine inanıyorum.
BAGEV, kalkınma ajansı kapsamındaki bölgede birliktelik ruhunun temellerini atan bir oluşum. Dolayısıyla
gelecekte de BAGEV’in büyük katkıları
olacaktır.”
BAGEV Yönetim Kurulu vilayet ziyaretinin ardından Burdur Belediye
Başkanı Sebahattin Akkaya ve Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör
Gökay Yıldız’ı da ziyaret etti.

Toplantıda KOSGEB İşletme Geliştirme
Merkezi Müdürlüğüyle; bölgesel gelişimi
artırmaya yönelik işbirliği ve ortak proje çalışmaları şöyle listelendi:
• Bölgesel proje üretim kapasitesini
artırmak,
• Yerel ekonomik araştırmalar yapmak,
• Bölgesel iş geliştirici ve ticaret
geliştirici etkinlikler yapmak,
• Sektörel gelişimi arttırıcı çalışmalar yapmak,
• Bölgesel istihdam
profili ve gelişimi ile ilgili
araştırmalar ve çalışmalar
yapmak,
•
Çevresel duyarlılığı geliştirici, sosyal
duyarlılığı geliştirici
araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
•
Bölgesel
sorun analizi ve çalışmaları yapmak,
• Bölgesel bütünselliği ve ortaklaşa rekabeti geliştirici çalışmalar yapmak.
Toplantıda Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın
kuruluşu ve kalkınma ajansı oluşumuna
BAGEV olarak yapılabilecek katkılar
konuşuldu. AKA Kalkınma Kurulu başkanlık
seçimine, bölgesel bütünlüğü temsil etmesi
bakımından BAGEV’in kurumsal kimliği ile
Kalkınma Kurulu Başkanlığını yürütmesinin
daha başarılı sonuçlar üreteceği düşüncesi ile
Ali Çandır’ın aday olması kararlaştırıldı.

BAGEV Yönetim Kurulu

Ali Çandır

Yusuf Keyik

Yönetim Kurulu Başkanı

Gültekin Gencer
Üye

Ahmet Erol

Başkan Vekili

Ahmet Adar
Üye

Muhasip Üye

Selçuk Senirli
Üye

R. Nuri Dirik
Üye

Batı Akdeniz

BAŞYAZI
Neden 5T!...

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı BAGEV, kuruluşundan bu yana Antalya, Burdur, Isparta illerinden oluşan
Batı Akdeniz bölgesinde; ekonomik,
toplumsal ve çevresel bütünlüğü temsil
eden yegane çatı kuruluşu olmuştur.
BAGEV, bu birleştirici özelliği ile bölgenin tüm dinamiklerini bölgesel kalkınmaya ve gelişmeye hasredecek bir
misyonu üstlenmiştir.
BAGEV’in yeni yönetiminin iş başına
gelmesinden bu yana geçen üç ayda bu
misyonu ivmelendirerek harekete geçirecek kararlar ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri de Batı Akdeniz 5T
Gazetesi’ni yayın hayatına yeni bir yüz ve
içerikle döndürmek olmuştur.
BAGEV yönetimi, bölgesel kalkınmamıza ve bütünleşmemize destek sağlayacak eylem planımızda bulunan;
•
•
•
•
•

Bölgesel Proje Pazarı,
Bölgesel İstihdam Ofisi,
KOSGEB Bölgesel Sinerji Odağı,
Bölgesel Fuarcılık ve
Bölgesel Yayıncılık...

gibi projelerimizin hayata geçirilmesi
konusunda her türlü çabayı göstermek ve
işbirliği olanaklarını değerlendirmek azmindedir.
BAGEV’in önceki dönemde ‘Batı Akdeniz’ adıyla yayınlanan gazetesini içerik
ve biçim olarak yenileyip, yukarda betimlediğimiz anlayışla geliştirdik. Böylece,
Batı Akdeniz 5T Gazetesi, bölgenin ağırlıklı beş sektörü olan; Turizm, Ticaret,
Tarım, Taşımacılık ve Teknoloji başlıklarını simgeleyen 5T logosuyla birlikte
anılacaktır.
BAGEV yöneticileri Batı Akdeniz 5T
Gazetesi’nin ikinci sayısını yayınlamaya
hazırlanırken, sabırsızlıkla beklenen Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kuruluş
kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Biz
bunun, tatlı bir tesadüf olduğunu
düşünüyoruz ve geleceğe olumlu bir perspektiften bakıyoruz. BAGEV olarak,
bölgedeki merkezi ve yerel karar vericilerin de bu iyimser perspektife uygun bir
yaklaşım sergilemeleri beklentisi
içindeyiz. BAGEV ve Akdeniz Kalkınma
Ajansı gibi; biri sivil odaklı, diğeri resmi
yapılı iki kuruluşun ortak misyonu, bölgenin birlikte kalkınması ve gelişmesidir.
Bu ortak misyonu bir sinerjik etkiyle hayata geçirmek için pek çok olanak bulunmaktadır. Ancak, bölgenin kalkınması ve
gelişmesi için elde ettiğimiz bu
olanakları; dar siyasi kamplaşmalara,
mikro hemşehriciliklere, önyargılara,
komplekslere ve kişisel heveslere kurban
etmemeliyiz. Zira, bu risklerin gerçekleştiği tüm örnekler; ekonomik ve
toplumsal düzeyimizin gelişmesinde kötü
ve başarısız deneyimler olarak yaşanmaktadır.
Akdeniz Kalkınma Ajansı, yıllar önce
BAGEV odağında başlayan birlikte
gelişme çabalarını organize edecek; kapsamlı, bütçeli ve ekonomik bir anlayışla
düzenleyecek bir süreci başlatacaktır
inancındayız. Batı Akdeniz 5T Gazetesi
olarak bütün bu işleyişi çok yakından
takip edecek, denetleyecek, değerlendirecek ve kamuoyu ile paylaşacağız. Bu paylaşımdaki temel amacımız, bölgenin
ekonomik, toplumsal ve çevresel kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak olacaktır. BAGEV’in yayın organı olarak
bütün bu süreçlerde üzerimize düşeni en
iyi şekilde yerine getireceğiz.
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Kalkınma Ajansı kuruldu;
Batı Akdeniz coşku içinde
EYLÜL 2009

Bölgede uzun süredir büyük umutlarla beklenen Kalkınma Ajansı’nın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Karara göre, Antalya, Isparta
ve Burdur'un yer alacağı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta
olacak. Karar, bölge ekonomi dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı
Bakanlar Kurulu'nun 55 ili kapsayacak
şekilde 15 ayrı merkezde yeni kalkınma
ajansları kurulmasına ilişkin kararı, 25 Temmuz 2009 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de
yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz Bölgesi'nde kurulacak olan kalkınma ajansının
merkezi Isparta oldu. Kalkınma ajansında, illerin dengeli şekilde temsilinin sağlanacağı
toplam 100 üyeden oluşan Kalkınma Kurulu
bulunuyor. Kalkınma Kurulu’nda, kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil
toplum kuruluşları temsil ediliyor. Üyeler, 4
yıl için görev yapacak ve bu sürenin sonunda
veya ihtiyaç hasıl olduğunda Bakanlar Kurulu
tarafından yeniden belirlenecek. Antalya, Isparta ve Burdur'un içinde yer alacağı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda ilk takvim yılı için
30'u uzman, 6'sı destek personel olmak üzere
toplam 36 personel istihdam edilecek.
Ne dediler?
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Ali
Çandır: “Güzel bir
gelişme. Bütün
amacımız kalkınma
ajansının bir an
evvel bölgemizde
kurulmasıydı. En
kısa zamanda
işlevinin yerine getirilmesi için çalışmaları yapıyorduk
ve yapmaya devam
edeceğiz. Bölgeyi
bütün olarak ele
Ali Çandır
alıyoruz ve tek çatı
altında görüyoruz.
Ajansın merkezinin Isparta'da olması ya da
burada olması çok önemli değil, önemli olan
kurulması. İlk etapta yaklaşık 100 bin TL'lik bir
katkı bekliyoruz. Ayrıca, BAGEV'in de misyonlarından biri bölgesel ekonominin geliştirilmesiydi. BAGEV olarak da, Kalkınma Ajansı ile
birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.
Diğer bölgelerdeki kalkınma ajanslarına
göre, üç il arasında birlikteliği daha önceden
oluşturan BAGEV ile birlikte çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. BAGEV olarak
üzerinde çalıştığımız birlikte hareket etme
kültürünün temelinde Batı Akdenizlilik olgusu var. O nedenle merkezin hangi ilde
olduğunun pek önemi yok. Bölge insanları
olarak ajansın bir an evvel işlevsel hale
gelmesi için elimizden geleni yapacağız."
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Çetin Osman Budak: "Geç bile kalınmıştı, ne
zamandır bekliyoruz kalkınma ajansının kurulmasını. Biz zaten bölge diye bakıyoruz.
Antalya, Isparta ve Burdur olarak bakış açımız
tek bölge. Nerede
olduğu önemli
değil, nasıl olacağı
önemli. Biliyorsunuz kalkınma
ajansları kuruldu
İzmir ve
Çukurova'da ancak
çok yavaş işledi. Bir
an önce hayata
geçmesi lazım.
Bütçesinin merkezi
bütçeden bölgelere
Çetin Budak

aktarılması çok yavaş sürüyor. Yapılanması
çok yavaş sürüyor. Biran önce aktarılmalı ki
faaliyete başlayabilsin. Devlet planlama organize ediyor bu konuyu ve bölge için
önemli bir gelişme.
Biz Isparta ve Burdur’un Antalya gibi
kalkınmasını hep istedik. Çok büyük bir katkı
sağlayacak fakat bütçelerin hemen aktarılıp
organizasyonun kurulması lazım. Bir de
Türkiye'de bu konu tamamlandı ve etkisi
büyük olur. Bu bölgede çok sıkı bir işbirliği
var. Zaten diyalog kurma, ortak proje
geliştirme çalışmaları yapılıyordu ve bunlar
için yeni bir hazırlığa gerek yok. Antalya'nın
sanayi, tarımsal ve hayvancılık anlamında çok
ciddi desteğe ihtiyacı var. Diğer iki ilin kalkınması Antalya'nın da kalkınması demektir. Antalya'nın kalkınması Isparta ve Burdur’a aynı
şekilde yansımamıştı. Onlar göç veren, biz
göç alan kenttik. İnşallah bundan sonra o
bölgelerde de yatırımlar hızlanır ve tersine
göçü başlatırlar. Bölge ekonomisine çok ciddi
katkıda bulunacağı inancındayım. İzmir ve
Çukurova'da çok sıkıntılar yaşanmıştı. Önemli
olan merkezi hükümetin bu konu ile ilgili
harekete geçireceği tavrı net olarak ortaya
koymasıdır."
Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı
Ahmet Adar: "Bölgedeki kalkınmayı ve
büyümeyi hızlandıracak olan Kalkınma Ajansı'nın kurulmasına ilişkin karar hepimizi
mutlu etti. Antalya, Isparta ve Burdur adına
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Kalkınma Ajansı,
Batı Akdeniz'i daha
güçlü kılacak ve
gelişmesini sağlayacak. Özellikle Isparta ve Burdur'un
daha çok faydalanmasını bekliyoruz.
Antalya, Isparta ve
Burdur ticaret
odaları ve ticaret
borsaları olarak
gerekli hazırlık
çalışmalarımızı
Ahmet Adar
yapmıştık. Geçen
hafta BAGEV olarak
Ali Çandır başkanlığında yapılan toplantıda
bunları konuşmuştuk ve Antalya Valimiz
Sayın Alaaddin Yüksel de ziyaretimizde,
kalkınma ajansının bölge için çok büyük
katkı sağlayacağını söylemişti. Bu konuda
emeği geçen herkese ve özellikle bu konuda
yürüttüğü önemli çalışmalar nedeniyle Isparta Milletvekili Sait Dilek'e teşekkür ediyoruz."
Burdur Ticaret Borsası (BTB) Başkanı
Baki Varol: "Uzun süredir beklediğimiz
sevindirici bir karar.
Birlikten güç doğacaktır. Bölge için
çok büyük katkı
sağlayacaktır. Antalya, Isparta ve
Burdur'un birlikte
hareket etmesini
biz yıllardır söylüyorduk. Antalya, Isparta ve Burdur
zaten birlikteydi.
Kalkınma ajansının
Baki Varol
kurulması bunu
resmileştirdi."

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO)
Başkan Vekili Şükrü Başdeğirmen: "Merkez
olarak Isparta'nın seçilmesi bizim açımızdan
çok önemli. Çok mutlu olduk. Uzun yıllardır
BAGEV bünyesinde
de bu ajansın kurulması yönünde
mücadele vermiştik
ve taleplerimizi
sürekli yetkililere
aktarmıştık. Şu
anda da böyle bir
şeyin açıklanması,
bölge olarak da üç
şehrin aynı
bölgede yer alması
bizi son derece
Şükrü Başdeğirmen
sevindirdi. Omuz
omuza, tek yumruk
halinde çalışarak üç şehrimizin de
ekonomisini daha iyi konuma getirecek girişimlerde bulunacağız. Isparta ve Burdur'daki sanayimizin geri kalmışlığını,
Antalya'nın da desteği ile gidereceğiz. İstihdam konusunda da güzel şeyler olacağı
inancındayım. Birkaç yıldır Isparta ve Burdur
olarak ekonomik anlamda geri kaldık.
Ekonomik verilerde görünüyor. Kalkınma
ajansı ile bu açığın kapatılacağı inancındayım. Bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olsun."
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
Başkanı Yusuf Keyik: "Bizim yaklaşık iki
yıldır bölge valilerimiz, bölge sivil toplum
örgütleri başkanlıkları ile bölgesel kalkınma
ajansının bir an önce Akdeniz Bölgesi'nde
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bir
şekilde çalışmalarımız zaten
devam ediyordu.
Üniversiteler de bu
çalışmalara dahildi.
Bu kararnameyi
bekliyorduk ama Isparta ayaklı oluşu
sürpriz oldu. Ama
değişen bir şey yok.
Netice itibariyle üç
ili kapsayan bir
ajans. Üç ili temsil
Yusuf Keyik
eden insanlar eşit
şartlarda orada yöneticilik yapacak. Bu ajansın merkezinin Isparta, Antalya veya Burdur'da oluşunun çok
fazla bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum.
Önemli olan güzel bir yönetim anlayışı ile iyi
bir şekilde bölgemize iyi hizmetler üretecek
ve etkin kararlar verecek ekibin oluşturulması gerekir. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun.
Bu ajans bölgeyi harekete geçirecek bir olaydır."

Afyonkarahisar
Pek çok sektör açısından, Batı Akdenizli bir karakteristik arz eden Afyonkarahisar, Bakanlar Kurulu'nun
Resmi Gazete'de yayımlanan kalkınma
ajanslarının kurulmasına ilişkin
kararına göre; Antalya, Isparta ve Burdur ile birlikte yer almadı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak
illerinin içinde yer aldığı Kalkınma
Ajansı'nda bulunacak. Bu bölgenin
merkezi ise Kütahya olacak.
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Hala cepten yiyoruz!
Mehmet Ali Maden
Gazeteci, Yazar.
Akdeniz bölgesi, turizm faaliyetlerinin çok
özel bir biçimde ve yine kendine özgü
pazarlarda sürdürüldüğü bir bölge oldu hep.
Bölge ikliminin ve doğal zenginliklerinin
sağladığı imkanlar, başka bazı arayışlara gerek
kalmadan hacimli pazarlamalar yapmaya
olanak tanıdı.
Ancak, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum; Batı Akdeniz’de turizm, hala iklim ve
coğrafya şartlarının sağladığı imkanlardan
beslenen bir sektör halindedir. Başka bir deyişle hala cepten yiyoruz.
Tabi, amacımız burada sektörle iligili
karikatürize bir değerlendirme yapmak değil.
Turistik işletmelerin batılı rakipler karşısında
örgütlenmiş olması, yabancı acentelerin ağır
baskısına verilen karşılıklar, yabancı basının
‘rakip ülkelerin emrine amade’ tutumuna karşı
sektörde geliştirilen direnç; hepsi takdire
şayandır. Ama asıl mesele, turizmi belli sayıda
işadamının gelir kazandığı bir işkolu olmaktan
çıkarmak ve yarattığı artı değeri bölge halkıyla
da paylaşabilen bir sektör haline getirmektir.
Şimdi sektörün yarattığı istihdamdan söz
edecek okurlar olacak biliyorum. Onlara en iyi
cevabı Sayın Adil Gürkan, bir yazısında vermiş.
Diyor ki Sayın Gürkan, “Bugün, antrakt diye bilinen vahşi mesai sistemi sahillere uzaydan
gelmedi. Çalışmanın kalitesini yükseltemeyen,
teknolojiyi insanın emrine sunamayan yönetimler, çareyi mesai sürelerini uzatmakta
buldu. Sektör, iş ve ekmek umudu ile sahillere
gelen gençlerden yüz binlerce Kunta Kinte
yarattı. Ekmek ve barınacak mekan
karşılığında iş. Çifte bordro, paravan şirketler
arası geçişlerle, çalışanların kıdem kazanmasını engelleme numaraları, eksik sigortalı
gösterme, tazminatı önlemek için istifaya zorlama gibi vahşi sömürü yöntemlerini açmayalım isterseniz. Kaba saba, daracık lojmanlarda
üstü üste gecelemelerine ses çıkarmadınız.
İçinizde halen personel lojmanını bir kez ziyaret etmemiş çok genel müdür var.”
Batı Akdeniz Gazetesi; belki turizme de
bölgesel perspektiften bakan bir takım tartışmalar yaratabilir. Eğer biz turizm işini, başka
birçok sektörde fiilen hayata geçmiş entegre
yapıya paralel biçimde değerlendirip, sektörün
bölgedeki geleceğini ona göre planlayabilirsek; turizme değer katan herkesi mutlu
edebilecek bir sonuca gidebiliriz.
Çünkü, örneğin bölgemizdeki varlıklarıyla
övünüp durduğumuz arkeolojik zenginliklerimizi yaratanların, inanın; bizim bugün
çizdiğimiz il sınırlarından falan haberleri bile
yoktu...

En iyi 100 listesinde
Batı Akdeniz’den 18 otel
Batı Akdeniz

Dünyanın en büyük turizm firmalarından biri olan Tui’nin yaklaşık 35 milyon müşterisi ile gerçekleştirdiği anket sonucunda belirlenen dünyanın en iyi 100 oteli
listesine Türkiye’den 20 otel girdi. Bu otellerin 18’i Batı Akdeniz bölgesinde
Tui Holding Türkiye Danışmanı Hüseyin
Baraner gelecek yıl bu sayısın daha da artacağını söyledi, “Önümüzdeki sezon bu
sayının en az 30 olmasını bekliyoruz. İspanya
ikinci dünya savaşından sonra en büyük
krizini yaşamakta ve Türkiye’de pazarda artık
belirleyici oldu.” Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Tui'nin 1 Ocak-31 Aralık 2008
tarihleri arasında tüm dünyada Tui markası
ile seyahat eden 35 milyon müşteri arasında,
misafir memnuniyetine dayalı yapılan anket
çalışmasında “Dünyanın En İyi 100 Oteli”
arasına, Türkiye’den de 20 otel girmeyi
başardı. Bu otellerin dünyanın en prestijli
turizm ödülü olan “Tui Holly” ödülünü almaya hak kazandıklarını belirten Tui Holding
Türkiye Danışmanı ve Avrupa-Türkiye İş Kon“Dünyanın En İyi 100 Oteli”
arasına giren, Batı Akdeniz bölgesindeki Türk otellerinin adları şöyle:
Amara Beach Resort,
Barut Hotel Acanthus,
Barut Hotel Hemera Resort&Spa,
Barut Hotel Lara Resort Spa&Suites,
Barut Hotel und Appartements Arum,
Club Ali Bey Manavgat,
Club Ali Bey Belek,
Club Magic Life Kemer Imperial,
Gloria Serenity Resort,
Hotel Amara Wing Resort,
Hotel Delphin Deluxe Resort,
Hotel Delphin Palace,
Hotel Melas Resort,
Kempinski Hotel The Dome,
Kirman Hotel Arycanda De Luxe,
Kumkoy Beach Resort und Spa,
Robinson Club Nobilis,
Robinson Club Pamfilya.
Listeye giren diğer iki Türk oteli de şunlar
oldu:
Hillside Beach Club Fethiye
İberotel Sarıgerme Park, Muğla

seyi Başkanı Hüseyin Baraner,
“Türkiye, Avrupa’da bu yıl en
çok aranan ülkelerin
başında geliyor. Türk turizm ürünleri dimdik
ayakta duruyor ve krize
rağmen en yüksek
hizmeti veriyor.
Avrupa’da en yüksek
kaliteyi ödenebilir fiyata
sunulan ülke oldu. Gelecek yıl için Dünyanın En
İyi 100 Oteli arasına giren
Türk otel sayısının en az 30
olmasını bekliyoruz” dedi.

“Avrupalı müşteri imaj değil
kalite arıyor”
Küresel krizde Türk otellerinin, yüksek
değerinin Avrupa’da göz kamaştırdığını belirten TUI Holding Türkiye Danışmanı
Hüseyin Baraner, “Küresel krizden dolayı harcayacağı paralara aşırı derecede dikkat eden
Avrupalılar artık gerçek markalar arıyor. Eskiden sadece imaj ve isim için yüksek fiyat
ödenen ürünlerin yerine, gerçek kalitesi
olan, üstün hizmet anlayışına sahip, Avrupalıların gönüllerini fethetmiş Türk otelleri
piyasalarda hızla ön plana çıkıyor. Milyonlarca Avrupalı turist eski imaj, değer ve ön
yargılarını bırakıp artık bugünün ürünlerinin
gerçek donanımına ve niteliğine bakıyor. Bu
gerçek hizmet anlayışı ve niteliğe göre para
ödüyor. Türkiye’de bu yıl 25 milyon turiste 20
Euro’dan 20 bin Euro’ya kadar günlük fiyat
olarak otel, oda ve villa fiyatları sunuyoruz”
dedi. Türkiye’nin, Avrupa’da bu yıl en çok
aranan ülkelerin başında geldiğini dile getiren Hüseyin Baraner, şunları söyledi; “Türk
turizm ürünleri dimdik ayakta duruyor ve
krize rağmen en yüksek hizmeti veriyor. İspanya İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en

“Turizm kültürlerarası diyaloga katkı yapmalı”

TUI ve Fransa Nouvelles
Frontieres’in insanların tanışması, karşılıklı kültürlerin tanınması ve mutfak lezzetlerinin
öğretilmesine ilişkin bu yıl
başlattığı Nouvelles Rencontres
uygulaması, Joy Hydros Club’da
başladı. Otelde konaklayan tüm
misafirleri kapsayan bu çalışmalar 4 ana başlık altında toplandı.
'Dünya Sizi Bekliyor', 'İlişki
Yaratmak', 'Damak Tadını
Uyandırın', 'Mutfak ve Lezzetler'
başlıkları altında toplanan çalışmalar büyük ilgi görüyor.
Joy Group Halkla İlişkiler
Müdürü Ebru Yalım, turistlerin
otelde konaklarken genellikle
kendi vatandaşları dışında kimseyle iletişim kurmadıklarını ve
yeni kimselerle tanışmadıklarını
söyledi, "Oysa turizm farklı
kültürler arasında diyalogu
geliştirecek bir etkinlik ol-

Dünya'nın en büyük uluslararası turizm firmalarından TUI ve Fransız Nouvelles Frontieres, Nouvelles Rencontres (Toplantı Haberleri) başlığıyla
uluslararası bir proje yürütüyor. Proje, insanların tanışması ve farklı ulusların
mutfak lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlıyor. Proje ilk olarak Antalya'da
uygulanacak ve ilk destinasyon olarak da Joy Hydros Club seçildi.

malıdır. Projedeki birinci başlık
'Dünya Sizi Bekliyor' başlığı ile

ilk olarak öğretim üyesi Recai
Tekoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti

ve Türk Halkı hakkındaki bütün
sorulara yanıt bulacaklar. İkinci
başlık 'İlişki Yaratmak'. Türklerle
karşılıklı organize edilen sportif
turnuvalarla (beach volley, futbol) yeni tanışmalar sağlanacak.
Üçüncü başlık 'Damak Tadınızı
Uyandırın', otelimizde yerel
üreticilerin hazırladığı şerbet,
zeytinyağı, şarap gibi farklı
lezzetleri tatma imkanı bulacaklar. Dördüncü başlık olan 'Mutfak ve Lezzetler' ise küçük
gruplar halinde, Türk usta ile
avcı böreği, içli köfte, beğendili
kebap, şöblet, sütlaç gibi özel
yerel lezzetler hazırlamasını
öğrenecekler."

büyük krizini yaşıyor ve Türkiye
pazarda artık belirleyici oldu.
Avrupa’da en yüksek kaliteyi
ödenebilir fiyata sunulan
ülke Türkiye’dir. Bugün
diğer ülkelerde uçuk fiyatlarla piyasalara çıkan
otellerin çoğu boş.
Avrupalıların kendi şirketlerinin iflası nedeniyle de artık ön
yargıları eridi. Türkiye gibi
hızla gelişmekte olan
ülkelerin, kalitesi yüksek
ürünlerine daha saygılı yaklaşılıyor. Türk turizmi çalışkanlığı
ve sunduğu hizmetle Avrupa’da örnek
gösteriliyor.”

Ulusal turizm stratejisi
Hüseyin Baraner, Türk tuirzmcilerin Avrupa’yı bugünkü zayıf durumunda tekrar
yakalama şansının olmadığını belirtti ve bir
ulusal turizm stratejisi çizilmesi gerektiğini
kaydetti, “Bizim Batı Avrupa, Rusya, Asya ve
Afrika’da turizmin ana noktalarını ele
geçirmemiz lazım. Bunun için gereken yüksek donanıma sahibiz. Yalnız milli bir 'turizm
sektörü geliştirme strateji planımız yok.
Umarım, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra turizm sayesinde kalkınan İspanya’nın zamanında attığı olumlu adımları biz de Türk
turizmcileri olarak bugün atabiliriz.”

Isparta’da Turizm
Derneği kuruldu
Isparta’da turizm faaliyetlerinin ve tanıtım çalışmalarının profesyonel bir şekilde yapılması amacıyla Vali Ali Haydar
Öner’in önderliğinde Turizm Derneği kuruldu. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Turizm Derneği’nin başkanlığına ise
turizm sektörü temsilcilerinden Büyük Isparta Oteli işletmecisi Zafer Aslan getirildi.
Turizm Derneği Başkanı Zafer Aslan, Isparta’nın turizm potansiyelini profesyonel
bir mantıkla harekete geçireceklerini
söyledi. Turizm tanıtım faaliyetlerini
örgütlü ve sistematik bir şekilde gerçekleştireceklerini anlatan Aslan, “Hedefimiz
Isparta’nın turizm potansiyelini profesyonel bir şekilde tanıtmak ve pazarlamaktır.
Turizm sepeti oluşturacağız, ‘turizmde biz
de varız’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

23 asır sonra yeniden!
Batı Akdeniz
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Dünya meclis başkanları Patara'da buluşacak...

Uygarlık tarihinin ilk demokratik parlamentosu Likya Birliği
döneminde Patara’da toplanmıştı. Likya Birliği bünyesindeki
23 ayrı kent devletinin temsilcileri 2300 yıl önce tarihin ilk parlamento modelinin çatısı altında toplanmıştı. 2010 yılında
dünya parlamento başkanları, aynı mekanda toplanacak.
Patara Antaik Kenti’ndeki parlamento binasında Akdeniz
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden
öğretim üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık
başkanlığındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu yıl
ilk etap restorasyon çalışmalarının başladığını belirten Prof. Dr.
Havva İşkan Işık, şunları söyledi, “Tarihin ilk demokratik parlamentosu olan, Likya Birliği Patara Parlamentosu, 23 asır sonra
yeniden meclis başkanlarına ev sahipliği yapacak. Restorasyona başladık. Biliyorsunuz, Likyalıların idari yapısı ABD federatif sisteminin ve ABD Anayasası’nın temelini oluşturuyor. New
York Times gazetesinde yayınlanan bir haberden sonra buraya
duyulan ilgi çok arttı. Patara'da birçok önemli ve türünde tek
olan eser var. Bunlardan bir tanesi de Patara Likya Birliği Meclis
Binası. Likya Birliği dediğimiz olgu ise, şöyle bir önem taşıyor;
ünlü düşünür Fransız Montesquieu Kitapların Ruhu adlı eserinde Likya Birliği'nin anayasasını, uygulamalarını uygarlık tarihindeki en mükemmel cumhuriyet modeli olarak tanımlıyor.
Dolayısıyla biz Patara’da uygarlık tarihinin en mükemmel
cumhuriyeti diye tanımlanan meclisine sahibiz. Türkiye Büyük
Millet Meclisi de tarihin bu en mükemmel cumhuriyet meclisine, Türkiye Cumhuriyeti Meclisi olarak kültürel anlamda
sahip çıktı ve bunun bakım, onarım ve restorasyonunu
üstlendi. Patara Meclis Binası'nı, 2010'da gerçekleştirilmesi
amaçlanan Dünya Meclis Başkanları Büyük Toplantısı'na ev
sahipliği yapabilmesi için yetiştirmeye çalışıyoruz.”

Burdur’da 6 mastodon fosili bulundu

Elmacık Köyü’nde 4 yıldır devam eden çalışmalarda 6 ila 10 milyon yıl
öncesine ait mastodon fosilleri bulundu. Günümüz fillerinin atası kabul
edilen mastodonlar, mamut ailesinin bir üyesiydi ancak sadece ot
yiyen mamutlardan farklı olarak ağaç yapraklarını da yiyebiliyorlardı
Burdur’un Kemer İlçesi’ne bağlı Elmacık Köyü
yakınlarında sürdürülen kazı çalışmalarında milyonlarca yıl öncesine ait fosiller bulundu. Kazı çalışmalarında, günümüz fillerinin atası sayılan ve 6 ila
10 milyon yaşında olduğu tahmin edilen
mastodonlara ait 2 farklı fosil daha
bulundu. Kazıların yapıldığı
önceki 3 dönemde de
4 mastodon fosili bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, mastodon
fosillerinin korunması ve
sergilenmesi için Burdur
şehir merkezinde kullanılmayan Kavaklı Rum Kilisesi
binasında, Burdur Doğa Tarihi Müzesi’nin kurulması için 1
milyon TL ödenek ayırdı.
Henüz proje aşamasındaki bu
çalışma tamamlanana kadar
mastodon fosilleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün zemin
katındaki depoda bekletilecek.

En yaşlı diş fosili

Likya’nın örnek demokrasi modeli
İnsanlık tarihinin ilk demokratik parlamentosu olan, “antik
çağların en mükemmel demokrasisi” olarak nitelenen Likya
Birliği, demokratik bir birlikti. Atina birliğinde meclis başkanları ömür boyu görevde kalma hakkına sahipken Likya Birliği,
Patara Parlamentosu'nda Meclis Başkanı her yıl yeniden ve
farklı kentlerden seçiliyordu. Meclisteki yöneticilerle, milletvekilleri de daha çok sivillerden oluşuyordu. Meclis binasında 1455 koltuk bulunuyordu ve kadınlar da Meclis
Başkanlığı yapıyorlardı. Likya Birliği'nde 23 kent vardı ve birliğe bağlı kentler önemlerine göre meclise bir, iki ya da üç
temsilci gönderiyorlardı.
ABD'nin kuruluş aşamasında eyalet sistemi tasarlanırken,
Likya Birliği yasalarından da yararlanılmıştı. Ünlü Fransız
düşünür Montesquieu, “Eğer mükemmel bir cumhuriyet
örneği vermem gerekirse Likya'yı gösteririm” derken; Atinalı
İsokrates, “Likyalılara hiçbir zaman hiçbir kimse bey olamadı”
sözleriyle bu demokratik birliğe işaret etmişti.

Türkiye’de, Elmacık’taki kadar doğal, zengin ve
sağlam bulgular içeren başka
bir fosil kaynağı bulunmuyor. Elmacık buluntuları dünya paleontoloji camiasında da ilgiyle
karşılanıyor. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi (MAKÜ) Fiziki
Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurfettin
Kahraman, şu ana kadar
Türkiye'deki en büyük
mastodon fosiline ait bulguların
geçen yılki kazılarda ortaya çıktığını belirtti, “Bu dönem 20 kişilik bir ekiple başladığımız kazı çalışmaları sona erdi.
4. dönem kazılarında 3 ayrı bölgede 2 Mastadon’a
ait parçalar bulundu. Şu ana kadar Türkiye'deki en
büyük mastodon fosiline ait bulgular, geçen yılki
kazılarda ortaya çıktı. Bunlar 3 metre uzunluğunda
ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki savunma dişi
ile kürek kemiğidir.
Daha önce mastodon fosiline ait savunma dişi

sadece Çin’de bulunmuştu. Elmacık Köyü yakınlarında savunma dişi ve kemikleri bulunan
mastodon, Çin’de bulunun
mastodon fosilinden daha yaşlı
olması sebebiyle büyük bir
önem arz ediyor.”

“Kavaklı Rum Kilisesi
binasının, yeterli
olması mümkün değil”
Elmacık Köyü’ndeki
omurgalı fosil yatakları,
memeliler ve kuşlar
önemli evrim aşamaları
kaydederken diğer türlerin çok fazla mutasyon geçirmediği 23
milyon yıl süren Neojen döneminde oluşmuş. Nurfettin Kahraman buluntuların bakımının yapılması ve uygun şekilde
korunması için yeterli malzeme ve kimyasal
materyale sahip olmadıklarını belirtti, “Elmacık’ta
daha uzun yıllar fosil çıkarılmaya devam edecektir.
Dolayısıyla büyük bir doğa tarihi müzesi fikri son
derece isabetlidir. Ancak şu an bu fosiller için restore edilip müzeye çevrilmesi için çalışma
başlatılan Kavaklı Rum Kilisesi’nin yeterli olması mümkün
değil. Sadece dişlerinin uzunluğu 3,5 metre olan mastodonlardan onlarcasının boyutu
düşünüldüğünde durum daha
iyi anlaşılır, sanıyorum.”
Burdur Müzesi Müdür Vekili
Mehmet Tanır ise, Kavaklı Rum
Kilisesi’nin doğa tarihi müzesine
çevrilmesinin birinci aşama
olduğunu belirtti, “Ciddi bir
ödenek ayrıldı. Sayın Bakanın bu
konuda özel bir ilgisi var. Burdur turizminin
gelişmesi açısından bizim için de çok önemli. Doğa
Tarihi Müzesi düşüncesi hem turistlerin ilgisini
çekecek, hem de paleontoloji meraklılarını ve uzmanları Burdur’a çekebilecek bir proje. Bir milyon
TL ödenek ayrıldı. Tabi bu ödenek parçalar halinde
zaman içinde gelecektir. Proje de adım adım
gerçekleşecektir.”
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Bölgesel ticaretin gelişmesi
altyapıya bağlıdır
Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
Batı Akdeniz Gazetesi’nde 5T ibaresiyle
vurgulanan beş önemli sektör arasında, bu
sektörlerin tamamını ilgilendiren özel bir
alan olarak ticaret ayrı bir önem taşıyor.
Bölgenin yarattığı yaklaşık 20 milyar dolarlık üretim değeri içinde önemli bir kısmını
ticaret oluşturmaktadır. Bu yüksek önemine rağmen malesef uzun süredir bölgesel
ticaretin oldukça dağınık, zayıf ve stratejisi
olmayan bir yapıda olduğunu görüyoruz.
Her şeyden önce bu dağınık ve stratejiden yoksun yapıyı düzenlemek, bu tekil ilişkileri organize etmek gerekmektedir. Bu
bağlamda, örneğin başka bölgelerdekinin
aksine Antalya, bölgesindeki diğer
kentlere göre 4-5 kat daha yüksek pay
sahibidir. Bu durumun nedenlerinin
başında, bölgesel ticaretteki bu dağınık
yapı gelmektedir. Dolayısıyla, bölgesel
ticarette bütünleşik bir piyasa düzenlemesinin geliştirilmesi, hem bölgedeki
iller arasındaki uçurumu azaltacak, hem de
toplam büyümeyi arttıracak, tetikleyici bir
etki yapacaktır.
Bölge içi ticareti geliştirmenin diğer bir
boyutu da bu gelişmenin diğer sektörlere
yansıması olacaktır. Organize bir ticaret
ağının kurulması, başta tarım sektörü
olmak üzere entegre bir büyüme süreci
yaratılmasına da önayak olacaktır.
Tabi, ticaret denince akla gelecek ilk
konu ulaştırmadır. Bugün için karasal
ulaştırma yolları arasında en ucuz seçenek
olan demiryolu konusunda yakın zamanda
bir gelişme bekleyemediğimize göre, bu
değerlendirmeyi yaparken demiryolu
seçeneğini kenara koymak zorundayız.
Karayolu ağımıza baktığımızda ise ticareti
engelleyen en önemli unsurun karayolu
ağımız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bölgemizdeki karayolu ağı, ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak niteliklerden
bütünüyle yoksun, yetersiz bir durumdadır. Bölgemiz, daha az gelişmiş başka
bölgelerdekine göre çok daha kötü ve
yetersiz bir karayolu organizasyonuna
sahiptir. Örnek vermek gerekirse, bir
büyükşehir olan Antalya’nın otoyolu yoktur. Oysa büyükşehir niteliğindeki tüm
kentlerde otoyol vardır. Sonuç olarak,
ticaretin gelişmesinin önündeki en önemli
engellerden biri, elimizde ilk elden kullanma imkanı bulabildiğimiz karayollarımızdaki yetersizliktir.
Öte yandan, ulaştırmadaki alternatifleri düşündüğümüzde de Antalya’da garip
bir anlayış olduğunu hatırlamakta yarar
vardır; o da Antalya’da sanki deniz yokmuş
gibi bir yaklaşımın varlığıdır. Hem ulusal,
hem de uluslararası ticaret açısından bilinen en ucuz ulaştırma seçeneği olan deniz
ulaşımını neden kullanamadığımız
konusunda da düşünmek gerekir.
Ulaştırma olanaklarındaki yetersizliklerin giderilmesi, ticari hareketliliği arttıracak ve etkin, bölgesel bir ticari piyasa
oluşumunu sağlayabilecektir. Bu altyapının
sağlayacağı gelişmeler de mevcut üretim
kapasitesini arttırmayı teşvik edecektir. Bu
da bölge illeri açısından birlikte büyümenin önünü açacak önemli bir gelişme
olacaktır. Ulaştırma imkanlarını
geliştirmek ve çeşitlendirmek dışında
yapılması gereken bir başka şey de
bölgede; planlanmış, stratejisi çizilmiş, rekabetçi avantajları belirlenmiş kümelenmeler yaratılmasıdır. Bugün Avrupa’nın,
Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişmişliklerinin altındaki nedenlerin başında, üretim bazında kümelenmeler yapabilmiş
olmalarıdır. Ürün odaklı kümelenmeler
yaratmak, sağlıklı işleyen bir ulaştırma ağı
ve iyi organize edilmiş etkin piyasalar bir
araya gelebilirse, hayalini kurduğumuz
parlak bir gelecek mümkün olacaktır.

Batı Akdeniz

Tarım havzalarıyla 29 milyarlık
değer oluşturmak hedefleniyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Talat Şentürk, yeni
uygulamaya konan ''Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'' ile ülke genelindeki 30
havzadan yılda 42 milyon ton üretim ve 28 milyar 700 milyon TL üretim değeri elde edileceğini belirtti
Türkiye Tarım Havzaları
Üretim ve Destekleme Modeli Bölge Tanıtım Toplantıları’nın ilki, Denizli Ticaret
Odası Toplantı Salonu'nda
gerçekleştirildi. TÜGEM Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Talat
Şentürk, topğlantıda yaptığı
konuşmada, tarım yapılan
bölgelerin iklim, toprak,
topoğrafya, arazi sınıfları ve
kullanım şekillerine göre 30
havzaya ayrıldığını, bundan
sonra desteklemelerin bu
havzalarda planlanan üretime
ve hedeflenen rekolteye göre
şekilleneceğini anlattı.
“42 milyon ton üretim ve
28 milyar 700 milyon TL
üretim değeri”
Tarım havzaları oluşturulurken, 81 ildeki tarım müdür-

lükleri, 38 tarımsal araştırma
enstitüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dünya Ticaret Örgütü ve
Dünya Tarım Örgütü'nün verilerinden yararlanıldığını belirten Şentürk, şöyle konuştu,
''Bu kuruluşlardan aldığımız
52 milyon veriden yola çıkarak
tarım havzalarını oluşturduk.

Arz talep dengesi göz önünde
tutularak oluşturulan
havzalarda yetiştirilecek ürünlerin planlaması, tüketimi ve
dış ticareti belirlenecek. Ülke
genelindeki 30 havzadan
yılda 42 milyon ton üretim ve
28 milyar 700 milyon TL üretim değeri elde edilecek.''
Denizli Valisi Yavuz Erkmen
de, yeni oluşturulan tarım

havzalarının, gelişmiş ülkelerdeki gibi topraktan en iyi verimi almayı amaçladığını ifade
ederek ''Düşünce bazında çok
doğru bir proje.
Bu projenin alt kısımları
olan toprak toplulaştırılması
ve toprak haritalarının çıkarılması konusunda da çalışmalar
yapılırsa daha faydalı olacağına inanıyorum.
Denizli'de şu ana kadar
biz, 41 bin dekar alanda
toplulaştırma gerçekleştirdik''
dedi.
Toplantıya, Denizli Milletvekilleri Salih Erdoğan,
Mehmet Yüksel, Mithat Ekici,
Denizli, Muğla, Antalya ve
Aydın Tarım İl Müdürleri, ziraat odalarının başkanları,
meslek odaları ve resmi kurumların temsilcileri katıldı.

Hazine arazileri tarım için kiralanacak
Antalya’nın Elmalı, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde bulunan teknolojik seracılık ve organik tarım yapabilecek nitelikteki 7 milyon 354 bin m² büyüklüğündeki 15 adet Hazine arazisi, Antalya Defterdarlığı'nca 49 yıllığına kiralanacak.
Hazine arazilerinin teknolojik veya jeotermal seracılık ve
organik tarım yatırımlarına tahsisine ilişkin Resmi Gazete'de
yayınlanan tebliğ sonrasında,
Antalya Defterdarlığı'nca, Antalya'nın Finike, Kumluca,
Demre ve Elmalı ilçelerinde
toplam 7 milyon 354 bin m2
büyüklüğündeki hazine arazisi,
isteyenlere 49 yıllığına kiralanacak.
Antalya Defterdarlığı'ndan
yapılan duyuruda şöyle dendi;
"Antalya sınırları içinde teknolojik seracılık veya organik tarım
yapımına uygun arsa ve araziler
incelenerek, birinci etapta,
Demre Yavu'da 38 bin 184 m2,
Elmalı İlçesi'nde Göltarla'da 6
milyon 783 bin m2, Çobanisa'da
61 bin 600 m2, Çukurelma'da 31
bin 350, 28 bin, 22 bin 875, 25
bin 650 ve 49 bin 963 m2,
Büyüksöğle'de 58 bin 250, 25
bin 875 ve 50 bin m2, Finike
İlçesi Hasyurt'ta 48 bin 950 ve
85 bin 700 m2, Kumluca İlçesi
Hızırkahya'da 28 bin 948 m2 ve
Karşıyaka'da 15 bin 282 m2
taşınmazlar tespit edilmiştir.
Tespit çalışmalarımız sırasında
tüm ilimiz bir bütün olarak
değerlendirilerek, Antalya’nın
ilçeleri ile birlikte kalkınmasına
katkı sağlamak, yatırımların
sadece belli bölgelerde değil,
aksine ilimizde eşit bir biçimde
dağılmasının uygun olacağı

düşünülmüş olup, taşınmazlar
bu doğrultuda belirlenmiştir. İkinci etapta da taşınmazlarımız
aynı doğrultuda tespit edilerek,
kamuoyuna duyurulacaktır.
Listedeki taşınmazların dışında
Hazine taşınmazının yatırımcılarımız tarafından talep
edilmesi halinde ise, taşınmazlar mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenerek,
parsellerimizin teknolojik seracılık veya organik tarım yapmaya uygun olması halinde
talepleri değerlendirilecektir.
Listedeki taşınmazlardan 6’ıncı
sırada bulunan parsele, yatırımcılarımız isterlerse kısmi 100’er
bin m2 talepte bulanabilirler.

Yatırımcılarımız, bu yerler üzerinde yapılacak tarımsal
yatırım hakkında hazırlanan
avan projeleri ve talep
dilekçeleri ile birlikte defterdarlığımıza veya mal müdürlüklerimize başvurabilirler."
Tebliğ ne diyor?
Toplam proje maliyet bedelinin en az 5 milyon ABD
Doları karşılığı TL tutarında olması, yatırımın faaliyete
geçmesinden itibaren en az 10
kişiye 5 yıl süreyle istihdam
sağlanmasının taahhüt edilmesi
halinde, Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenen koşullarla
ve bedeli karşılığında, başvu-

ruda bulunan yatırımcıya 2886
sayılı Kanun’un 51/g maddesine
göre doğrudan, eğer aynı
koşulları taşıyan birden fazla istekli olması halinde ise bu istekliler arasında pazarlık usulü
ile yapılacak ihale sonucunda
en yüksek bedeli teklif eden
yatırımcıya, ön izin, kullanma
izni ve/veya irtifak hakkı tesis
edilebilecek. 5 milyon Doların
altında yatırım yapmak isteyen
yatırımcılara ise; bedeli
karşılığında, bir yıla kadar ön
izin ihalesi yapılacağı, yatırımcılar ön izin süresi içinde
yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde, kullanma izni
verilmesi veya irtifak hakkı tesis
edilmesi talebinde bulunulacak.
Yüzde 50 indirim
Öte yandan, kanun kapsamında hazine arazilerini 49
yıllığına kiralayanlar için yıllık
ücretler emlak değerinin yüzde
birinden az olmamak üzere
hesaplanacak. Organik tarımda
ilk 3 yıl yüzde 70, daha sonraki
yıllarda ise yüzde 50 indirim
yapılacak.
Her yılın fiyatı bir önceki
yılın enflasyon oranında artırılması ile belirlenecek. Yatırımcı,
ilk 3 yıl için belirlenen fiyattan
yüzde 70 oranında, diğer yıllarda ise yüzde 50 oranında indirimden yararlanacak.

Batı Akdeniz

Gümrük sahasına soğuk
hava deposu şart!
Osman Ersoy
Pamfilya Turizm Kargo Müdürü
Antalya, özellikle bozulabilir kargo
alanında muazzam potansiyeli olan bir
ihracat kapısı. Bilindiği gibi Antalya’nın
özellikle 6-7 ay boyunca ciddi anlamda
sıcak bir iklimi var. Kargo firmaları, iklim
şartlarının baskısını kendilerine özgü bazı
teknik uygulamalarla karşılamaya; bozulabilir kargoyu asgari fire ve asgari sıkıntıyla
teslim etmeye çalışıyor. Ancak bu konuda
asıl yapılması gereken şey, sorunu temelinden çözebilecek tesisi kurmaktır. O tesis,
Antalya Hava Limanı’nda inşa edilecek bir
soğuk hava deposudur.
Aslında havalimanında bir soğuk hava
deposunun olmayışı hoşgörülebilir bir
kusur değil. Eğer Antalya ihracat potansiyeli olmayan, uluslararası pazarlarda
aranan ürünler üretmeyen, kendi yetiştirip
kendisi tüketen bir bölge olsaydı, kimse
soğuk hava deposundan bahsetmezdi.
Oysa bütün bunlara sahip bir kent; üstelik
ihracat rakamlarını arttırmak için çırpınan
birçok işadamı da var! Üstelik, Antalya’dan
giden kargonun % 90’ı bozulabilir kargo
dediğimiz türden ve bunların yola çıktığı
bir limanda soğuk hava deposu yoksa, en
insaflı tabirle bir ayıp söz konusudur.
Havalimanını bilenler İhracatçılar Birliği’ne ait bir soğuk hava deposunun varlığından söz edebilirler. Ama o depo,
gümrüklü sahanın dışında kalıyor ve ihracatta kullanılamıyor. Havalimanı ihracat
gümrüğü sahası sınırlarının içinde yeni bir
soğuk hava deposu tesis etmek gerekiyor.
Bölgede iş yapan ihracatçıların bu tesisi
talep etmesi gerekiyor. Talep gelseydi eminim devlet kulak arkası etmezdi. Böyle bir
tesisin sorumluluğunu olsa olsa devlet
üstlenebilir. Öyleyse ihracatçıların devlette
bu yönde bir talebi olmalıdır.
Antalya Uluslararası Havalimanı İhracat
Gümrüğü sahasında tesis edilecek bir
soğuk hava deposu, ihracat rakamlarında
en az % 20 düzeyinde bir artış sağlayacaktır. Daha da önemlisi ithalatta da artış
sağlayacaktır. Çünkü Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın veri bankasında Antalya’da bir soğuk hava deposu
görünmüyor! Kenya’dan, Hindistan’dan,
İtalya’dan fide gelecek mesela ya da canlı
organik kargolar gelecek... Kargonun
bozulma riskinin tamamını ithalatçı
işadamları üstleniyor, yahut ithalattan vaz
geçiyor. Mal kapıya geldiğinde de iş bitmiyor ki, canlı materyal olduğu için karantina süreci söz konusu, kontroller söz
konusu. Düşünsenize canlı çekirge ihracatı
bile yapıldı Antalya’dan! Soğuk hava deponuz olsa gönül rahatlığıyla beklersiniz,
“karantinadan geçsin; her türlü denetimden geçsin, nasıl olsa bozulma riski yok”
dersiniz.
Değerli okuyucular inanın yurt dışından gelen insanlarla konuştuğumuzda bu
durumu garipsiyorlar. Antalya’nın büyük bir
soğuk hava deposu sahibi olması, sadece
ihracat, ithalat rakamlarının artması açısından değil; uluslararası ticarette söz sahibi
olmakla da yakından ilgili. Dubai örneği
önümüzde. Dubai çok güzel bir soğuk hava
deposuyla o kesimin, Arap ülkelerinin, transit şehri konumuna geldi. Hollanda’da Amsterdam Schiphol Hava Limanı da bir diğer
örnektir. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerine
mal gönderiliyorsa, direkt göndermek yerine Hollanda üzerinden transit yapıyorlar
ve kargolar bozulmadan gidiyor.
Antalya, diğer bütün gelişmelere paralel olarak gümrük sahasında büyük bir
soğuk hava deposu projesini de bir an
önce ele almaldırı. Bu konu sadece Antalyalı ihracatçının meselesi değil tabi. Antalya üzerinden ihracat yapabilecek bütün
komşu iller de işin içinde düşünülmeli ve
ona göre planlama yapılmalıdır.
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Batı Akdeniz’de 19 yeni
yatırıma teşvik desteği
EYLÜL 2009

Hazine Müsteşarlığı’nca Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da gerçekleşecek olan 19 yeni yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisinden muafiyet ve faiz desteği
teşvikleri onaylandı. Antalya’da 39,7 milyon TL’lik ve 380 kişilik istihdamın hedeflendiği 11 yeni yatırım gerçekleşecek

Hazine Müsteşarlığı’nın 2009 yılı
Haziran ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre
Antalya’da 11 yeni yatırım için, gümrük
vergisinden muafiyet, KDV istisnası ve
faiz desteği teşvikleri uygulanacak.
Teşviklerden Afyonkarahisar’da 4, Burdur’da 3 ve Isparta’da ise 1 firma yararlanabilecek. Bölgede 19’u yeni yatırım,
ikisi yenileme ve bir firmaya da darboğaz giderme amaçlı olarak toplam 64
milyon 853 bin TL’lik yatırımlar için
teşvik destekleri sağlanacak. Bu yatırımlarla bölgede 596 kişi için yeni istihdam
alanı oluşacak.
• Antalya’ya 39,7 milyon TL’lik
yeni yatırım
Hazine Müsteşarlığı’nın Resmi
Gazete’de yayımlanan, 01-30.06.2009
tarihleri arasındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin kararda, Antalya’dan 11
firma yer aldı. 9’u yeni yatırım, bir firma
yenileme ve bir firma da darboğaz giderme olarak açıklanan yatırımların
toplam tutarı 39,7 milyon TL. Bu firmalar
bünyesinde 380 kişi istihdam edilecek.
Antalya’ya yeni yatırım yapacak firmalar
ve sektörleri şöyle:
• Uçak Kardeşler Gıda Sanayi; 42 bin
m2 alanda, 2,5 milyon TL bütçeli, serada

sebze ve meyve yetiştiriciliği.
• MKY Turizm; 37 bin 500 m2 alanda,
yaklaşık 7,1 milyon TL bütçeli, sera
bitkisel üretim.
• Adayla Mermer; 3,9 milyon TL
bütçeli, yılda 3 bin m3 kapasiteli mermer
blok ve 180 bin m2 kapasiteli mermer
fayans.
• Haspak Tarım Gıda ve Paketleme;
775 bin TL bütçeli gıda, meyve ve sebze
işleme ve paketleme.
• Özkur Gıda; 500 bin TL bütçeli kuruyemiş sektörü.
• Albe Enerji; 17 milyon TL bütçeli
yılda 13 bin 528 MWh kapasiteli elektrik
enerjisi üretimi.
• Ak Turizm, 3,36 milyon TL bütçeli,
362 yataklı 4 yıldızlı otel.
• Sinerji Lojistik; 1,72 milyon TL
bütçeli, 2 bin 500 m2 alanda soğuk hava
deposu.
• Çakır Elektrik ve İnşaat firması; 750
m2 alanda, 765 bin TL bütçeli soğuk
hava deposu.
• Öz-Kur Gıda firması; 1,15 milyon TL
bütçeli, 1540 m2 alanda soğuk hava deposu.
• Belek Belediyesi, 2,9 milyon TL
bütçeli belediye hizmet araçları alımı.

teşviklerinden üç firma yararlanacak.
Burdur’da 5,88 milyon TL’lik yatırımlar
karşılığında 35 kişilik yeni istihdam sahası oluşacak. Burdur’da yapılacak olan
yeni yatırımlar ise şunlar:
• Side Tarım firması; 3,97 milyon TL
bütçeli, 29 bin 888 m2 alanda serada
bitkisel üretim.
• Başarılar Mermer firması; 1,55 milyon TL bütçeli, mermer levha, mermer
fayans üretimi.
• Çavuşoğulları Süt firması; 360 bin
TL bütçeli, süt ve süt ürünleri üretimi.
Afyonkarahisar’a 18,4 milyon TL’lik
yeni yatırım
Afyonkarahisar’da 4 firmanın toplam
18 milyon 470 bin TL’lik yatırımı ile 171
kişilik istihdam imkanı yaratılacak. Bu
ilde desteklerin bazılarından yararlanabilecek olan firmalar ve yatırımları
şöyle:
• Bircan Fide ve Tohum firması; 5,7
milyon TL bütçeli, 40 m2 alanda serada
bitkisel üretim.
• Söğütsen Seramik; 6,75 milyon TL
bütçeli, yıllık 125 bin ton kapasiteli konsantre feldspat.
• Kainat Tarım; 3,84 milyon TL bütçeli,
yıllık 40 bin ton kapasiteli silo.
• Büyükkarabağ Belediye Başkanlığı;
2,1 milyon TL bütçeli, belediye hizmetlerinde kullanılacak makine teçhizat.
• Isparta’dan tek firma
Isparta’da bir firmanın yararlandığı
teşvikle gerçekleşecek olan yeni yatırım
10 kişi için yeni istihdam sağlayacak.
Peynir üretimi yapılacak olan yatırımın
sahibi Kınalı Süt ve Süt Ürünleri firması.
Yatırımın bütçesi 794 bin TL.

MATSO sorunları yerinde tespit ediyor
• Burdur’a 3 yeni yatırım
Burdur’daysa Hazine Müsteşarlığı’nın

Manavgat’ın sorunlarını her platformda dile getiren, ilçenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı yapmak
için raporlar hazırlayan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) yönetim kurulu üyeleri, sorunları
yerinde tespit etmek, tüccar ve esnafın durumunu yakından görmek amacıyla incelemeler yapıyor.
MATSO Yönetim Kurulu
Üyeleri, bu amaçla Manavgat’ın
önemli turizm merkezlerinden
olan Gündoğdu’daki tüccar ve
esnafı ziyaret ederek sorunlarını
dinledi. Gerçekleştirilen ziyarete, MATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Şükrü Vural, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi
Ünal, Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi Sabri Enhoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Duran Yılmaz, Fatih
Tatar, Mehmet Kaplan, Nadir
Sözen, Ahmet Özden, Hayri
Güngör, Yusuf Karamancı ve
Genel Sekreter Yaşar Sarı
katıldılar. Ziyaret ile ilgili olarak
Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Vural şunları söyledi:

‘Esnafımızı önemsiyoruz’
“Oda olarak İlçe sorunlarına
duyarlı bir tutum sergiliyoruz.
Sadece ilçe merkezinin değil,

beldelerin, köylerin bir bütün
olarak değerlendirilmesinin
Manavgat’ın gelişmesine katkı
sağlayacağını düşünüyoruz.
Yönetim kurulumuzla bölge
turizminin önemli merkezlerinden olan Gündoğdu’daki
tüccarlarımızı ve esnaflarımızı
ziyaret edip sorunlarını, talep-

lerini yerinde dinledik. Turizmin
sıkıntılarını bizlere anlatıp
görüş alışverişinde bulunduk.
Turist sayısının düşüklüğü, işyerlerinin fazla olması, altyapı
ve çevre düzenlemelerindeki
sıkıntılar, haksız rekabetin
olumsuzluğu ve dünyadaki
ekonomik krizin bölge turizmi

üzerindeki olumsuz etkileri ile
ilgili sorunları dile getirip
çözüm beklediklerini söylediler.
Ayrıca, tüccarımız ve esnafımız
ziyaretten duydukları memnuniyeti de dile getirdiler. Esnafımızın sorunları odamızca
değerlendirip ilgili kurum ve
kuruluşlara iletilecektir.”
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İstihdam sorununun
çözümünde tarım
sektörünün önemi
Reşat GÜNEY
Kariyer Uzmanı
Türkiye’nin genel yapısına baktığımızda
2009 yılı Nisan döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 819 bin kişilik bir artışla 70 milyon
368 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma
çağındaki nüfus ise 880 bin kişi artarak 51 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Başka bir deyiş-le,
işsizlik oranının sabit kalabilmesi için her
yıl çalışma yaşına gelen 880 bin kişiye iş
olanağı sağlanması gerekiyor. İstihdam,
ülkemizin bu derece önemli ve büyük bir
sorunu durumunda.
İşsizlik her şeyden önce ekonomik boyutuyla sorun olmakla kalmıyor; Türkiye’deki pek
çok başka sorunun temelinde de çok önemli
rol oynuyor.
İşsizlik nedeni ile hızla artan göç birçok
sorunu da beraberinde getiriyor. Bir türlü önlenemeyen gecekondulaşma, buna paralel
olarak çarpık kentleşme, altyapı sorunları,
trafik ve sosyal sorunlar, eğitim alt yapısının
yetersizliği, şehirlerde işlenen suç miktarındaki artış, güvenlik sorunu gibi meseleler göçe
ve işsizliğe bağlı önemli meselelerden.
Mevcut işsizlere istihdam yaratılamaması
ve her yıl işsiz sayısının hızla artış göstermesi,
işsizler ordusuna her yıl yeni kişilerin eklenmesi ülkemizin geleceğiyle ilgili tehlikelerin
habercisidir.
Ülkemizdeki işsizlik oranının büyüklüğüne
bakacak olursak, işsizlik oranında düşme eğilimi olan yerlere göç, kaçınılmazdır. Bu bölgeler arasında TÜİK’ in resmi verilerine göre
Antalya-Isparta-Burdur yüzde 4,7’yle en yüksek oranda göç alan bölgeler olarak biliniyor.
Diğer bölge ve illerde bu oranlar sırasıyla
şöyle; İstanbul yüzde 4,6, İzmir yüzde 4, BursaEskişehir-Bilecik yüzde 3,9, Ankara yüzde 2,7.
Bu dokuz ilin almış olduğu göç yüzdelerinin
toplamı yaklaşık % 15’tir.
Ayrıca, Nisan 2009 verilerine de baktığımızda ülke genelinde tarımda istihdam
oranı % 24’tür. Yani istihdamın ¼’ü tarım sektörü ile sağlanıyor.
Bu verilerden ışığında, Türkiye’nin iş-sizlik sorununu çözmede destek sağlayacak
bir iş sahası olan tarım sektörünün geniş
bir faaliyet alanı bulduğu bölgemiz, sadece
bölgesel refah açısından değil, iş-sizliğin
giderilmesi gibi ulusal bir konuda da
büyük önem ve değer taşıyor.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kurulmuş olması, bölgemizin ulusal istihdam sorununa sağlayacağı katkıyı zenginleştirecektir.
Tarım sektörü, geniş ölçeklere yayılan sorunları için geniş ölçekli çözüm mecraları arıyor.
Kalkınma Ajansı muhtemel çözüm mecraları
arasında başı çekecektir. En azından öyle
umuyoruz.

İnsuyu Havzası
damla sulamayla
donatıldı

Burdur Tarım İl Müdürü Kadir
Güven, sebze ve meyve üreticiliğinin yapıldığı tüm alanlarda bir
an önce damla sulamaya
geçilmesi gerektiğini söyledi.

İnsuyu bölgesinde hemen bütün üreticilerin damla sulama projelerini hayata
geçirdiklerini belirten Güven, “İnsuyu
Havzası’nda özellikle Çatağıl Köyü, Günalan Köyü ve Yaka Köyü’nde, sulama motoru veya elektrik aboneliği sıkıntısı
olmayan çiftçilerimizin hemen hemen

Batı Akdeniz

Katil yosun Akdeniz'de yayılıyor

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce yapılan araştırmalarda Antalya Yat Limanı ile Konyaaltı sahil bölgesinde, zehir salgılayan ve terörist
yosun olarak adlandırılan Caulerpa scalpelliformis'in yoğun bir dağılımı tespit edildi.
Lara açıklarında türün en zararlısı olarak bilinen Caulerpa taxifolia'ya da rastlandı.
Akdeniz Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Sualtı
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin, Akdeniz'in Antalya
kıyılarında katil yosun olarak adlandırılan ve Akdeniz'in ekosistemi için büyük tehlike olarak
görülen Caulerpa yosunu ile ilgili
araştırmaları sonucunda türün
hızla yayıldığı belirlendi.
Terörist yosun
Araştırmayı yürüten AÜ Su
Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, türü
ilk olarak kendisinin 1999 yılında
Yat Limanı'nda tespit ettiğini belirterek, "O yıllardaki araştırmamızda Yat Limanı'ndaki türün
katil yosunun değişik bir türü
olduğunu belirledik. Bizden önce
yapılan bir araştırmada 1995
yılının Ağustos ayında tespit
ediliyor ve Eylül-Ekim gibi
dönemlerde ise aynı bölgede
yapılan farklı bir araştırmada
yokluğu gözlenerek, türün soğuk
nedeniyle yani su sıcaklığının
düşmesiyle yok olduğu belirtiliyor. 1999'daki farklı bir araştırmacı ise türü aynı bölgede
yeniden görüyor ve yok olma nedeninin suyun sıcaklığının
düşmesi ile değil, denizdeki
kirlilik nedeniyle olduğunu belirtiyor. Biz araştırmalarımızda
türün hem kışın, hem de yazın
tüm mevsimlerde yaptığımız
dalışlarda varlığını tespit ettik.
Son yaptığımız tespitlere göre;
Yat Limanı'ndan başlayıp Büyük
Liman’a kadar olan her bölgede,
en sığ derinlikleri 15-20 metre
arasında ve stolon uzunluğunun
da 2-3 metreye ulaştığını belirledik. Türe ait özellikler ve
dağılım alanı ortaya çıkarıldı.
Dağılımına yönelik takibe devam
edilecek" dedi.

Çevresindeki başka
canlıları öldürüyor
Bölge için türün yeni
olduğunu ve diğer yosun türlerinden farklı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu,
şunları söyledi; "Katil yosun türlerinin anavatanı Hindistan Indopasifik bölgesidir. İlk olarak Yat
Limanı'nda varlığının tespit
edilmesinin ardından, gemi çapaları ile geldiği kanaati kabul
gördü. Yosun türünün zehirli
olan caulerpin maddesini
üretmesi nedeniyle bu yosunu
tüketen canlılar da çok az. Bunu
tüketen sadece belirli deniz
tavşanları var. Dolayısıyla Akdeniz'de yosun türünün kendisinde çok büyük, kümeler

halinde ölümler olursa deniz
ekosistemine zarar verebilir.
Ancak, insan için zararlı değil. Bu
yosun türünün iyi yanı ise Akdeniz için oksiyen üretebilir ve kısmen deniz içi erozyonları
önleyebilir. Ama yine de ekolojik
dengede istilacı bir tür olduğu
için denizde gelişecek diğer alg
ve deniz çayırlarının fotosentezini etkileyecektir, onların
yaşam alanlarını daraltarak yok
olmasına neden olacak ve olumsuz etkileyecektir."
Türün en zararlısı Lara
açıklarında görüldü
Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu,
Yat Limanı ile Büyük Liman
arasında görülen katil yosun
türünün terörist yosun olarak da
adlandırılan Caulerpa scalpelliformis türü olduğunu kaydetti.
Gökoğlu, Haliç Üniversitesi'nden
Yrd. Doç. Dr. Baki Yokeş tarafından, birlikte yürüttükleri çalışmalar sırasında da Lara
açıklarında türün en zararlısı
olarak bilinen Caulerpa taxifolia'nın da görüldüğünü açıkladı.
Küresel ısınmanın etkisi
Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu,
"Bu durum Akdeniz'in ısındığını
gösteriyor. Güneyde yani sıcak
bölgelerde yaşayan türler daha

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu
kuzey denizlere de yayılıyor ve
burada yaşıyor. TUBİTAK'tan hızlı
destek projesi için başvuruda bulunulacak" diye konuştu.
Akdeniz’e nasıl geldi?
Katil yosun türünün Akdeniz'e ilk gelişinin Monaco'dan
kaynaklandığını da dile getiren
Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, şunları söyledi; "Katil yosun tropikal
bölgeden deniz akvaryumlarına
süs bitkisi olarak getirildi. Bu akvaryumlardan Monaco Deniz Akvaryumu’nun suyu ve içindeki
diğer materyal , temizleme
amacıyla denize boşaltıldı. Katil
yosun da böylelikle Akdeniz'e
yayıldı. Katil yosun çok hızlı
yayılır ve özellikle 1988 yılından
itibaren Fransa, İtalya, İspanya,
Hırvatistan kıyılarından Adriyatik
Denizi’ne kadar istila etmeye
başladı. Bu bölgede görülen tür
en zararlı olan Caulerpa taxifolia.
Türkiye'de Kemer, Kaş, Bodrum,
Kuşadası, Dikili ve Bozacada
kıyılarında, Kuzey Kıbrıs'ta ise
Taşucu bölgesinde görülen tür
ise daha az zararlı olan Caulerpa
racemosa’dır."

İnsuyu fasulyesi kooperatifini bekliyor
Adını Burdur, Antalya Karayolu üzerindeki İnsuyu
Mağarası’ndan alan İnsuyu Ovası’nda yetiştirilen fasulye
yüksek kalitesi ve tadıyla iç piyasanın bilinen markalarından
oldu. Ancak “İnsuyu fasulyesi bizimdir” diyecek bir kooperatif
yapılanması olmadığı için üretici istediği fiyatı bulamıyor.
tamamı damla
sulamaya geçti.
Bu bölgelerde az
miktarda yağmurlama sulama
da var ancak
salma sulama
tamamen ortadan kalktı.
Damla sulama
Tarım İl Müdürü
sistemleri kulKadir Güven
lanılmaya
başladıktan
sonra, bu sistemin farkını herkes gördü. Çatağıl ve Yaka
Köyü’nü içine alan İnsuyu bölgesinin de
neredeyse tamamı damla sulamaya geçti.
TEDAŞ ile elektrik aboneliği problemlerini
halledebilirlerse mevcut kuyulardan su
çekerek, kalan çiftçilerimiz de gelecek yıl
içinde damla sulama kullanmaya başlayacaklar diye umut ediyorum” dedi.

İnsuyu Ovası’nda başta
Çatağıl olmak üzere Kurna,
Sala, Çine, Kayaaltı ve Taşkapı
köylerinde taze fasulye üretimi
yapılıyor. Binlerce dönüm
alanda yetiştirilen taze fasulyeler, Çatağıl Köyü’ndeki iptidai
satış merkezinde toplanarak
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen tüccarlara
veriliyor.
Sezonda 3000 işçi çalışıyor
İnsuyu Ovası’nda 10 bin
dönümü geçen alanın
tamamına yakını damla sulamayla sulanıyor. 3 ay süren

Çatağıl Muhtarı İsmail Serttaş
hasat sezonunda, günlük 120130 ton arasında taze fasulye
hasadı gerçekleştiriliyor. Bu
potansiyel, ovaya her yıl adeta
sezonluk işçi akını yaratıyor.
Çoğu Isparta ve Burdur’un köyleri olmak üzere, çevre il ile
ilçelerden gelen binlerce işçi
günlük 22 TL ücret karşılığında
taze fasulye topluyor. Çatağıl
Muhtarı İsmail Serttaş Roma-2,

Gina ve Ayşe Kadın çeşitlerinin
bu yıl 50, 60, 70 Kuruş arasında
fiyat bulduğunu söyledi, “Fasulyemiz lezzeti ve görünümüyle tercih ediliyor. İstanbul,
Ankara, İzmir, Denizli, Zonguldak ve Antalya hallerinden
gelen tüccarlar İnsuyu Fasulyesi’ni alarak piyasaya sürüyor. Bu
yıl ürün çok olduğu için fiyatlar
düşük.”
İnsuyu Ovası’nda benzersiz
bir tat ve kalite kazanan fasulye için bugüne kadar her hangi
bir birlik kurma girişimi yapılmamış. Bu nedenle yerinde kurulan pazarda satışlar bireysel
olarak yapılıyor ve fiyat da
genellikle rastgele belirleniyor.

Batı Akdeniz
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ATSO Başkanı Budak;

Bölgemiz ekonomisin
gelişiminde teknokentlerin
katkıları
Dr. İsmail KASAP,
ATEK A.Ş. Genel Müdür

Batı Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta
ve Burdur illerini içine alan geniş bir
coğrafyadır. Üniversiteleri, organize
sanayileri, tarım bölgeleri, turizm bölgeleri ve deniz, hava, kara ve demir
yoları ile büyük bir iktisadi potansiyele
sahiptir. Antalya ve Isparta’da büyük
üniversiteler ve teknokentler vardır.
Teknokentlere bu yapı içinde öncelikle
sektörler ve üniversiteler arasındaki
işbirliğini geliştirme görevi düşmektedir.
Kamunun ve Özel sektörün teknolojik ürün ihtiyaçlarının geliştirilmesi için
devletçe büyük destekler sağlanan
teknokentler, projesi olan herkese açıktır ve sınırsız iş imkanı sağlarlar. Basit ve
son zamanlarda her kesime sağlanan
vergi muafiyetlerinden başka avantajı
olmayan ve kısa vadeli fırsatların
mekanları değildirler. Bilimi toplum için
yapabilen bir üniversite MIT örneğinde
olduğu gibi devasa bir ekonomik
büyüklüğe (Dünyanın 26. büyük
ekonomisi) ulaşmak için teknoparkları
kullanmaktadır. Kalkınma ajanslarının
da başarılı olmasında teknokentlerin bu
denli büyük rolleri olacaktır.
Teknoparkların üniversitelere
sağlayacağı katkıların en önemlisi,
üniversitelerdeki özellikle uygulamalı
araştırmaların ülke gereksinimleri
doğrultusunda olmasının dolaylı olarak
sağlanmasıdır.
Uygulamalı araştırma yapan ve ağırlıklı olarak mühendis kökenli olan
akademisyenlerin büyük kısmı ülkemizde yıllarca şu ikilemi yaşamışlardır:
ya bilime katkı sağlayabilecek ve uluslararası yayına dönüşebilecek araştırma
yapacaklar – böylece hem akademik
yükselme için gerekli koşulları yerine
getirecekler hem de evrensel düzeyde
bir araştırma yapmanın mesleki tatminini yaşayacaklar – ya da ülke sanayiinin talebi doğrultusunda uygulamalı
araştırmalarda görev alacaklar ve büyük
olasılıkla bu çalışmalar ileri mühendislik
hizmetinin ötesine geçemeyeceği için
bu çalışmaların bilime katkı yapabilecek
düzeyde bir araştırma olmamasını kabullenecekler ve de bu çalışmalardan
uluslararası yayın yapamayacaklar.
Ancak bugün geldiğimiz noktada,
taraflar açısından yeni bir yaklaşımla ve
işbirliği içinde çalışabilecekleri sinerjik
bir çalışma alanı oluşturulmuştur.
Bugün amacına uygun faaliyet
gösteren bir teknoparktaki firmalar,
uluslararası pazarlarda rekabet gücü
kazanmalarını sağlayacak yenilikçi ürün
geliştirme faaliyetleri ile üniversite
araştırmalarına talep yaratacaklardır.
Böylece, yer aldığı üniversiteyle olan
işbirlikleriyle, üniversitedeki uygulamalı
araştırmaların ülke gereksinimleri
doğrultusunda olmasına katkı sağlayacaklardır. Bu oluşumları arttırmayı
amaçlayan yasal düzenlemeler de bu
faaliyetleri ciddi olarak arttırmaktadır.
Antalya Teknokent’in iki büyük sermayesi var: birincisi üniversitedeki 30
bine yakın beyin, ikincisi 2 milyon m2
arazi. Teknokentte tarımdan tıbba,
mühendislikten eğitim araştırmalarına
ve daha bir çok alan bilimsel buluşları
sektörlerle buluşturmaya çalışıyor.
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Antalyalı Kaleiçi’nde yaşamalı

2009’u ‘Diyalog Yılı’ ilan eden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) tarafından düzenlenen, Kaleiçi Buluşmaları’nın ilki, Suna-İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı
2 bin yıllık tarihi
geçmişi olan, tarihi evleri
ve kültürüyle ayakta durmaya çalışan Kaleiçi'nin
canlandırılması ve yeni bir
kimlik kazanması amacıyla
düzenlenen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Akaydın, Muratpaşa
Belediye Başkanı Süleyman
Evcilmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Antalya iş dünyasının önde
gelen isimleri, turizmciler,
akademisyenler ve Kaleiçi

sakinleri katıldı. Toplantının açılışında bir
konuşma yapan Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Osman Budak,
“Kaleiçi, Antalya’nın doğduğu yerdir, tarihidir, tarihi
kimliğidir.
Bir Kesik Minare’nin
tarihini 2. Yüzyıla götürüyoruz. Roma tapınağı,
Bizans katedrali ve cami
olarak kullanılmış, bu
toprakların tarihini
sergileyen bir yapıttır. An-

talya Kaleiçi’ni unuttukça
kimliğini kaybetmiş,
kültürünü kaybetmiş,
böylece kentimizin turizmi
ve ticareti de gerilemiştir”
dedi.

‘Projeler üretilmeli’
ATSO Yönetim Kurulu
olarak, dört yıllık vizyon
çalışması yaptıklarını belirten Budak, bu çerçevede
ATSO eski hizmet binasını
tarihi bir mimaride yeniden
planlayarak, küçük bir

Çetin Osman Budak
müze veya kültür sarayına
dönüştürmeyi ve böylece
Kalekapısı’nda bir değişim
süreci başlatmayı hedeflediklerini bildirdi. Antalya’nın işadamları olarak
Kaleiçi’ne ve diğer tarihi
zenginliklerimize dönük
projeler üretme
konusunda kafa yorduklarını anlatan Budak, “Bu
vesileyle bu müzeyi kuran
ve yaşatan herkese
teşekkür etmeyi de bir
borç biliyorum. Türkiye’nin
Sayın Suna ve İnan Kıraç
gibi ailelere ihtiyacı var. Bu
örneklerin çoğalması
gerekiyor” dedi.

BAGEV yönetimi Antalya
Valisi Yüksel’i ziyaret etti

BAGEV Yönetiminin ziyaret ettiği Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Kalkınma Ajansı’nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi
BAGEV Yönetimi, Antalya Valisi
Alaaddin Yüksel’i makamında ziyaret
etti. Vakıf Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri Vali Yüksel’e
BAGEV’in çalışmaları ve projeleri ile
bilgi verdiler. ‘Bölgesel Kalkınma
Ajansı’nın bölgeye sağlayacağı faydaları dile getiren Vali Yüksel, bölgesel birlikteliğin önyargılardan
arındırılmış şekilde sağlanması gerektiğini söyledi.

‘Birlikte hareket edilmeli’
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın
sağlayacağı faydalar hakkında bilgi

veren Vali Alaaddin Yüksel şunları
söyledi, “Batı-Akdeniz bölgesi tüm
gereklilikler itibariyle bünyesinde
Kalkınma Ajansı’nın kurulmasını hak
etti. Bu gelişmenin yaşanması bölge

ekonomisine ciddi anlamda fon
sağlayacaktır. Burada hassas olan
nokta Kalkınma Ajansı’nın ayaklarını
oluşturan illerin yere sağlam basması,
birlikte hareket etmesidir.”

Kalkınma Kurulu
Başkanı Prof.
Dr. Muharrem
Certel oldu

Akdeniz Kalkınma
Ajansı bünyesinde
faaliyet gösterecek
olan Kalkınma Kurulu,
ilk toplantısında
başkanını belirledi.

Isparta’da gerçekleştirilen
Antalya’dan 50, Isparta’dan 26,
Burdur’dan da 24 üyenin bulunduğu Kalkınma Kurulu toplantısında Kurul Başkanlığına
Akdeniz Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem
Certel seçildi. Seçime, BAGEV
Yönetim Kurulu’nun kararıyla
BAGEV’i temsilen giren Ali
Çandır da Kalkınma Kurulu
Başkan Vekilliğine seçildi.
2006 yılı başında yürürlüğe
giren 5449 Sayılı Kalkınma
Ajansları Kanunu’nun 9.
Madde’sine göre Kalkınma Kurulu’nun görevleri şunlar:
a) Ajansın faaliyet raporlarını
görüşmek, degerlendirmek ve
yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Bölgenin sorunlarına ve
çözüm önerilerine, tanıtımına,
potansiyeline ve önceliklerine
yönelik olarak yönetim kuruluna
tavsiyelerde bulunmak.
d) Toplantı sonuçlarını Devlet
Planlama Teskilatı Müstesarlıgına
raporlamak ve toplantılara iliskin
birer sonuç bildirisi yayımlamak.
Görüldüğü gibi, Kalkınma
Kurulu’nun asli işlevi, öneride
bulunma ve raporlama faaliyetleri yürütmek suretiyle Yönetim
Kurulu’na bir nevi danışmanlık
hizmeti vermektir. Kalkınma Kurulu, bu faaliyetlerini en az yılda
iki defa toplanarak gerçekleştirecek.

“3 ilin ortak potansiyelini ileri taşıyacağız”
AKA Başkanı Isparta Valisi Ali Haydar Öner:

Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan
Batı Akdeniz Bölgesel Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta olduğu için
ajansın başkanlık görevini Vali Ali
Haydar Öner yürütecek. Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı Başkanı Vali Ali Haydar Öner, “Her üç ilin ortak potansiyelini ileri taşımak bizim için daha
önemlidir” dedi.
Vali Öner, Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk açıklamada şu değerlendirmede bulundu, “Bölgeyi bir bütün olarak ele
almak durumundayız. Merkez ister Isparta, ister Burdur, ister Antalya olsun
bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz.
İllerin potansiyelini değerlendirerek,
bu potansiyele uygun hizmetleri
üretme çabasında olacağız. Ayrıca
ajansın kendi meclisi de var. Avrupa
Birliği’nin bir yapılanma tarzı. Buna
bölge olarak uyum göstereceğiz.
Bölgedeki kalkınma ivmesini 3 ilin

valisi ve üyeleri
olarak hızlandırmaya
çalışacağız.
Bölgesel
Kalkınma
Ajansları’nın
meclisleri var.
Her ilden o
meclise üyelikler belirleniyor.
Üyelerin büyük bir bölümü Antalya’dan, bir kısmı Burdur ve Isparta’dan. 3 ilin valisi kalkınma
ajansında yer alacak.
Bölgenin potansiyelini daha ilerilere taşıyacağız. Her ilin potansiyelini genel bir bakış açısı ile daha
ilerilere taşıyarak, kalkınma sürecini
hızlandırmayı amaçlıyoruz. Ajansın
merkezinin şurası veya burası olması
önemli değil. Her ilin potansiyelinin
ileriye taşınması önemli.”

“Fazla zaman
kaybetmeden
yola çıkmamız
lazım”
Ali Haydar
Öner, fazla
zaman kaybetmeden
Kalkınma Kurulu’nun çalışmalara
başlaması gerektiğini kaydetti,
“Bölgesel Kalkınma Ajansı olarak
merkezi Isparta olmakla birlikte illerimiz ve ilçelerinde toplantılar planlıyoruz. Fazla zaman kaybetmeden
yola çıkmamız lazım.”
“Emsal ajanslardan geri
kalmamak esastır”
Ali Haydar Öner, emsal ajanslardan geri kalmamak konusunda hassasiyet gösterdiklerini de dile getirdi,

“Türkiye Uyum ve Bölgesel Kalkınma
Genel Müdürü Nihat Bingöl beyle
görüştüm. Farklı uygulamalarla
karşılaşmamak bakımından yol haritası istedik. Bir yol haritası, ön bilgi
akışı genelgesi iletecekler. İlk ziyaret
sözünü Mardin’e vermiş, müteakip ziyaret için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nı önerdim. Kabul etti. Emsal
ajanslardan geri kalmamak temel
hedefimizdir.
Kurucu başkanlık olarak daha çok
çalışmak gerektiğinin farkındayız.
Bunu bir avantaj olarak görmekten
ziyade bir hizmet fırsatı olarak görüyoruz. Kuruluş aşaması
kolay değil, yeni bir yapılanma
süreci söz konusu. Bu süreci kolaylıkla
geride bırakacağımızı değerlendiriyoruz. Şimdiden Bölgesel Kalkınma
Ajansı olabilecek yapı ve binaları
araştırıyoruz. Kuruluş için bize belli bir
ödenek tahsis edilecektir.”
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BAGEV'den Türkiye'de bir ilk

Bölgesel İstihdam Ofisi'nin
kuruluşu onaylandı!

BAGEV’in İŞ-Kur Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yönetmelik çerçevesinde İstihdam ve Eğitim Merkezi kurmak için yaptığı başvuru onaylandı. BAGEV, bu
oluşum sayesinde bölgedeki istihdam problemini en aza indirmeyi hedefliyor
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı, Türkiye İş-Kur Genel Müdürlüğü’nün
yayınladığı yönetmelik doğrultusunda İstihdam ve Eğitim Merkezi (İEM) açacak.
BAGEV İEM ile bölgedeki istihdam probleminin en aza indirilmesi, bölgenin ihtiyacı olan nitelikli ve eğitimli personel
açığını kapatacak projeler üretilmesi
amaçlanıyor.
BAGEV İstihdam ve Eğitim Merkezi,
İŞ-Kur’un özel istihdam bürolarına
tanıdığı tüm yetkileri kullanarak Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki işsizlere bölgenin
tamamında bulunan istihdam potansiyeline göre dizayn edilmiş ve kolaylaştırılmış
ulaşma olanağı sağlayacak. İstihdam ve
Eğitim Merkezi, bölgede yaşayan işsizlere
istihdam olanakları sağlarken, işçi talebi
bulunan işverenin istediği nitelikte
işgücünü de eşzamanlı olarak firmalara
sunacak.

Veri tabanı oluşturulacak
Bu süreçte ‘yüzyüze görüşme yöntemi
ile tespit’ yaklaşımı uygulanacak. Yine bilgi
işlem alt yapısı sayesinde kolaylaştırılmış
erişimiyle bir veri tabanı kaynağı hayata
geçirilecek. Bu veri tabanında, işsizler ve
firmaların ihtiyaç duyduğu eleman profili
arasında uygun eşleştirmeler yapılacak. İstihdam ve Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan veri tabanı, BAGEV üyesi tüm
kuruluşlarla yapılacak işbirliği ve bilgi

olarak, sektörel istihdam mülakatları
yapılarak kişilerin kendine uygun işe yerleştirilmesi sağlanacak. Bölgede bulunan
işsizlere yönelik klasik mesleki eğitim
modellerinden farklı olarak ve sektörlerin
istediği pratik bilgilerin verildiği, işsizlerin
sektörlerde bulunan istihdam
olanaklarına geçişini kolaylaştırıcı bir
eğitim sistemi kurulacak.

Ve hedefler...

alışverişi ile güçlendirilecek. Oluşturulacak
veri tabanı ile işe yerleştirilenlerin gelişimlerini izleyebilme imkanı da sağlanacak.
Ayrıca ofis, İŞ-Kur yönetmeliğine bağlı
olarak işe yerleştirilenlerin, hatta sadece
sisteme kaydı yapılanların da, belirtilen kanuni süre boyunca kayıtlarını saklayacak.

İstihdam havuzu
BAGEV İstihdam ve Eğitim Merkezi’nde
tüm sektörlerde faaliyet gösteren, istihdam potansiyeli bulunan firmalara yönelik
nitelikli sektörel istihdam havuzu oluşturulacak. İstihdam ve Eğitim Merkezi’ne
yapılan başvurulara bağlı ve periyodik

BAGEV İstihdam ve Eğitim Merkezi’nde
yapılacak çalışmalarda şunlar hedefleniyor;
• Batı Akdeniz bölgesinde işsiz profilini
belirlemek
• Mesleki yeterliliğe sahip veya mesleki
yeterliliği olmayan işsiz hedef gruba, tüm
sektörlerin talep ve beklentilerine uygun,
seçme ve yerleştirme hizmeti vermek
• Batı Akdeniz Bölgesi’nde tüm ekonomik
sektörlerde mesleki yeterliliği belgelenmiş
insan kaynağı sayısını artırmak
• Bölgedeki işsizlerin iş hayatına
katılımını, talep ve beklentilerini belirlemek
• Batı Akdeniz Bölgesi’nde bulunan tüm
ekonomik sektörlerde, genç işsiz hedef
grubuna yönelik kalifiye istihdamı ve
çalışma kapasitesini artırmak
• İşgücü piyasasının arz ve talep
gerekliliklerini uyumlulaştırmak
• Tüm sektörlerde çalışma ortamının iyileştirilmesine ilişkin bilgi paylaşımını etkinleştirmek.

Isparta’da iş kazaları sayısında artış var
Isparta’da meydana gelen iş kazaları önemli boyutlara ulaştı. SGK verilerine göre, 531 kişi iş kazası
sonucu çalışamaz duruma geldi. Sigortalılık sisteminde ise ‘çıraklık, isteğe bağlı ve tarım’ önemli
bir yer tutuyor: 15 bin 575. Sanayi ve hizmet sektöründe aktif sigortalı sayısı sadece 34 bin 908 kişi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Öncelikli
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Raporu, Isparta’da
gizli kalmış bir sorunu daha gün ışığına çıkardı:
iş kazaları.
SGK’nın Nisan 2009’u temel ölçü alarak
yayınladığı rapora göre, Isparta’da iş kazalarının
yüksekliği dikkat çekiyor. Buna göre, Isparta
genelinde 531 kişi çalıştığı işyerinde iş kazası

geçirdi. Bunların tümü de belirli bir gelire bağlandı.
Öncelikli Yaşam Göstergeleri Raporu’na
göre, Isparta genelinde iş kazası sonucu sürekli
iş göremezlik gelirine bağlanan 207 kişi bulunuyor. Raporda ölüm geliri almaya hak sahibi
kişi sayısı ise 314 olarak hesaplandı.
Raporda Isparta’da genel olarak 2 meslek

“Isparta’da işsizlik en önemli sorun”
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Bezirgan diye bilinen su
kaynağının değerlendirilerek su şişeleme fabrikası kurulacağını açıkladı

Yusuf Ziya Günaydın

Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Günaydın, Isparta’nın
en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çekti.
Belediye olarak istihdamı
artırıcı projelere imza atacaklarını kaydeden Günaydın, bu doğrultuda Bezirgan
suyu kaynağının değerlendirilerek su şişeleme fabrikası kurulacağını açıkladı.

Fabrikanın yeri hakkında
henüz bir açıklama yapmak
için erken olduğunu belirten Günaydın, bu konuda
hazırlıkların sürdüğünü
söyledi. Günaydın, su
şişeleme fabrikasından
sonra ponza fabrikası ve
güneş enerjisi üreten panel
fabrikası kurulacağını da sözlerine ekledi.

hastalığının görüldüğü kaydedildi. Öncelikli
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Raporu’nda gelire
bağlanan kazazedelerin ve meslek hastalığı
taşıyanların reel ekonomiye katılamadığı bilgisine yer verildi. SGK raporunda, Isparta’daki
çıraklık uygulamalarına da geniş yer verdi. Bu
bağlamda Isparta’da 8 bin 389 öğrenci çıraklık
sistemi kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındı. Aktif Sigortalılar Tablosu ise Isparta’nın sorunlarına çarpıcı bir şekilde ışık tutuyor.
Öyle ki Isparta’da aktif sigortalı 50 bin 483 kişinin
çok az bir dilimi hizmet ve sanayi sektöründe
çalışıyor. İşte çarpıcı oranlara yakın plan bir
bakış:
• Aktif sigortalılar toplamı: 50 bin 483
• Zorunlu sigortalılar: 34 bin 908
• Çıraklık sistemine tabi olanlar: 8 bin 389
• Tarım sigortalıları: 6 bin 179
• İsteğe bağlı sigortalılar: 1007

Kadın istihdamında
Türkiye'ye yakışmayan tablo
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan Berna Bayazıt, Türkiye'de kadın ve
genç kızların istihdamdaki oranının
yüzde 24,4 olduğunu belirterek, "Bu
tablo Türkiye'ye yakışmıyor " dedi
Antalya'da, Birleşmiş Milletler ile Türkiye İş
Kurumu tarafından gençlere istihdam yaratmak amacıyla planlanan "Herkes İçin İnsana
Yakışır İş; Antalya'da Gençlik İstihdam Programı"nın tanıtım ve açılış töreni Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda
yapıldı. Toplantıya Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürü Namık Ata, Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu Türkiye Temsilcisi Peer Sieben, Antalya
Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Berna
Bayazıt ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan temsilciler katıldı.
Her üç gençten biri işsiz
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Peer Sieben, programın İspanya
Hükümeti ve BM Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından oluşturulan Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşma Fonu kapsamında BM kuruluşları
FAO, ILO, IOM ve UNDP'nin katkılarıyla
yürütüleceğini söyledi. Programda öncelikli
olarak 15-24 yaş grubu gençlerin kalifiye iş
gücündeki yerlerini almalarının hedeflendiğini
belirten Peer Sieben, "Antalya'yı seçmede iki
temel özellik var. Bunlardan ilki Antalya
Türkiye'nin en fazla göç alan ili ve turizm sektörü sadece kendi içinde değil diğer sektörlerde de istihdam imkanı yaratılmasını sağlıyor.
İkincisi ise, tarım istihdamı, göç meselesi ve istihdamın genişletilmesi için bölgesel işbirliği.
İlk aşamada Antalya'da uygulanacak olan proje
sonucunda Türkiye genelindeki 12 milyon
gencin faydalanacağı bir altyapının oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. İstatistiklere göre her üç gençten bir tanesi işsiz"
diye konuştu.
Umut eden herkes Antalya'ya geliyor
Törene katılan Antalya Vali Yardımcısı
Mehmet Seyman ise, Antalya'nın turizm sektöründeki avantajının farklı dezavantajlara da
neden olabildiğinden bahsederek, "Turizm nedeniyle Antalya'da çok hızlı bir göç yaşanıyor.
Türkiye'nin diğer illerinde yaşanan istihdam
sıkıntısı nedeniyle umut eden herkes Antalya'ya geliyor. Diğer bölgelerde işsiz kalmış ve
bir umudu olan herkesin adresi Antalya. Kısa
bir süre sonra da bu cazibeyle ailesini de Antalya'ya getiriyor. Göçle gelen işgücüne baktığımız zaman ise maalesef niteliksiz bir iş
gücü. Ne iş yapıyorsun diye sorduğumuz
herkes 'ne iş olsa yaparım' diyor. Bunlar artık
çok geride kaldı. Bu projeden hedef öncelikle
ilimize göçle gelmiş genç nüfusun istihdam
edilebilir hale getirilmesi. Ve bu nüfus Antalya
nüfusunun da neredeyse yüzde 80'inini oluşturuyor. Bu nüfusu nitelikli, istihdam edilebilir
hale getirmeliyiz. Aksi takdirde bu toplumun
barışı, güvenliği ve ekonomisine farklı bir şekilde dönecektir. Tabi sürekli börek, çörek, bilgisayar veya el işi kursları değil sektörlerin
ihtiyaçlarına göre eğitimler verilmeli. Bu yıl sektörlerin de ihtiyaçları göz önünde tutularak
1973 kişi eğitim aldı" dedi.
Türkiye'ye yakışmayan tablo
Açılış programında projenin tanıtımını
yapan Proje Yöneticisi Berna Bayazıt ise,
Türkiye'de kadın ve genç kızların istihdama
katkısının yüzde 24,4 olduğunu belirterek, "Bu
rakam Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 60-70
seviyelerinde. Türkiye'ye yakışmayan bir tablo
ve Avrupa Birliği uyum sürecinde de bize karşı
kullanılan önemli bir argüman.
Özel önlemler alınarak kadın ve genç kızların işgücü için projeler yürütülmelidir. Bu
proje ile Antalya'da 3 yılda 1200 kişiye istihdam
sağlayacak kurslar verilecek. Bunlardan 200
tanesine güvenceli iş imkanı sağlanacak. Pilot
olarak Antalya’da uygulanacak projenin iki
temel ayağı var.
Bunlar; ulusal düzeyde gençlik istihdam
planı hazırlanması ve genç kadın göçmenlerin
istihdamı için yerel otoritelerin kapasitelerinin
artırılması. 3 milyon 800 bin dolar bütçesi olan
projede meslek eğitimleri, yerel analizler ve
saha çalışmaları yapılacak. Projede göçle
gelmiş kadın ve genç kızların nitelikli iş sahibi
olmaları da önemli bir amaç" diye konuştu.
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“Omuz omuza verip, çok
büyük işler yapacağız”

söyleşi
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Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki Varol:

Bölge ekonomisinin gelişmesi için çeşitli çalışmaları organize etmek, projeler geliştirmek ve kalkınma ajansının kurulması sürecini hızlandırmak amacıyla kurulan BAGEV’in yayın organı Batı Akdeniz 5T Gazetesi’nde her sayıda BAGEV bünyesindeki üye kuruluşların temsilcilerini ağırlayacağımız söyleşiler
yayınlayacağız. Bu sayıda Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki Varol ile görüştük. Baki Varol, kalkınma
ajansının Burdur, Isparta ve Antalya’nın birlikte kalkınması için büyük bir ivme kazandıracağını belirtiyor
Sayın başkan Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’na üye kuruluşlardan biri de Burdur Ticaret Borsası. Borsa başkanı olarak
BAGEV’le ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
Tabi. Biliyorsunuz, birlikten güç doğar derler.
BAGEV, bu anlayışla kuruldu. Yıllardır özlenen ve
beklenen çalışmalar uygulamaya tam geçirilemedi. Bugünkü tabloda Burdurumuz, Antalyamız ile Ispartamız BAGEV çatısında ortak ve
daha güçlü hareket etmektedir. Bunun nedeni
de illerimizdeki oda ve borsalarımızın yeni yönetimlerinin seçimlerin ardından bu yönde iyi
niyetle çalışmak isteği ve kararlılığıdır. İnanıyorum ki, Burdurumuz’daki sivil toplum örgütlerinin dayanışması, birlikte hareketi bölgedeki
yeni başkanlarımız için örnek oldu. Biliyorsunuz
bu yıl Mayıs ayındaki TOBB Genel Kurulu’nda Antalya, Burdur ve Isparta’nın ortak hareket etmesi
sonucunda ATSO Başkanımız Osman Çetin
Budak TOBB Yönetim Kurulu’na, Burdur TSO
Başkanı Yusuf Keyik ile Alanya TSO Başkanı Kerim
Aydoğan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne,
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır Ticaret
Borsaları Konseyi’ne ve ben Burdur Ticaret Borsası Başkanı olarak Mevzuat Komisyonu üyeliklerine seçildik.

Birlikte hareket etme prensibimiz BAGEV
çalışmalarında ve Bakanlar Kurulu’nun kurulması
kararını aldığını Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
çalışmalarında da sürecektir. Böylelikle Burdurumuz, Antalyamız ve Ispartamız tarım,
ticaret, turizm, taşıma ile üretim
faaliyetleri başta olmak üzere
pek çok alanda birlikte omuz
omuza kalkınacaktır.
BAGEV’in çalışmalarını,
hedeflerini ve eylem
planını nasıl değerlendiriyorsunuz?
BAGEV yeni yönetimiyle yeni bir hamle
hazırlığı başlattı. Hayvancılık ile paralel olarak
Burdurumuz, Ispartamız ve
Antalyamız için tarım en önemli
sektörlerden biridir. Birlikten güç
doğar, işletmelerin küçük kalmaması güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. BAGEV bölgesel
ekonomik faaliyetleri bütünleştirmeye, geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır ve bu yönde
çaba içindedir. Sivil inisiyatif birliği olan

BAGEV’in sorunları bölgesel ve bütün olarak ele
alma çabası meyvesini verecektir. BAGEV Eylem
Planı’nda Bölgesel İstihdam Ofisi ile bölgenin
orta yerinde bir ‘Bölgesel Organize Sanayi’ kurulması gibi hedefler, işsizliğin özellikle genç
işsiz sayısının arttığı günümüzde çok
önemli. İstihdam ofisi projesi, İstihdam ve Eğitim Merkezi
adıyla hayata geçti bile. Bölgemizde KOSGEB Sinerji
Odağı kurulması,
BAGEV’in Batı Akdenizlilik
bilincinin geliştirilmesine
yönelik yapacağı
yayıncılık ile bölgesel
sohbet toplantıları da çok
yararlı olacaktır.
Burdur’da birlikte
hareket etme kültürü adına
gerçekleştirilen çok önemli bazı
projeler oldu. Et ve Balık Kurumu’nun
özelleştirilmesi süreci buna bir örnektir. Burdurlular olarak bu deneyimlerinizi Batı Akdeniz
ölçeğinde de paylaşacaksınız, değil mi?
Sözünü ettiğiniz örnek, Et ve Balık Kurumu
Et Kombinası’nı Burdur Ticaret Borsası ile

Türkiye’de BRC belgeli firma sayısı 4
oldu: Ekici Peynir, BRC Belgesi aldı

belediye, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin biraraya gelerek kurdukları Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin almasıdır. Şu
anda özel sektör tarafından katma değer üreten
bir işleme olarak faaliyetini sürdürüyor. Aynı şekilde Bur_yem işletmesinden de söz etmek lazım.
Bu olay; bir şehirde yaşayan, orada kazanan girişimcilerin ve önder kuruluşların güçlerini birleştirerek neler yapabileceklerinin canlı kanıtıdır.
Aynı şeyi Batı Akdeniz Bölgesi ölçeğinde de
tecrübe etmek mümkün. 3 ilimiz; Burdur, Isparta
ve Antalya omuz omuza verirse bunlar gibi bir
çok işi hatta daha büyük işleri yapabilecektir, yapacaktır.
Burdurumuz bunun bir örneğidir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve BAGEV olarak gerekenler
neyse 3 il omuz omuza vererek yapacaktır. 3 ilin
arasında sen-ben tartışmalarının yaşanmadığı
gözle görülebilir şekilde ortada. Burdurumuz,
Antalyamız ve Ispartamız, etiyle, sütüyle, sanayisiyle, turizmiyle, gülü, kirazı, kesme çiçeği gibi
tarımsal ürünleriyle gereken neyse birlikte yapacaktır.
Daha önce de söylediğim gibi Burdurumuz,
Antalyamız ve Ispartamız birlikte omuz omuza
kalkınacak, büyük işler yapacaktır.

Antalya OSB'de günlük 250 ton süt işleyerek peynir üreten Ekici Peynir, İngiliz Parakendeciler Birliği tarafından verilen British Retail Consortium (BRC) Gıda Güvenliği Global Standardı Belgesi almaya hak kazandı. Ekici Peynir ile birlikte Türkiye'de BRC belgesine sahip firma sayısı dörde çıktı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde
1995 yılından beri faaliyet gösteren 53 yıllık
geçmişe sahip Ekiciler Süt Gıda Tar. Hay. San.
ve Tic. A.Ş., Türkiye'de sadece üç firmada bulunan BRC belgesini almaya hak kazandı. Ekici
Peynir, günde 250 ton süt işleyerek beyaz
peynir, kaşar peyniri, krem peyniri, örgü
peynir, lor peyniri, çeçil peynir, eriyen peynir
mozzarella ve ilk Türk tipi küflü peynir olan
Mai Keyf ile İtalyanların meşhur Ricotta'sını
sofralara sunuyor.
“Bu belge, yurtdışında sorgusuz kabul
görmenizi sağlıyor”
Lezzetli peynir çeşitlerini tam hijyenik ortamlarda üreterek tüketiciye ulaştırdıklarını
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belirten Ekici Peynir Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Ekici, İngiliz Parakendeciler Birliği tarafından kurulan
British Retail Consortium (BRC)
tarafından verilen Gıda Güvenliği
Global Stardardı Belgesi almaya hak
kazandıklarını söyledi. Mustafa Ekici,
bu belgeyi alan Antalya'da ilk,
Türkiye'deyse dördüncü firma
olduklarını açıkladı, “BRC Belgesi,
tüm dünyada geçerli olan bir belge.
2008 yılının Kasım ayında çalışmalara başladık ve 19 Haziran 2009
tarihi itibariyle yapılan denetimler
sonucu belgenin verilmesi kararlaştırıldı. Bu belge AB üye ülkelerine
süt ürünleri ihracatı için geçerli olan
bir belge. BRC belgesinin önemi, bu
belgeyi alan kurumlarda en üst
düzeyde gıda güvenlik önlemleri
alınarak üretim yapıldığını göstermesidir. Bu belge aynı zamanda
birçok uluslararası firmanın üreticiyi
sorgulamadan, gelip denetim yapmaya gerek duymadan tedarikçi
olarak kabul etmelerini de sağlıyor.”
Mustafa Ekici gıda üretim standartlarında 6 temel ilke olduğunu
kaydetti, “Global gıda standartının
sağlanabilmesi için gıda üreticilerinin altı temel kriteri sistemlerine
adapte etmesi gerekiyor. HACCP sistemi, kalite yönetim sistemi, işletme
(fabrika) çevre standartları, ürün
kontrolü, proses kontrolü, personel
yeterliliği, hijyeni ve eğitimi. BRC
belgesinin benzer standardizasyon
belgelerinden farkı, tüketici odaklı
olmasıdır. "

Avrupa’da zirve tırmanışı yapan
ilk görme engelli Türk: Yasin Önel

Türkiye Judo Milli Takımı sporcularından görme engelli Yasin Önel, Yunanistan'da bulunan 2 bin 996 metre
yüksekliğindeki Olympos Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Yasin
Önel’in başarısı Avrupa’da zirve tırmanışı yapan ilk görme
engelli Türk olması itibarıyla önem taşıyor.
Ankara Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Muharrem Koç öncülüğünde, Toroslar
Doğa Sporları Kulübü (TODOSK)
üyesi 9 kişilik ekip, tırmanış
öncesinde Selanik'te Atatürk'ün
evini ziyaret etti.
Muharrem Koç, tırmanışla ilgii
şunları söyledi, "Olympos'a sabaha
karşı 03:00’de alın lambaları
eşliğinde ve tam teçhizatlı olarak,
benim liderliğimde görme engelli
sporcu Yasin Önel, Tuna Tunalı,
Birgül Demir, Faruk Sarıkeçe ve İsmail Bektaş’ın katılımıyla zorlu bir
tırmanışa başladık. İlk kez bir
görme engelliyle birlikte olan diğer
grup üyeleri, bir taraftan yardımcı
olurken diğer taraftan hayret ve

hayranlıklarını gizleyemediler. Yasin
Önel, o ana kadar bir ilki gerçekleştirdiğinin farkında değildi. Nihayetinde başarıya ulaştık ve zirve
fotoğrafları çekildi."
Sponsorlar vaz geçti
Fransa’daki ünlü Mont Blanc
zirvesine de gelecek yıllarda tırmanacaklarını anlatan Muharem
Koç, “Aslında bu yılki tırmanış programına Yasin Önel ile birlikte 4
görme engelli sporcu daha katılacaktı.
Ancak sponsorlar sonradan fikir
değiştirdiler ve destek vermekten
vaz geçtiler. Buna hepimiz üzüldük
tabi. Gelecek tırmanışlarda bu tür
sıkıntılar yaşamamayı umut ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

BAGEV'den Türkiye'de bir ilk

Bölgesel İstihdam Ofisi'nin
kuruluşu onaylandı!

BAGEV’in İŞ-Kur Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı
yönetmelik çerçevesinde İstihdam ve Eğitim
Merkezi kurmak için yaptığı başvuru onaylandı.
BAGEV, bu oluşum sayesinde bölgedeki istihdam
problemini en aza indirmeyi hedefliyor

Yusuf Ziya Günaydın

“Isparta’da işsizlik
en önemli sorun”

Batı Akdeniz
Ekonomisini
Geliştirme Vakfı,
Türkiye İş-Kur
Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yönetmelik
doğrultusunda İstihdam ve Eğitim
Merkezi (İEM) açacak.

BAGEV İEM ile bölgedeki
istihdam probleminin en
aza indirilmesi, bölgenin ihtiyacı olan
nitelikli ve eğitimli
personel açığını kapatacak projeler
üretilmesi
amaçlanıyor.

Kadın istihdamında
Türkiye'ye yakışmayan tablo

Antalya'da, Birleşmiş Milletler ile Türkiye
İş Kurumu tarafından gençlere istihdam
yaratmak amacıyla planlanan "Herkes
İçin İnsana Yakışır İş; Antalya'da Gençlik
İstihdam Programı"nın tanıtım ve açılış
töreni Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
• 10’da
toplantı salonunda yapıldı.

“Esnaf kredi borcunu ödemekte zorlanıyor”
•10’da

•10’da

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Murat
Ağaoğlu, kredi talebinde bulunan esnaf sayısının giderek arttığını belirterek,
"2008'de 21 milyon 117 bin TL, 2009'un ilk altı ayında ise 6 milyon TL kredi kullandırıldı. Ancak geri dönüşlerin yüzde 45'inde sıkıntı yaşanıyor" dedi.
“Geri dönüşlerin
% 45’inde sıkıntı var”
Küresel kriz ve ülkemizde
hissedilen ekonomik durgunluğun
etkisini esnaf ve sanatkar yoğun bir
şekilde hissediyor. Antalya Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Murat Ağaoğlu,
esnaf ve sanatkarın borcu borçla
ödeme yoluna gitmekten başka
seçeneğinin kalmadığını belirtti.
Kooperatif faizlerinin tek haneli
rakamlara düşürülmesi ile esnaf ve
sanatkarın bir nebze de olsa nefes
aldığını vurgulayan Başkan Murat
Ağaoğlu, “Antalyamız ekonomisi
turizme dayalıdır. Büyük bir kesim
turizm pastasından aldığı gelirlerle
geçimini sürdürmektedir. Turizm
sezonu öncesi her yıl olduğu gibi
bu yıl da krizlerle karşı karşıya kalan
esnaf 2009 yılında dünya genelinde
yaşanan, ülkemizde de yoğun bir
şekilde hissedilen ekonomik krizle
de mücadele etmektedir. Sezon
öncesi işyerlerindeki ürünlerini
çeşitlendiren, işyerlerini sezona
güvenerek büyüten esnaf ve
sanatkarlarımız sıkıntılar karşısında
‘nasıl ayakta kalabilirim?, gelecek
yıla nasıl çıkabilirim?’ kaygısı
içindedir. Borçlanan esnaflarımız
borçlarının günleri yaklaştığında ve
işin içinden çıkamadığında

bankalara ve kooperatiflerimize
kredi kullanmak amacıyla müracaat
etmektedirler” diye konuştu. 2008
yılında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifine 944
esnaf ve sanatkarın müracaat ettiğini kaydeden Murat Ağaoğlu, “21
milyon 117 bin TL kredi kullandırdık. Bu kredilerimizin 2009
yılındaki geri dönüşümlerine baktığımız zaman tablo hiç de iç açıcı
değildir. Geri dönüşümlerin yüzde
45’lik bir bölümünde sıkıntılar
yaşanmaktadır” dedi.
“Her işyeri istihdam, üretim,
kazanç ve harcama demektir”
2009 yılında yeni işyeri açan esnafın bile kredi talebinde bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, yılın ilk 6
aylık diliminde 320 esnaf ve
sanatkarın 6 milyon TL kredi kullandığını belirtti, “Ülkemiz
genelinde olduğu gibi Antalyamızda da ekonomik krizin etkileri kendisini her geçen gün ağır bir
şekilde hissettirmektedir. Hükümetimizin ekonomiye yönelik olarak
esnaf ve sanatkarımızın bazı
ödemelerine çek, senet, kredi kartı
borçlarına karşı yeniden yapılandırma çalışma ve çabalarını da
destekliyoruz. Fakat bu yeterli
değildir. Kredi kartından dolayı

Isparta gülünü
dünya kokluyor!
Isparta’nın gül çiçeğinden üretilen gülyağı
dünyaca ünlü parfümlere hayat veriyor

Murat Ağaoğlu
bankalarla sorun yaşayan, çeki,
seneti protesto olan esnafımızın kooperatiflerimizden kredi kullanabilmesinin mümkün olmasını
istiyoruz. Kooperatif faizlerimizin
yüzde 15’lerden yüzde 9’lara indirilmesi de bizler için hayati değer
taşımaktadır.
Bunun yanında yeni işyeri açan
esnaf ve sanatkarlarımıza bir takım
yasal destekler getirilmelidir. Sigorta, vergi gibi. Bu konularda yapılan
desteklerle işsizlik, istihdam sorunlarının asgariye indirileceğini
düşünüyoruz. Her bir işyeri, istihdam, üretim, kazanç ve harcama
demektir” dedi.

Isparta’da iş kazaları sayısında artış var
Isparta’da meydana gelen iş kazaları
önemli boyutlara ulaştı. SGK verilerine göre, 531 kişi iş kazası sonucu
çalışamaz duruma geldi. Sigortalılık
sisteminde ise ‘çıraklık, isteğe bağlı
ve tarım’ önemli bir yer tutuyor: 15
bin 575. Sanayi ve hizmet sektöründe
aktif sigortalı sayısı sadece 34 bin
908 kişi.
•10’da

mini kazandıran pembe gül, her
Dünyanın ünlü kozmetik
yıl bahar aylarında toplandıktan
devleri, parfümlerinin her
sonra gülyağı, sabun, kolonya,
damlasında Isparta’nın gül
reçel, krem, şamçiçeğinden üretilen
puan, losyon, degülyağını kullanıyor.
odorant, aseton
Dünya parfüm sekhaline geliyor. Gıda
törünün gülyağı ihtisektöründe de gül
yacının yüzde 65'i
reçeli ve lokuma
Isparta'dan
dönüşen gül çiçekkarşılanıyor.
leri, dünya stanGülyağının kullanılmadartlarına uygun
ması halinde kokuları
kalitede deniz sebir anda uçup gidecek
viyesinden 1050
parfümlerin üreticileri,
metre ve daha yükihtiyaçlarını bu alanda
sekte yer alan Isdünyanın bir numaralı
parta ve yöresinde
deposu olan Isyetiştiriliyor.
parta’dan karşılıyor. IsGülbirlik Genel
parta'nın adeta
Bolat Tamer
Müdürü Bolat
simgesi olan yağ gülü
Tamer, parfüm sanayindeki tüm
(Rosa damascena), 100 yılı aşkın
ünlü kokuların Isparta’daki 5
süredir Isparta yöresinde
fabrikada işlendiğini söyledi, “Bu
üretiliyor.
işletmelerin biri Amerikan, 3’ü
Fransızdır. Bir de Türk işletmesi
Gülyağı ana hammadde
olarak Gülbirlik var.”
Gülbirlik Genel Müdürü
Bolat Tamer, dünya kozmetik
sektörünün devleri olarak bilinen Gucci, Chanel ve Christian
Dior gibi markaların ürünlerinde
Isparta’nın gülyağını kullandığını açıkladı. Tamer,
“Dünyanın en önemli parfümlerinden hangisi aklınıza geliyorsa mutlaka içerisinde
Isparta’nın gül çiçeğinin yağı
vardır. Chanel, Gucci, Christian
Dior gibi ünlü markaların gül
yağları Isparta’da işleniyor. Isparta bu yönden sadece
Fransa’ya değil dünyanın dört
bir yanına bu kokular vasıtasıyla
gül ve gül kokusunu yayıyor”
dedi. Isparta'ya "güller diyarı" is-

Gülyağı kokuyu kalıcı
kılmanın tek yolu
Gülyağı, parfüm imalatında
hangi koku olursa olsun, kokuyu
kalıcı kılabilen tek bileşen.
Dolayısıyla Isparta’nın gül
çiçeğinden elde edilen gülyağı,
dünya parfüm sanayinin olmazsa olmazı. Genel Müdür
Tamer, “Gül yağında dünya parfüm sanayinin ihtiyacının yüzde
65’i Isparta’dan, yüzde 35’i Bulgaristan’dan karşılanıyor.
Pazardaki bu avantajımız yıllardır lehimize devam ediyor. Bu
coğrafya bizde oldukça da
devam edecektir” diye konuştu.

