
Antalya Valiliği'nce, turizm hare-
ketliliği nedeniyle 15 Mayıs –
15 Ekim tarihleri arasında tu-
rizm bölgelerinde gürültü, gö-
rüntü ve çevre kirliliğinin ön-
lemesi için inşaat yasağı baş-
lıyor  >> 8’DE

Ekonomide bahar havası yaşanan Antalya'da, teşvikli
yatırımlara verilen destek yüzleri güldürdü. Belge
ve istihdam sayısı itibariyle 27 bölgede 6’ıncı sıra-
da yer alan Batı Akdeniz'de 30 yatırım için toplam
107 milyon 719 bin TL'lik yatırım teşvik belgesi
verildi. Bu yatırımlar ile 938 kişi istihdam edilecek 

2010’da her alanda çok iyi başlangıç yapan Antal-
ya'ya bir müjdeli haber de Hazine’den geldi. Öncü
göstergelerde yaşanan "bahar havası", teşvikli
yatırımlarda da hissedilmeye başladı. >> 6’DA

Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği'nin desteği ile
Antalya Ticaret Borsası,
Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası ile Batı Akdeniz

Ekonomisini Geliştirme Vakfı BA-
GEV’in öncülüğünde gerçekleştiri-
len YÖREX 2010 1. Yöresel Ürün-
ler Fuarı, 28 Nisan- 1 Mayıs tarih-
leri arasında Antalya’da yapılıyor.
Bu fuarın, hem tüketim hem de ya-
tırım konusunda bir çok imkanlar

sunacağını ifade eden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı
gibi bir organizasyonla ürünlerimi-
zin ülke ekonomisi içinde daha ya-
kışır bir yer tutması yolunda bir
çaba sarfediliyor. Bu çabayı takdir-
le karşılıyoruz. Fuarın ardından bu
konuda daha birçok çalışma ger-
çekleştirileceğini umuyoruz.”diye
konuştu.B

atı Akdeniz bölgesi Anado-
lu’nun zengin yöresel değerleri
içinde çok özel ürünlere sahip

cennet gibi bir bölge. Ama eli-
mizdeki zenginlikleri kullanamı-
yorsak, zenginliklerimizden söz et-
mek de çok anlamlı olmayacaktır.
Dolayısıyla bölgenin ekonomik
temelinde önemli pay sahibi olan
bu bölgesel değerlerimizi bir şe-
kilde günışığına çıkarmak; insan-
ları bu değerlerimizin varlığın-
dan haberdar etmek gerekiyor.
Antalya’da düzenlediğimiz YÖ-
REX, Birinci Yöresel Ürünler
Fuarı, bu doğrultuda çok önemli bir
kapı aralıyor. 

Batı Akdeniz,
topyekün YÖREX’te!

Başyazı sayfa 3’TE
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>>> İş dünyasının istihdam
çağrısı...

>>> Akdeniz’de 30 yatırıma
107 milyon TL...

>>> Batı Akdeniz’in nesi
meşhur?...

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yöresel
ürünlerimizin tanıtımı ve piyasalarda daha çok ilgi
görmesi; ülkemizin bu zenginliklerinin
değerlendirilmesi açısından YÖREX Fuarı’nı çok
önemli buluyoruz.” dedi

“Sizin oraların nesi meşhur?” sloganı
ile yürütülen YÖREX 2010 1.
Yöresel Ürünler Fuarı’nı
desteklediğini ifade eden Mehmet
Ali Şahin, fuarı oldukça ilginç
bulduğunu ifade ederek fuarın
başarılı geçmesi
temennisinde bulundu

2’DE 5’TE 6’DA

İnşaat yasağı
başlıyor

Mehmet Ali Şahin, YÖREX
1. Yöresel Ürünler Fuarı’nın,

Anadolu değerlerine sahip
çıkma anlamında önemli

olduğunu ve bu fuarı
desteklediğini ifade etti.

Recep Özkul, Osman Çetin Budak, Mehmet Ali Şahin, 
Sadık Badak, Ali Çandır 

TBMM Başkanı Şahin’den YÖREX 
Fuarı’na destek

3’TE

>> 3’TE

Teşvikli yatırımda
bahar havası

‘YÖREX Fuarı’nı çok
önemsiyoruz’

TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Yö-
netim Kurulu ve Meclis Başkanları,
istihdam ve ekonomik gelişmeleri
görüşmek üzere bir araya geldi.
TOBB Gn. Kr. Bşk. Nafi Güral’ın yap-
tığı ortak açıklama şöyle: >> 5’TE

İş dünyasının
‘istihdam’

çağrısı



DÖŞEMEALTI HALILARI
Yapağıdan üretilen iplerin, bitkiler

kullanılarak boyanmasıyla elde edilen,
el dokuması Döşemealtı halıları, yüzler-
ce yıl sağlam kalabilmesi ve yıllandıkça
güzelleşmesiyle tanınıyor. Ortalama 1
metrekare halı 8- 9 günde dokunuyor.
Göbeğinde kullanılan desene göre ad-
landırılan
Döşemealtı
halıları, ''ha-
lelli, toplu,
kocasulu,
mihraplı, ak-
repli, bay-
raklı, ambar-
lı, dokuz
toplu'' gibi
isimler alıyor.

BURDUR CEVİZ
EZMESİ 

Ceviz Ezmesi,
Burdur ile adı özdeş-
leşen, insan sağlığı-
na önemli faydaları
ile bilinen; ceviz, ir-

mik, şeker karışımın-
dan oluşan ve başka

hiçbir madde girmeyen, orijinal
bir yöresel ikram tatlısıdır.  Ceviz
ezmesi Türkiye’nin hiçbir yerinde
bilinmez ve yapılmaz. Ezmenin en
önemli özelliği, cevizindedir. Ce-
viz dolgun, beyaz ve yağlı olacak.
İrmik ne kadar az katılırsa, ceviz
ezmesi o kadar kaliteli ve uzun
ömürlü olur. 
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Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV) çatısı altında bir ara-
ya gelen Batı Akdeniz, bu kez de
BAGEV öncülüğünde yapılan YÖ-

REX 1. Yöresel Ürünler Fuarı’nda boy göste-
recek. Bölgenin ekonomik temelinde çok
önemli bir yere sahip olan yöresel ürünler, 28
Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Antalya
Expo Center’da düzenlenen Yöresel Ürünler
Fuarı’nda tanıtılacak. Burdur’un ceviz ezme-
sinden, Antalya’nın Finike portakalına; Ispar-
ta’nın elmasından Afyonkarahisarı’ın kayma-
ğına kadar Batı Akdeniz’in tüm tatları Türki-
ye’nin tatlarına karışacak. Yalnızca yöresel
tatları değil; halısından mermerine; tahta ka-
şığından sipsisine kadar sanayi ürünleri, el
sanatları ve tarımsal ürünleri ile üstelik…Tüm
meşhurları ve meşhur olacakları ile…

Batı Akdeniz’in yerel markaları:
Yöresel Ürünler

BATI AKDENİZ’İN YÖRESEL ÜRÜNLERİBURDUR
Ceviz ve ceviz ezmesi
Şeker pancarı- Şeker

Yusufça havuç
Anason  
Haşhaş

Taze fasulye
Yassıgüme Üzüm

Kiraz (Ağlasun Y.başköy)
Alabalık
Tütün

Kapari…
ISPARTA
Eğirdir elma 

Uluborlu kiraz 
Isparta kebabı 
Isparta gülü 

Isparta halısı… 

AFYONKARAHİSAR 
Afyon sucuğu 

Afyon pastırması 
Afyon mermeri 
Afyon kaymağı 

Deperotu
Haşhaş
Havuç

Bayat kilimi
Çay vişnesi

Dereçine kirazı 
Şuhut patatesi

Sandıklı leblebisi 
ANTALYA

Gazipaşa muzu 
Demre mavi yengeciKorkuteli elması, kirazı, mantarı

Tahinli piyaz
Hibeş

Tarator
Kabak tatlısı

Turunç
Bergamot

Patlıcan reçeli
Narenciye
Kekik balı
Mor üzüm

Arap kadayıfı 
Kulaklı çorbası

Döşemealtı halısı
Alanya muzu 

Akseki Bademli tahta kaşığı
(şimşir)

Akseki Bademli kardelen çiçeği
Elmalı leblebisi

Serik keçi boynuz saplı bıçağı 
İbradı şarabı

Anamur armudu
Finike portakalı

AFYON
KAYMAĞI

Manda sütünden elde
edilir. Afyon’un doğal ot-
lak ve yaylarında özel ot-
larla beslenen mandala-
rın sütünün kendine has
ayrı bir lezzeti vardır. Bu
yüzden yapılan kaymak
da ayrı bir lezzete sahiptir.

KORKUTELİ MANTARI 
Antalya’ya bağlı Korkuteli,

Türkiye’de üretilen 30 bin kültür
mantarının yüzde 70’ini karşıla-
yan bir ilçe. 1989'dan beri mantar
üreten 15 bin nüfuslu ilçede,
700'den fazla aile geçimini kültür
mantarından sağlıyor. Sektör, 5
binden fazla kişiye istihdam sağ-
lıyor. İlçenin bilinen bu en önemli

ürününün yanında
yanık dondurma-
dan, çomaklı
bardağına; şiş
köfteden elmaya

kadar çok sayıda
ürünü de mevcut. 

ISPARTA GÜLÜ
Türkiye florasında 24 gül

çeşidi olmasına rağmen gül
yağı elde etmek amacıyla
kullanılan bir türdür. Isparta
gülü olarak bilinen bu tür,
1.5-3 m arasında boylanan,
pembe renkli, yarım kat-
merli, kuvvetli kokulu çiçek-
ler açan, çok yıllık, dikenli
ve kışa dayanımı yüksek bir
çeşittir. 

Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’ı
içine alan Batı Akdeniz bölgesinin zengin
kültürü, yöresel ürünleri ile markalaşacak

FİNİKE PORTAKALI 
Finike Portakalının üretim

alanı, Antalya ili Finike ilçesi,
Turunçova, Hasyurt, Yeşilyurt
ve Sahilkent beldesi ile Yalnız
ve Yuvalılar köyü olarak tes-
cillendi. Finike portakalının
kensine has tadı ve kokusu
Finike’deki özel mikro klima
iklime dayanmaktadır. Bu ne-
denle Finike'den alınıp başka
bölgelere dikilen fidanların
meyveleri aynı renk, kalite ve
aromayı taşımıyor.
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Batı Akdeniz bölgesinin YÖREX Fua-
rı’na gösterdiği ilgi karşılığını mutla-
ka bulacaktır. Bölgesel katılım ger-

çekten yoğun gerçekleşiyor. Öyle ki, bölge için-
de bile bugüne kadar varlığını duymadığınız
bazı ürünlerle karşılaşabilirsiniz. Odalar, borsa-
lar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve bazı
özel firmalar yöresel ürünlerini YÖREX Fua-
rı’na taşımak için adeta yarıştılar. Tarım ve gıda
ürünleri ile bazı elişi ürünlerimiz fuarda tanıtıla-
cak. Bölgemizden hepimizi temsilen katılım
gösteren kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür
etmemiz gerekiyor. Bu katılımla, Anadolumu-
zun her yerinden gelecek olan katılımcılar kar-
şısında iyi bir ev sahipliği sağlamış oluyoruz.
Öyle ya! İnsanları fuara katılmaya davet edip
de kendimiz katılmasak, ayıp olurdu! 

Bölgemizde zengin bir yöresel ürün dokusu
olduğunu söyledik ama bu ürünlerin önemli
kısmının hukuki tescil sürecinden geçmemiş ol-
duğunu da hatırlamamız gerekiyor. YÖREX
Fuarı bu konularda rehberlik edecek çok sayıda
uzmanı da Antalya’ya getiriyor. Türk Patent
Enstitüsü konu hakkında bilgi almak isteyen;
ilk adımı nasıl atacağını bilemeyen yöresel ürün
üreticilerine yol gösterecek ve bilgi verecek.
TPE uzmanları belki de coğrafi işaret tescili ko-
nusunda birçok üreticinin yapması gereken ilk
işleri fuar sırasında gerçekleştirmelerine vesile
olacaktır. Bu da elimizdeki ekonomik zengin-
liklerin markalaşması yolunda atılacak önemli
bir adımdır. 

Bugüne kadar bölgede coğrafi işaret tescili
almış iki ürünümüz var; biri Finike Portakalı,
diğeri de Burdur Ceviz Ezmesi. Ama her iki
ürünün de standardizasyon konusunda ciddi sı-
kıntıları var; zaman içinde bunları da çözmemiz
gerekiyor. Finike Portakalı bilindiği gibi ülke-
mizin farklı bölgelerinde yetiştirilen bir porta-
kal sanılıyor. Oysa Finikemizin özel iklim ve
toprak koşulları altında yetişen protakala veri-
len bir tescil söz konusu. Bu nedenle bu ürünü-
müzün ve yetiştiricilerinin hukuki haklarını ko-
rumak zorundayız. Ceviz Ezmesi konusunda da
tescil belgesinde belirlenmiş standart hammad-
de oranlarına sadık kalan üreticileri korumanın
yolunu bulmamız şart. Çünkü henüz çok fazla
tanınmayan bu ürünle yeni karşılaşacak insanla-
rın kafasında oluşacak “ilk kanaat” son derece
önemli. Şu günlerde alacağımız tavır ceviz ez-
memizin parlak bir geleceği olup olmayacağını
belirleyecektir. Ceviz Ezmesi yiyende bir hay-
ranlık uyandıran, yoğun ceviz aroması ve lezze-
tiyle özel kılınan bir tatlı. Gerçekten benzersiz
bir tat! Ama şu gerçeği de atlamayalım; düşü-
nün bir kere, hayatınızda ilk defa tattığınız bir
ürün var. Deniyor ki bunun adı ceviz ezmesidir;
ama içinde ceviz olduğuna dair bir tat alamıyor-
sunuz! Sıkıştırılmış şeker topu gibi bir lezzeti
var! Maalesef piyasada bu tür örnekler de var.
Üreticiler derhal bir araya gelmeli, bu tedirgin-
lik verici olguyu hızla durdurmalıdır. Yoksa
maazallah, ceviz ezmemizi genç yaşında yok
olma riskiyle karşı karşıya bırakmamalıyız! 

YÖREX Birinci Yöresel ürünler Fuarı’nın
bölgemiz ve ülkemiz üreticilerine yeni ufuklar
açacak, ekonomik hayatımıza hareket getirecek
bir buluşma olması dileğiyle. 

Batı Akdeniz,
topyekün YÖREX’te!

BAŞYAZI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile An-
talya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen YÖREX

2010 1. Yöresel Ürünler Fuarı, 28 Nisan- 1 Mayıs tarihleri
arasında Antalya Expo Center’da

yapılıyor. Bu fuarın, hem tüke-
tim hem de yatırım konusun-
da bir çok imkanlar sunaca-
ğını ifade eden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, “YÖREX Yö-
resel Ürünler Fuarı gibi bir or-
ganizasyonla ürünlerimizin

ülke ekonomisi içinde daha ya-
kışır bir yer tutması yolunda bir

çaba sarf ediliyor. Bu çabayı
takdirle karşılıyoruz.

Fuarın ardından bu
konuda daha birçok

çalışma gerçek-
leştirileceğini

umuyo-

ruz.”diye konuştu. 

Hem tanıtım hem yatırım 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkemizin yerel pa-

zarlarda sıkışıp kalan çok sayıda ürünü olduğunu belirtirken,
bu ürünlerin, bilinip tanınamadığı için ülke ekonomisine katkı-
sının, sınırlı kaldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu fuar, ülkemi-
zin 81 ilinin üretim zenginliğini sergileyecek, hem tüketim hem
de yatırım konusunda birçok imkânlar sunacak.” diye konuştu. 

Kamuoyu bilinci oluşacak 
Fuarın, özellikle konunun hukuki boyutunda bir ka-

muoyu bilinci oluşması anlamında önemli olduğuna vurgu
yapan Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlerin pazarlarını geliştir-
me konusunda da bu fuarın büyük faydası olacağına işa-
ret etti. Hisarcıklıoğlu, “Fuarın yaratacağı hareket, özellik-
le konunun hukuki boyutunda bir kamuoyu bilinci oluşma-
sı, bu ürünleri üreten veya yetiştiren işletmelerin yasal
haklarından haberdar olup, haklarına sahip çıkacak duru-
ma gelmeleri açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan
otellerle, süpermarketlerle ve konsolosluklarla yürütülen
tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle yöresel ürünlerin pazar-
larını geliştirme konusunda da büyük fayda sağlayacak
diye umuyoruz. Yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve piyasa-

larda daha çok ilgi görmesi ve ülkemizin bu zenginlikle-
rinin değerlendirilmesi açısından YÖREX

Fuarı’nı çok önemli buluyoruz.”dedi. 

Yöresel ürünlerin değerlendirilmesi için YÖREX Fuarı’nı çok önemsediklerini
ifade eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu fuarın önce tanıtım, sonra da
markalaşmanın gelişmesi açısından büyük faydası olacağını söyledi.

‘YÖREX Fuarı’nı
çok önemsiyoruz’

TBMM Başkanı
Mehmet Ali Şahin,
Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Ali
Çandır, Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası (ATSO)
Başkanı Çetin Osman
Budak, AKP Antalya
Milletvekili Sadık Badak,
ATB Başkan Yardımcısı
Recep Özkul ile ATB
Danışmanı Sedat
Kolcuoğlu’nu TBMM’deki
makamında kabul etti.
Görüşme sonrasında
yöresel ürünler fuarı
fikrini oldukça ilginç bulduğunu ifade
eden Şahin, fuarın başarılı geçmesini
diledi. Şahin, “Yöresel Ürünler Fuarı,
zengin Anadolu kültürünün tüm
değerlerine sahip çıkılması anlamında
önemli ve ilginç bir fuar. Ümit

ediyorum ki böylesine önemli bir fuar,
çok önemli başarılara da imza
atacaktır.”diye konuştu. Böylesine
önemli bir projeye imza attıkları için
gelen heyete teşekkürlerini sunan
Şahin, çocukluk anılarında yer alan
bir anektodu da paylaştı. Şahin,”

Çocukluğumuzda elimizdeki değerli
mallarla, örneğin elde yapılmış bir
çorap ile başka bir malı değiş tokuş
ederdik. Para yerine elimizdeki
ürünleri kullanırdık.” diyerek bu
yöresel ürünlerin taşıdığı ticari değere
de işaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, yöresel ürünlerin
buluşacağı bugüne kadarki en büyük organizasyon olan YÖREX 1. Yöresel
Ürünler Fuarı’nın başarılı geçmesi temennisinde bulundu

Şahin’den YÖREX Fuarı’na destek
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‘Tarımda Küçük  İşletme Kalmasın’
sloganıyla bilinen Batı Akdeniz
Sohbetleri Tarım Toplantıları’nın
Burdur’daki ilk ilçe toplantısı Yeşi-

lova’da yapıldı. Toplantıya Yeşilova Belediye
Başkanı Nuri Özbek, BAGEV Başkanı Ali
Çandır, Ziraat Bankası Antalya Bölge Başka-
nı İbrahim Turgutalp, Burdur Ticaret Borsası
Başkanı Baki Varol, Yeşilova’daki kooperatif-
lerin başkanları ve Yeşilovalı çiftçiler katıldı. 

Birlik ve beraberlik mesajları
Ziraat Bankası Bölge Başkanı İbrahim

Turgutalp, üreticilere mevzuat çerçevesinde
her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade ederken
kooperatiflerle işbirliği yapmak istediklerini
vurguladı. BTB Bşk. Baki Varol da konuşma-
sında birlikte hareket etmenin küçük işletme-
ler açısından taşıdığı öneme değindi. BA-
GEV Bşk. Ali Çandır da “Projeye başlarken
küçük işletmeleri bitirmek istiyorlar diyenler
oldu. Bugünden yarına topraklarımızı birleşti-
remeyeceğimiz için, birlikte hareket ederek
ortak rekabet ortamı yaratabileceğimize ina-
nıyoruz. Büyük kuruluşların gücü altında ezil-
meden önce, işletmemizi rekabet edebilir
hale dönüştürmeliyiz. Amaç çiftçiyi bilgilendir-
mek, cesaretlendirmek ve büyüme sürecinde
ihtiyaç duyacakları kredilere dair bilgi ver-
mek.”dedi.Yeşilova Bld. Bşk. Nuri Özbek ise
Yeşilova’nın kalkınması için gelir getirecek
toplu hayvancılığın önemine vurgu yaptı.  

Toplantıda BAGEV Tarım Danışmanı Zi-
raat Mühendisi M. Sedat Kolcuoğlu’nun yö-
netiminde bir panel düzenlendi. Panelde Gül-
köy Genel Müdürü Süleyman Dağlı, Burdur
Tarım İl Müdür Vekili Yüksel Güldalı ve Ziraat
Bankası Antalya Tarımsal Bankacılık Şubesi
Müdürü Hasan Güdek birer sunum gerçek-
leştirdi. Yeşilova Belediyesi Düğün Salonu’nu
dolduran yaklaşık 200 kişilik üretici grubu, pa-
nel sonrasında panelistlere çeşitli sorular sor-
dular ve tartışmalara katıldılar. 

BAGEV ve Ziraat Bankası’nın işbirliğiyle hazırlanan Batı Akdeniz Sohbetleri Tarım
Toplantıları, bölgede sinerji yaratmaya devam ediyor. Antalya’da ve Isparta’daki
toplantıların ardından Burdur’daki ilk ilçe toplantısı da yoğun katılımla gerçekleştirildi

ATB bünyesinde kurulan KOSGEB
Sinerji Odağı hizmete girdi. Artık Antal-
ya’daki tüm KOBİ’ler ATB Sinerji Odağı
aracılığıyla KOSGEB desteklerinden
daha kolay faydalanabilecek.

ATB ile KOSGEB arasında KOS-
GEB TİP 1 Sinerji Odağı protokolü im-
zalandı. KOSGEB Başkanı Mustafa
Kaplan’ın imzasının bulunduğu protoko-
lü KOSGEB Denizli Merkez Müdürü Ke-
mal Bildiş, ATB Başkanı Ali Çandır’a
teslim etti. Bildiş, “Sinerji odağı, KOS-
GEB'in, özellikle KOBİ'lerin yapısal de-
ğişim ve dönüşümüne imkan tanıyacak
proje bazlı destekleme modeline geçişi-
mizde önemli bir araç olacak” dedi.

Can suyu olacak 
ATB Başkanı Ali Çandır, KOSGEB

destek ve kredilerinden ATB üyeleri-
nin daha fazla yararlanmalarını sağla-
mak için bu girişimde bulunduklarını
söyledi. Çandır, “KOSGEB’in küçük
ve orta boy işletmelere bir çok konu-
da desteği oluyor. Biz de üyelerimizin
bu desteklerden yararlanmasını isti-
yoruz. Bu sayede işletmesini ayakta
tutmaya çalışan birçok girişimcinin
can suyuna kavuşacağına inanıyoruz.
Faydalanmak isteyen işletmelerin
borsamıza başvurmalarını gerekiyor"
diye konuştu.

Burdur İl Genel Meclisi Salonu’ndaki top-
lantıda, BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı hak-
kında  ildeki kurum ve kuruluşların temsilcile-
rine bilgi verildi. Toplantıda belediyelerden,
kaymakamlıklardan, kurumlardan bölge yara-

rına olacak projeler ha-
zırlamaları istendi.

BAKA Genel Sekre-
teri Tuncay Engin kalkın-
ma ajanslarının temel
güç olduğunu söyledi. ,
Tuncay Engin, “Türki-
ye’de 26 kalkınma ajansı
kuruldu. Amaç bölgesel

gelişmeyi hızlandırmak, kamu, özel kesim ve
STK’ları arasında işbirliğini geliştirmektir.
Ajanslar, yerel yönetimlere, teknik ve idari
destek sağlayacak. Biz belediyelerimizden,
kaymakamlıklarımızdan, müdürlüklerimizden,
sanayicilerimizden bölge için faydalı olacak
projeler bekliyoruz” diye konuştu.

Yeşilova’da birlik ve beraberlik

KOSGEB Sinerji Odağı
hizmete girdi

BAGEV, bölgesel kalkınma anlamında
sanayici ve işadamları temsilcilerine örnek
teşkil ediyor. 

Radyo Ekspres’de yayınlanan ‘Batı Akde-
niz’de Eğitim ve İş Zamanı’ adlı programa ko-
nuk olan ANSİAD Yön. Kur. Bşk. Yrd. ve ATB
Meclis Üyesi H.Ergin Ci-
van, BAGEV'in projelerini
takdir ettiğini ve ANSİAD
olarak da bu projelere
destek olabileceklerini
belirtti. H.Ergin Civan, bir
sivil toplum kuruluşu olan
BAGEV’in bölgesel kal-
kınma anlamında kendi-
lerine örnek teşkil ettiğini de ifade etti. 

Bölgedeki tüm SİAD’lar
toplanmalı

Bölgedeki tüm SİAD’lar toplanmalı 
ANSİAD olarak Batı Akdeniz bölgesinde-

ki tüm SİAD’ların toplanmasının daha faydalı
olacağını düşündüklerini vurgulayan H. Ergin
Civan, BAGEV’in faaliyet alanı bakımından
örnek teşkil ettiğini söyledi. Batı Akdeniz Kal-
kınma Ajansı’nın ve bir sivil toplum kuruluşu
olan BAGEV'in faaliyet alanlarının Antalya
,Isparta, Burdur illeri olduğunu,  bu sebeple
de Batı Akdeniz’de daha aktif ve bölgeye fay-
dalı işler ortaya konulabileceğini belirtti. Bu
konu ile ilgili yürüttükleri çalışmaların da de-
vam ettiğini söyledi.

BAGEV örnek oluyor

BAKA, projeler 
bekliyor

H.Ergin Civan

Antalya Ticaret Borsası bünyesinde kurulan KOSGEB
Sinerji Odağı ile Antalya’daki tüm KOBİ’ler
desteklerden daha kolay faydalanabilecek 

Tuncay Engin
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TOBB’a bağ-
lı 365 Oda
ve Bor-
sa’nın Yö-

netim Kurulu Baş-
kanları ile Meclis
Başkanları, istih-
dam ve ekonomide-
ki gelişmeleri gö-
rüşmek üzere bir
araya geldi. Ortak
açıklamayı TOBB Genel Kurul Başkanı
Nafi Güral yaptı. 

TOBB Genel Kurul Başkanı Nafi Gü-
ral tarafından yapılan açıklamada, “Sos-
yal ve ekonomik refahı geliştirici her pro-
jenin hayata geçmesi için elimizi taşın al-
tına koymaktan çekinmedik. Son dönem-
de, hızla bozulan iktisadi ortamın bir so-
nucu olarak, artan işsizliğin acısını, bizler

de yüreğimizde hissediyor ve çözümü
için çaba sarfediyoruz.” dedi. 

Ankara’da bir araya gelen TOBB’a
bağlı 365 adet oda-borsanın başkan ile
meclis başkanları, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın, tekstil sektörüne
yönelik ‘emek sömürücüsü’ ve TOBB’a
yönelik ‘her TOBB üyesi bir kişiyi işe
alsa, işsizlik sorunu çözülür’
açıklamalarına yanıt verdi.

Ortak bildiride “Bizler, “çalışanın hak-
kını alın teri kurumadan veriniz” öğüdüyle
yetiştik. Biz, çalışanımızla aynı masada,
aynı tencereden yemek yeriz. Çalışanın
maaşını geç verdiği için ağlayan insanlar,
işte bu camianın mensuplarıdır.” denildi.

İtici güce ihtiyaç var
Ortak bildiride çıkan mesaj ise şöyle:

“Sorunun çözümü çarkların dönmesi, üre-

tim ve rekabet gücü-
müzün artmasıdır.
Zira üretim tüketim
ve istihdam birbirin-
den ayrılmaz bir bü-
tündür. Çarkların
dönmeye devam et-
mesi için de, itici
güce ihtiyaç vardır.
Bunu da ancak hü-
kümet sağlayabilir.”

Başbakan’a çağrı
“Yapılması gereken, büyük bir istih-

dam seferberliğini, kamu-özel sektör iş-
birliği ile, bir an önce başlatmaktır. Ülke-
mizin birinci ve öncelikli meselesi olan iş-
sizliği görüşmek üzere, tüm Başkanları-
mızla birlikte yapılacak bir toplantıda, Sa-
yın Başbakanımızı da aramızda görmek
istiyoruz.”

TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Yönetim Kurulu Başkanları ile Meclis Başkanları, istihdam ve
ekonomideki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi

İş dünyasının ‘istihdam’ çağrısı

Türk girişimcilerin öncülüğünde Rusya’da
bir toptancı hal açılacak Rostov FORT adıyla
Rostov’a bağlı Aksay şehrinde faaliyet göste-
recek olan hal, lojistik ve pazarlama altyapısı
olarak Rusya’daki ilk modern örnek olacak. 

Aksay Vali Yardımcısı Aleksey Valeryeviç,
bu yatırım için Rostov bölgesinin seçilmiş ol-
masından büyük memnuniyet duyduklarını
belirtti ve “Rusya olarak bu proje örneğine ih-
tiyacımız vardı. Birçok sektörde gelişmiş do-
nanım ve altyapıya sahi-
biz. Ancak taze sebze ve
meyve lojistiği ve pazarla-
ması konusunda altyapı-
mız çok yetersiz. Bu mo-
del, sebze meyve ticareti-
nin vergilendirilmesi ko-
nusunda da örnek teşkil
edecektir” diye konuştu.

Rusya’ya toptancı hali

Aleksey Valeryeviç

AİB bünyesinde faaliyet gösteren
Tekstil ve Hammaddeleri, Yaş Meyve ve
Sebze ile Kesme Çiçek İhracatçılar Bir-
liklerinin başkanları, 2010'un ilk üç ay-
lık dönemini değerlendirdiler. AİB'de
gerçekleştirilen toplantıya AİB ve AK-
ÇİB Bşk. Osman Bağdatlıoğlu, ATHİB

Bşk. Azize Kalkavan, AYMSİB Bşk.
Mustafa Satıcı katıldı. 

Mustafa Satıcı, “Bu yıl Türkiye’de
domates, Antalya'da ise yaş meyve
sebze ihracatı toplamları 500 milyon
doları rahatlıkla aşacaktır. Türkiye'nin
geleceği üretim ve ihracattadır" dedi.

Tekstil sektörün-
de Mart ayında yüzde
7.7, üç aylık dönemde
ise yüzde 16.8'lik ar-
tış yakaladıklarını be-
lirten Azize Kalkavan,
toplam ihracat geliri-
nin de 20 milyon 388
bin dolar olduğunu

söyledi. Azize Kalkavan, "Küresel
mali krizden hızla normalleşme süre-
cine geri dönüşün başlamış olduğu-
nu memnuniyetle gözlemliyoruz"

dedi. 
Kesme çiçek sektörünün Mart ayın-

daki yüzde 110'luk artış ile Türkiye'deki
23 ihracat sektörü arasında rekor kırdı-
ğını vurgulayan Osman Bağdatlıoğlu,
bu artış ile sektörün altın dönemini ya-
şadığını söyledi. Hızlı yükselişin yeni
yatırımların önünü açtığını da belirten
Osman Bağdatlıoğlu, "Kesme çiçek
sektörü yaşanan zorluklara rağmen
tüm sektörler arasında en güçlü ayakta
kalan sektördür. Son bir yılda dünya çi-
çek tüketimi yüzde 40; rakiplerimizin
kesme çiçek ihracatı yüzde 30 azalır-
ken, Türkiye yüzde 16 artış gösterdi”
dedi.  

İhracat yükselme eğiliminde
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AFYONKARAHİSAR’ın ünlü Cebeci
peynirlerinin üreticisi Güney Süt, Isparta
Organize Sanayi Bölgesi’nden yer tahsisi
aldı. Günde 200 ton süt işleme kapasiteli
süt ve süt ürünleri tesisi kuracak olan Gü-
ney Süt, OSB’de yem fabrikası da planlı-
yor. 2 yatırımın bölge hayvancılığının geli-
şimine çok büyük katkı sağlayacağına ina-
nılıyor.  

Tarımsal sanayinin ilgi odağı
S.D. OSB Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Ahmet Özçelik, Afyonkarahisar’ın ünlü
Cebeci peynirlerinin üretici firması Güney
Süt’ün OSB’den yer tahsisi aldığını açıkla-
dı. Günlük 200 ton süt işlenmesinin plan-
landığını bildiren Özçelik, “Bu fabrika bölge
hayvancılığına çok büyük katkı sağlaya-
caktır. Fabrikanın temeli de önümüzdeki

günlerde atılacak.
Yakın zamanda böl-
gemiz hayvancılığı-
na ve ekonomisine
katma değer kazan-
dırır duruma gele-
cektir” dedi. Özçelik,
firmanın süt işleme
tesisinin yanı sıra
OSB’de yem fabri-
kası kurmayı da planladığını söyledi. 

Meyvecilik alanında da önemli bir yatı-
rım talebiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade
eden Özçelik, Almanya menşeli bir yatırım-
cının bölgede konsantre meyve tesisi kur-
mak için yer talebinde bulunduğunu kay-
detti. Özçelik, “Yönetim Kurulumuz bu fir-
maya da 60 bin m2’lik yer talebine karşılık
bir parsel göstermiştir. Gösterdiğimiz par-

sel ve yatırım şu anda değerlendiriliyor”
diye konuştu. 

Ahmet Özçelik, Diyarbakırlı bir firma-
nın Isparta OSB’de soğuk hava deposu
paneli üretimi yapacak bir fabrika için te-
mel attığını da açıkladı. Özçelik, Bursa’dan
galvaniz üretimi yapacak bir firmanın da 5
bin m2’lik yer talebinde bulunduğunu söz-
lerine ekledi. 

2010 yılına turizmden inşaata,
tarımdan sanayiye çok iyi bir
başlangıç yapan ve rekorlarla
yılın ilk üç ayını geride bırakan

Antalya'ya bir müjdeli haber de Hazine
Müsteşarlığı'ndan geldi. Ekonominin
öncü göstergelerinde yaşanan "bahar
havası", teşvikli yatırımlarda da
hissedilmeye başladı. Hazine
Müsteşarlığı'nca açıklanan verilere göre,
Yeni Teşvik Sistemi kapsamında daha
önceki aylarda istediğini alamayan TR61
koduyla ikinci bölgede yer alan Antalya,
Isparta ve Burdur'a toplam 30 yatırıma
teşvik çıktı. Üç il için toplam 107 milyon
719 bin TL tutarındaki teşvikli yatırım
sonucunda da bölgede 938 kişiye daha iş
kapısı açılmış olacak. 

24 yatırım belgesi Antalya’ya
2010'un ilk iki aylık döneminde Batı

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 24 yatırım
teşvik belgesi ile ilk sırada yer aldı. Genel
teşvik sistemi kapsamında 4'ü imalat, 6'sı
hizmet sektörü olmak üzere toplam 10
yatırım teşvik belgesi verildi. Bu kapsam-
da 43 milyon 377 bin TL teşvik tutarına
karşın söz konusu yatırımlar ile toplam
112 kişi istihdam edilecek. 

Bölgesel yatırımlar kapsamında ise
2'si imalat, 12'si ise hizmet sektörü olmak
üzere toplam 14 adet yatırımın teşviki
onaylandı. 47 milyon 409 bin TL'lik yatı-
rım tutarı bulunan bu 14 yatırım ile de
532 kişiye iş imkanı oluşacak. Genel teş-
vik ve bölgesel teşvik kapsamında toplam
24 yatırım için teşvik onayı alan Antal-
ya'daki bu yatırımların tutarı 90 bin 786
bin TL olurken, bu yatırımlar tamamlandı-
ğında 644 kişiye iş imkanı sağlanacak. 

Isparta ve Burdur’a 3’er teşvik
Bölgedeki diğer 6 yatırım teşvikinin

ise 3'ü Isparta'ya; 3'ü de Burdur'a verildi.
Isparta'da genel teşvik sistemi
kapsamında imalat sanayinde bir yatırım;
bölgesel teşvik kapsamında ise bir imalat
sanayi ve bir hizmet sektörü olmak üzere
iki yatırım için teşvik tanındı. Toplam
tutarı 8 milyon 632 bin TL olan bu üç
yatırım ile Isparta'da 194 kişi için iş
sahası açılacak. 

Burdur'da ise bölgesel teşvik
yatırımları kapsamında madencilik
sektöründe 3 yatırıma teşvik tanınacak.
Toplam yatırım tutarı 8 milyon 300 bin TL
olan bu yatırımlar ile 100 kişi için iş
imkanı daha oluşturulacak.

Ekonominin öncü göstergelerinde yaşanan “bahar havası”, teşvikli yatırımlarda
da hissedilmeye başladı. Batı Akdeniz'de 30 yatırım için toplam 107 milyon 719
bin TL'lik teşvikli yatırımla 938 kişi istihdam edilebilecek

Akdeniz'de 30 yatırıma
107 milyon TL

Antalya yat bakım merkezi olacak
ANTALYA Serbest Bölge'de faali-

yet gösteren yat firmaları üretimin
yanı sıra hedeflerini bakım-onarım faa-
liyetlerine de çevirdi. Akde-
niz’deki yüzlerce yatın bakım
ve onarım işlerini için kolları
sıvayan Antalyalı firmalar, bu
alanda da önemli bir merkez
olmayı planlıyor. 

Nakde dönüş daha kısa
Kriz sebebiyle birçok yat

sahibinin yeni yat yaptırmak
yerine mevcut yatının bakım-onarımını
yaptırarak tekrar kullanmaya yönlen-
diğini belirten Antalya Serbest Bölge
İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü
Zeki Gürses, ASBAŞ'ın yat üzerine ih-

tisaslaştığı için bakım ve onarım için
de ciddi talepler almaya başladığını
kaydetti. Yat bakım-onarım faaliyetleri-

nin 3-12 ay süreçleri kapsadı-
ğına dikkat çeken ASBAŞ Ge-
nel Müdürü Zeki Gürses, bu
nedenle bakım-onarımın nak-
de dönüş sürecinin de çok
daha kısa ve firmalar için
önemli bir tercih nedeni oluş-
turduğunu vurguladı. 

ASBAŞ'da 2009'da bakım-
onarım işinin hızlandığını be-
lirten Gürses, "Artık Serbest

Bölge komplike bakım-onarım merke-
zi haline de gelecek. Önümüzdeki yıl-
larda bu alanda talepler daha da arta-
cak.”dedi. 

Zeki Gürses

BAKA'YA 18
uzman personel

alınacak

BATI Akdeniz Kalkınma Ajan-
sı’nda (BAKA) uzun süren tartışmalı
genel sekreter atamasının yapılması
ile çalışmalara hız verildi. Isparta,
Burdur ve Antalya'nın içinde yer aldı-
ğı BAKA'ya 18 personel alımı yapıla-
cağı duyuruldu. Üç ilin valilikleri ka-
nalıyla da yapılan personel alımı ila-
nında, üç ilin kalkınması ve gelişme-
sine hizmet etmek isteyen, analitik
düşünebilen, takım çalışmasına yat-
kın, kendine güvenen, iletişime açık,
dinamik, üretken, değişen çalışma
koşullarına uyum sağlayabilen ve se-
yahat engeli ol-
mayan, biri Hu-
kuk Müşaviri
olarak istihdam
edilmek üzere
18 adet uzman
personel; 1 adet
iç denetçi ve 5
adet destek personeli olarak yönetici
asistanı, halkla ilişkiler ve basın gö-
revlisi, idari büro görevlisi, bütçe, mu-
hasebe ve finansman görevlisi ve bil-
gi işlem görevlisi alınacağı belirtildi.

BAKA'ya yapılacak başvurular
12 Nisan 2010 tarihinde başlayacak
ve 26 Nisan 2010 tarihinde sona ere-
cek. Adayların seçimi için 10-14 Ma-
yıs 2010 tarihlerinde yazılı ve sözlü
sınavlar yapılacak. 

Kazanan adayların isim listesi,
Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu
tarafından sonuçların kendisine inti-
kal ettirildiği tarihten itibaren en geç
üç gün içinde www.isparta.gov.tr,
www.antalya.gov.tr ve
www.burdur.gov.tr internet adresle-
rinde ilan edilecek. Ayrıca sınav so-
nucu, göreve başlama çağrısı ile bir-
likte, kazanan adaylara yazılı olarak
bildirilecek.

Isparta OSB’ye ilgi artıyor



Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı
(ATAV) Nizamettin Şen, dünyada
‘coğrafi işaret’ diye bir kavram oldu-
ğunu belirterek, “Coğrafi işaret, yö-
relerin kendi sahip
olduğu değerlerin or-
taya çıkarılması ve
dünya insanlarının
paylaşımını sunulma-
sını amaçlamaktadır.
Antalya’da birincisi
düzenlenecek yöre-
sel ürünler fuarının
bir özelliği de bu ideale ulaşabilmek-
tir. Bu fuar bu anlamda bizim bilin-
çlenmemizi sağlayacaktır” diye ko-
nuştu. 

Turizmin sadece deniz, kum, gü-
neş olmadığını belirten Şen, “Turizm
aynı zamanda varlıkların, değerlerin
tanıtımıdır, bu değerlerin insanlığın
paylaşımına sunulmasıdır. Turizmci-
ler bütün güçleriyle, bölgesel değer-
lerin tanıtılması, sahiplenilmesine
güç vermelidir. Fuarı bütün kalbimle
destekliyorum.” diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşlet-
meciler Birliği (AKTOB) Başkanı Su-

ruri Çorabatır, Anado-
lu’nun yöresel ürün-
lerini tanımadığını be-
lirterek, “Yörelerimi-
zin ürünlerini bu fuar
aracılığıyla tanıtılma-
sını, ziyaretçilere açıl-
masını turizmciler
olarak biz de önemsiyoruz. Fuar yö-
resel ürünlerin turizm sektörü tara-
fından bilinmesine de öncülük ede-
cektir. Turizmin 81 ilden gelecek
ürünlerle ufkunun açılacağına inanı-
yorum. Yöresel ürünlerin turizmde
nasıl kullanılabileceği noktasında tu-
rizmcilere bakış açısı getirecektir”
diye konuştu. 

Deniz, kum, güneş üçgenine
alternatif

Profesyonel Otel
Yöneticileri Derneği
(POYD) Başkanı Volkan
Şimşek, Yöresel
Ürünler Fuarı’nın
yöresel ürünlerin
tanıtımı açısından iyi

bir organizasyon olduğunu söyledi.
Deniz, kum, güneş üçgeninden turizmin
sıyrılması gerektiğini bunun için
alternatif turizm arayışlarının olduğuna
dikkat çeken Şimşek, “Turizmciler
olarak YÖREX’i bu çerçevede çok iyi
değerlendirmemiz gerekiyor.
Anadolu’nun ürünlerinin coğrafi işaret
kazanarak ekonomiye kazandırılmasının
yanında turizm için de
değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
Fuarın başarılı geçeceğine inanıyorum”
dedi. 

Türkiye’nin renkleri bu fuarda
olacak

Seyahat
Acentaları
Yöneticileri Derneği
Başkanı, TURSAB
Yönetim Kurulu
Üyesi ve Öger Tur
Genel Müdürü Recep
Yavuz, Yöresel Ürünler Fuarı’nın
önümüzdeki yıllarda turizme büyük
katkısının olacağını söylerken,
“Fuarın görüntüsünden çok

etkilendik. Turistler de çok
etkilenecektir” dedi. Fuarın
Türkiye’nin renklerini  yansıtacağını
kaydeden Yavuz, “Fuara gelecek
turist, baklavanın yapımını, sucuğun
yapımını görecektir. Türkiye
kültürünü anlatan bir fuar olacak.
Stantta tulum çalınması bile turisti
müthiş etkileyecektir. Türkiye’nin
renkleri bu fuarda olacak.
İnanıyorum tur operatörleri de büyük
ilgi gösterecektir. Antalya’nın
turizmine renk getirecek bir
organizasyon olacak. Ne yapıp edip
fuarı programlarımıza dahil etmeye
çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda tur
operatörleriyle ortaklaşa plan
yaparak turistlerin fuara katılımını
sağlamak istiyoruz” diye konuştu. 

Rehberler Odası Başkan
Yardımcısı Oktay Tilki, turistlere
bölgeleri yöreleri anlatan rehberlerin
zaman zaman ürünleri iyi
tanımamaktan kaynaklı sıkıntıya
düştüğünü belirterek, “YÖREX
vesilesiyle rehberler yöresel ürünleri
tanıma fırsatı
bulacak. Rehberler,
yol güzergahlarında
turistleri coğrafyayı
olarak kısıtlı şekilde
tanıtmak yerine
ülkenin değerlerinden
de turistlere
bahsederek iyi bir
tanıtım yapma şansı bulacak” dedi.

Antalya’nın hızlı tren rüyası ile ilgili
gelen farklı açıklamalar kafaları
karıştırdı. Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarı Mehmet Habib Soluk,

hızlı trenin Antalya’ya getirilmesi
için 2023 tarihini verirken; Ak
Parti Antalya Milletvekili Sadık
Badak, hızlı trenin EXPO 2016’ya
yetiştirilme talebini yineledi. 

Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarı Mehmet Habib Soluk,
hızlı tren gibi yatırımların kısa
vadede gerçekleşebilecek
yatırımlar olmadığını kaydetti.
Orta ve uzun vadede Türkiye’nin
demir yollarının da kara yolu ağı
gibi planlandığını belirten Soluk, "Bunların
ortaya çıkması da zaman alacaktır.
Antalya’ya hızlı tren kısa vadede mümkün

değil. Antalya’da şu anda etüt projesi var.
Uygulama projelerine çalışılıyor.”dedi.  

Antalya plana dahil
Ulaştırma Bakanlığı’nın

yapmış olduğu 2010 Ulaştırma
Şurası hedefleri içerisinde 6 bin
500 kilometrelik hızlı tren
güzergahı bulunduğunu;
Antalya’nın da bunun içine dahil
olduğunu kaydeden  Mehmet
Habib Soluk, “Ankara-Kayseri
hattı bu yıl sonunda açılacak ve
Ankara-Bursa hattının da yine
bu yıl temeli atılacak. Antalya ise
hızlı tren yatırımı için zor bir

coğrafyaya sahip. İç Anadolu’dan aşağıya
baktığınızda, Antalya çok da kolay bir
coğrafya değil. Bunlar ağır yatırım maliyeti

teknolojisi olan projeler. Tüneliydi,
viyadüküydü, arazi yapısıydı maliyeti yüksek
bir proje. O bakımdan mümkün olan
zamanda yapacağız" dedi.

Antalya'nın hızlı tren hattına
ilişkin ihaleye ne zaman
çıkılacağının belli olmadığını da
belirten Müsteşar Soluk,
Antalya’nın hızlı tren hattıyla
bağlanmasının, cumhuriyetin
yüzüncü yılının kutlanacağı 2023
yılı hedefleri arasında yer aldığını
ve 2023 yılında, Cumhuriyetin
100’üncü yılında Antalya’ya
mutlaka hızlı trenin geleceğini
kaydetti.

Beklentiler 2016 için
Hızlı tren projesinin yakın takipçilerinden 

Antalya Milletvekili Sadık Badak ise,
taleplerinin hızlı trenin EXPO 2016’ya
yetişmesi olduğunu söyledi. Sadık Badak,
"Antalya’nın demiryolu ağına bağlanması için

1995’ten beri çalışıyoruz.
Önceki hükümetler hiçbir zaman
'evet' biz yaparız dememiştir.
Haksızlık yapmayalım bir
aldatma söz konusu değil. AK
Parti 2007 31 Ağustos’ta bunun
projelendirilmesi için 7 milyon
lira ödenek ayırdı ve proje
ihalesine çıktı. Bu çok önemli bir
şey. Şu an projeler Eskişehir-
Antalya olarak inceleniyor.
EXPO bizim için önemli bir
eşiktir. Ulaşım da EXPO için çok

önemli bir alt yapı. Bizim Antalya olarak
talebimiz, demiryolunun 2016’ya kadar
tamamlanabilmesi” dedi.
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Turizmcilerden YÖREX’e destek

Serbest Bölge Dernekleri Platfor-
mu'nun toplantısı Antalya’da yapıldı. 

Platform üyeleri adına toplantının so-
nuç bildirgesini açıklayan Antalya Serbest
Bölge Yatırımcılar Derneği Başkanı Hilmi
Ünsal, 5810 sayılı Serbest Bölgeler ile
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun ve akabinde 2004 yılın-

da çıkarılan ve 2008'de uygulamasına
başlanılan Maliye Bakanlığı 1 No’lu tebli-
ğin getirdiği yüzde 85'lik ihracat şartının
uygulamada serbest bölgelerdeki üretim
yapan firmalar üzerinde çok büyük etkile-
rinin olduğunu söyledi. Hilmi Ünsal, üre-
tim faaliyetlerinde olumsuz bir unsur ola-
rak görünen ve halen ihracat olarak de-

ğerlendirilmeyen fason, transit ticaret,
konsinye satış, teşvik kapsamında ihraç
kaydıyla üretim yapan firmaların üretim
faaliyetlerinin bu kapsama alınmasıyla,
2004'ten itibaren serbest bölgelere yatırı-
mın durduğunu ve özellikle de yabancı
yatırımcıların farklı arayışlara girdiğini
söyledi.

Hızlı trenin EXPO belirsizliği
EXPO 2016'nın kazanılmasıyla birlikte 2016'da Antalya’ya geleceği belirtilen hızlı trene ilişkin belirsizlikler devam ediyor

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın alternatif turizmi geliştireceğini söyleyen turizmciler, fuarın öncülük
edeceği coğrafi işaretin turizm için de önemli olduğunu vurguladı ve desteklerini bildirdi 

Serbest
bölgeler 

kan ağlıyor

Mehmet Habib Soluk Sadık Badak

Nizamettin Şen

Sururi Çorabatır

Volkan Şimşek

Recep Yavuz

Oktay Tilki
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ANTALYA'daki Turizm Konseyi
toplantısına Vali Alâaddin Yüksel
başkanlık etti. Alaaddin Yüksel, tu-
rizmcileri bu yılın iyi başlamasına ve
tüm umutlara rağmen çalışmaların-
da dikkatli olmaya devam etmelerini
istedi. Yüksel, ilk üç aylık dönemde
Türkiye'ye gelen turist sayısında
yüzde 6,7'lik artış olurken Antal-
ya'da ise yüzde 27 oranın artış ya-
şandığını dile getirdi. Zor ve çetin

bir yıl olacağına dikkat çeken Yük-
sel, rekabetin ağır koşulları ile karşı-
laşılacağını ve adımların dikkatli
atılması gerektiğini vurguladı. 

Vali Yüksel, Antalya'nın 156 pla-
jının mavi bayraklı olduğunu belirtti
ve "Aldığımız istihbaratlara göre bu
yıl sayı yükselecek. Ancak, bazı iş-
letmelerimiz, bazı nedenlerle mavi
bayrak için başvuruda bulunmuyor.
Bu konuyla ilgili kimseye taviz ver-

meyeceğiz. Bu
şehrin kenarında
otel yapıp denize
karşı hiçbir sorum-
luluk hissedilme-
mesi gibi anlayış-
ları asla kabul et-
meyiz. Derhal ge-
reklilikler ortaya
konmalı ve mavi
bayrak başvuruları
yapılmalıdır" dedi. 

Antalya'da düzenlenen Turizm Konseyi'nde Vali Alâaddin
Yüksel, Mavi Bayrak jürisinin çalışmalarına başladığını
belirterek, bu yıl Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı
bakımından Avrupa'nın ilk üçü arasına gireceğini söyledi

Mavi bayrakta Avrupa'da
ilk üçe giriyoruz

TUREM kursiyerleri
marifetlerini 

sergiledi

Turizmin başkenti Antalya'da,
2010 yılının turizm trafiği de
hızlanmaya başladı. Geçen
yıl 9 milyona yakın turistin

ağırlandığı kentte bu yılki hedef 10
milyona ulaşmak. Her yıl olduğu gibi
Antalya Valiliği'nce, Turizm
hareketlerinin yoğun olarak
yaşandığı yörelerde ve yerleşim
alanlarında sürdürülen inşaat
faaliyetlerinin gürültü, görüntü ve
çevre kirliliği yaratması nedeniyle
Antalya ili mülki hudutları dahilinde
15 Mayıs-15 Ekim 2010 tarihleri

arasında inşaat yasağının
uygulamaya konulması konusunda
bir genelge yayımlandı. 

İnşaat faaliyetlerinin gürültü,
görüntü ve çevre kirliliği yaratması
nedeniyle önceki yıllarda bazı otel
rezervasyonlarının iptaline ilişkin
olumsuzluklar yaşandığının da
bilindiğini belirten Vali Alaaddin
Yüksel imzalı genelgede, "Bu
nedenle yukarıda belirlenen tarihler
arasında turizm hareketlerinin yoğun
olarak yaşandığı Konyaaltı,
Muratpaşa, Aksu, Alanya, Finike,

Gazipaşa Demre, Kaş, Kemer,
Kumluca, Manavgat ve Serik İlçeleri
ile belde ve köylerinde; yakın
çevresinde konaklama yapılan
inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm
ve çevreyi kirletme gibi olumsuz
etkisi olan nakliyat, hafriyat ve harçlı
inşaat ile benzeri faaliyetler
durdurulacaktır. Emrin tüm ilgililere
ve çevre vakıfları ile birliklere de
duyurulmasını, takibini ve Antalya
turizm sektörüne vaki olabilecek her
türlü olumsuzluğun mutlaka
önlenmesini rica ederim" denildi.

Antalya Valiliği'nce, turizm hareketliliği nedeniyle 15 Mayıs - 15 Ekim
2010 tarihleri arasında turizm bölgelerinde inşaat yasağı uygulanacak

BURDUR Turizm Eğitim Merkezi’ndeki (TUREM)
kursiyerler, hünerlerini verilen açık büfe yemekle sergi-
ledi. Kursiyerlerin hazırladığı pastayı kesen Vali İbrahim
Özçimen, “Sektör için çok kaliteli eleman yetiştirdiğimiz
için kursiyerlerimiz eğitim dönemi bitmeden oteller tara-
fından kapışılıyor” dedi. Şimdiden Antalya ve Muğla’da-
ki otellerden 700 kişilik talep gelen TUREM, bunun sa-
dece 115’ini karşıladı ve tüm kursiyerleri eğitimlerini ta-
mamlamadan işlerini bulmuş oldu. 

Her yıl artan talep
Okul Müdürü Mustafa Korkmaz, 1993 yılından beri

eğitim öğretim veren TUREM’den her yıl kursiyer talebi-
nin daha da arttığını bildirdi. Şimdiden Antalya ve Muğ-
la’daki otellerden 700 kişilik talep geldiğini vurgulayan
Korkmaz, “Ancak biz bu talebin ancak 115’ini karşılaya-
biliyoruz. Çünkü okulumuzun kapasitesi ancak bu ka-
dar. İnşallah önümüzdeki yıl eski Bağ-Kur binasına ge-
çeriz ve daha fazla kursiyeri eğitebiliriz” diye konuştu.

Belediyelere
uluslararası 

açılım
ANTALYA, Isparta, Burdur ve

Muğla'dan toplam 102 üyesi bulu-
nan Akdeniz Belediyeler Birliği'nde,
uluslararası faaliyetlerin daha pro-
fesyonel anlamda yürütülmesi ama-
cıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü birimi
oluşturuldu. Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası Birimi ile işbirliğinin ya-
pıldığı yeni yapılanmada ise, AÜ
Eğitim ve Gençlik Programları Ku-
rum Koordinatörü ve AB Uzmanı
Tuğçe Çiftçibaşı Güç, birimin başı-
na getirildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi
belediyelerin yurtdışı çalışmaları ve
yeni projelerine Dış İlişkiler Müdür-
lüğü destek verecek.

Ürdün Kraliyet
bahçesine Türk

tohumu
Yüksel Tohumculuk Ltd. Şti'nin

ortağı Mehmet Yüksel, Ürdün'de
tarla günü düzenlediklerini bildirdi.
Yüksel, "Tarla Günü etkinliklerinin
ikinci gününe Ürdün Kralının Çiftlik
Müdürü Rabih Salameh de katıldı.
Çiftlikte yetiştirdikleri tohumların
bize ait olduğunu söyledi. Yetiştir-
dikleri ürünleri Carrefour’a verdikle-
rini belirtti. Ülkemiz adına çok sevin-

dik. Arap kralla-
rının çiftliklerin-
de Türk tohum-
ları kullanılıyor.
Bundan ülke-
miz adına şir-
ketim adına gu-
rur duyuyorum"
dedi.

İnşaat yasağı uyarısı

Vali Özçimen, daha
sonra kat hizmetleri

kursiyerleri
tarafından

hazırlanan odayı
inceledi. Odanın

düzenini çok
beğenen Özçimen,

kursiyerleri ve
eğiticilerini tebrik

etti.

Mehmet Yüksel
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Alarko’dan Antalya'ya yatırım

Yabancı misyon temsilcilerine EXPO tanıtımı

Tntalya Deniz Ticaret Odası’ndaki bir
toplantıda açıklama yapan Liman
Başkanı Ramazan Kaplan, 90'lı yıllar-
da 2-3 bin yatçının giriş yaptığı Antal-

ya'ya marina olmayışı nedeniyle giriş yapan
yat sayının 500'e kadar düştüğünü söyledi.
Antalya'da yatçılığın öldüğüne dikkat çeken
Ramazan Kaplan, "Antalya sahil şeridinde
1500'e yakın otel var fakat marina için bir çok
bahane üretiliyor. Her geçen gün Antalya’ya
gelen yatçıların sayısı giderek azalıyor. Antal-
ya'da her yıl aynı filmi izliyoruz. Karadeniz'de

Mersin'de her adım başı balıkçı barınağı var
ama bizde bir tek dahi yok. Kruvaziyer limanı
yetersiz, büyük liman yetersiz, yat limanı yet-
miyor" dedi. 

Büyükşehir görevini yapmıyor
Mevcut marinaların işletmecilerinin re-

kabet koşulu olmadığından çok yüksek fi-
yatlar uyguladığını kaydeden Ramazan
Kaplan, bu nedenle birçok yatçının sıvı ve
katı atıkları denize boşalttığını söyledi. Bü-
yükşehir Belediyesi sınırları içinde aslında

bu görevin belediyeye ait olduğunu belirten
Kaplan, "Büyükşehir Belediyesi denizde
seyreden teknelerin sıvı ve katı atıklarını
toplamakla yükümlü ancak bugüne kadar
bu görevini yerine getirmemiş. Ceza kes-
mek kolay. Geçen yıl 1 milyon TL'ye yakın
ceza uygulanmış. Bu ceza paraları ile kü-
çük bir tekne ile bu iş çözülebilir, hizmet alı-
mı da yapılabilir" dedi. 

Yatçılar isyanda
Sabah işe başladıkları andan itibaren

belediye, kültür ve turizm il müdürlüğü, li-
man başkanlığı, sahil güvenlik komutanlı-
ğı, vergi dairesi gibi birçok kurumun de-
netim yaptığını belirten yatçılar ise yedi
kocalı hürmüz gibi olmaktan şikayet etti-
ler. Herkesin farklı işlem ve cezalar uygu-
ladığını söyleyen yatçılar, marina yeter-
sizliği nedeniyle atıkları karaya boşaltmak
için gittikleri zaman sadece bir saat için
200 Euro talep edildiğini ve bu olayın
kendileri için çok büyük sorun olduğunu
da kaydettiler. 

90'lı yıllarda 2-3 bin yatın geldiği Antalya'ya,
marina olmayışı nedeniyle her gün giderek
artan ve değişen sorunlar yüzünden giriş
yapan yat sayısı 500'e kadar düştü

ANTALYA Sanayici ve İş Adamları Der-
neği’nin (ANSİAD) düzenlediği “Girişimcilik ve
Girişimci Kadınlar” konulu toplantıya katılan
Alaton, Kepez ve Topallı bölgelerinde 2 bin-2
bin 500 dönüm arazi satın aldıklarını ve bü-
yük bir yatırım düşündüklerini açıkladı. 

Antalya'nın imparator olma imkanı sunan,
yıldız bir şehir olduğunu söyleyen Leyla Ala-
ton, Antalya'nın çok ivme kazanan, geleceği

parlak bir şehir olarak çok imparatorlar yetişti-
receğini kaydetti. Alaton, Antalya'daki yatırım
planına ilişkin iseşunları söyledi: "Topallı ve
Kepez bölgelerinden toplamda 2 bin 500 dö-
nüm arazi aldık. Turizme bağlı küçük bir İs-
veç, küçük bir Danimarka köyü kurabilmek
gayesi ile Alarko holding bu arazileri satın
aldı. Bölgeler gerek kişisel bazda gerekse de
şirket bazında, şu anda turizm bakanlığına

bağlı turizm yatırım
sahası olarak geçtiği
için şu anda bekleme-
de şirket. Yatırımın
boyutunu şirket kendi
bünyesinde tayin ede-
cek.  Projenin tarihi
belli değil. Gerek golf
gerek konut hepsinin
bir arada olacağı bir
kompleks düşünüyo-
ruz" dedi.

TİM tarafından organize edilen “Yabancı
Misyon Temsilcileri İle Türk İhracatçıları Bu-
luşması” Nisan’da gerçekleşti. “Sıfır Sorun
Sınırsız Ticaret” sloganıyla yola çıkan organi-
zasyonda, ülkemizdeki yabancı misyon tem-
silcileri Türk ihracatçıları ile bir araya geldi. 

14 sektör temsilcisi
İhracat yapan 14 sektörün temsilcilerinin

bir araya geldiği organizasyonda AKÇİB ve
Çiçek Tanıtım Grubu, EXPO 2016 Antalya or-

ganizasyonunun tanıtımı için, içinde katalog,
tanıtım CD ’si ve broşürlerin bulunduğu 350
adet basın kitini katılımcılara dağıttı.

Expo 2016 Antalya tanıtımına, AKÇİB
Bşk. Osman Bağdatlıoğlu,  Çiçek Tanıtım
Grubu Gn. Sekr. Emine Turay, Interflora Çi-
çekçileri Dern. Bşk. Recep Gedik katıldı. Çi-
çek Tanıtım Grubu tarafından hazırlanan 350
buket yabancı kdnuklara dağıtıldı.  EXPO
2016 ve Kesme Çiçek sektörünün standı ka-
tılımcılar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. 

Yatçılık kan kaybediyor

Davraz, sporcuları bekliyor

ISPARTA Davraz Kayak Merkezi,
sporcu kamp ve eğitim merkezi olma yo-
lunda hızla ilerliyor. Davraz’ın, Kızılcaha-
mam, Abant ve Kartaltepe gibi kamp
merkezlerindeki hava koşulları nedeniyle
avantajlı olduğu açıklandı

Akkanat Holding’in Turizm Grup Baş-
kanı ve Sirene Davraz Oteli Genel Koor-
dinatörü Bekir Akkaş, haziran ayında 8
yabancı takımın Davraz’da kampa gire-
ceğini açıkladı. Temmuz ve ağustos ayla-
rında da Türk takımlarının ilgi gösterdiğini

belirten Akkaş, ilk defa geçen sezon ge-
len Trabzonspor’un şimdiden yerini ayırt-
tığını bildirdi. 

Spor turizminde hedefin sadece fut-
bol olmadığına dikkat çeken Bekir Akkaş,
“Spor turizminde hedef sadece futbolla
kalmamalı. Tenis, atletizm, kapalı salon
sporları, yüzme konularına da girilmesi
lazım.”dedi. 

Akkaş, ”Burada yazın fırtına ve sis
yok. Hedefimiz Avusturya’nın tahtını zor-
lamak” diye konuştu.  

Yatçılık kan kaybediyor
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Isparta Ticaret Borsası (ITB), ürün borsa-
ları oluşumuna merkezden başladı. Borsa,
Yazıosöğüt Köyü’ndeki bir parselin Belediye
Meclisi’nde Hububat Borsası olarak plana iş-
lenmesini talep etti.

Karar mayısta çıkacak
Hububat Borsası’nın imara işlenmesine

ilişkin kararın Mayıs’ta onaylanması
bekleniyor.

ITB Başkanı Ahmet Adar, Hububat Bora-
sı’nı kurarak bu alanda güçlü bir merkez ol-
mayı planladıklarını söyledi. Isparta’nın hubu-

bat ve bakliyatta iyi ko-
numda olduğuna dikkat
çeken Adar, ”Üyelerimi-
zin daha güçlü, daha ka-
zançlı olması için bu pa-
zarı oluşturmak istiyoruz.
Hububat Borsası kurarak
merkezin burada oluş-

masını, ticaretin düzene girmesini ve güçlen-
mesini sağlayacağız. Bu düzenleme ile üye-
lerimiz ve tüccarlarımız daha kazançlı olacak-
tır. Türkiye’nin hububat ve bakliyat piyasası
buradan belirlenecektir” diye konuştu.

Antalya Tarım İl
Müdürlüğü'nce,

iyi tarım
uygulamaları

eğitimleri
çerçevesinde

Elmalılı
üreticilere
yönelik iki
toplantı ile

bilgilendirme
yapıldı.

ITB Hububat
Borsası kuruyor 

BURDUR Tarım İl Müdürlüğü, Vali İbrahim
Özçimen ile eşi Nezahat Özçimen tarafından
hazırlanan ‘Bana Yol Göster Projesi’
kapsamında sahada uygulamalı eğitim
veriyor. Gıda güvenliği, hayvancılık,
beslenme, organik ve alternatif tarım ile
arıcılık gibi konulardaki eğitimler üreticilerin
büyük ilgisini çekiyor. 

Vatandaşlara günlük hayatta
karşılaştıkları sorunlar, bilgi sahibi olmak
istedikleri konular, ilgili kurumlar tarafından
anlatılan projede Tarım İl Müdürlüğü teknik
personeli de merkez ilçe ile bağlı köylerde eğitim

çalışması sürdürüyor. Projede toplam 25 konuda
eğitimler verilirken, Tarım Müdürlüğü ekipleri de

ilköğretim okulları salonlarının yanısıra
sahada uygulamalı eğitim veriyor. 

Tarımsal üretim ve hayvancılık
konularında üreticimize verilen eğitimlerin
son derece faydalı olduğuna dikkat çeken
Tarım İl Müdürü Kadir Güven, merkez ilçe ve
bağlı bulunduğu köylerdeki ilköğretim okulları
aracılığı ile yapılan projede, çiftçilerimizin
öğrenmek istedikleri konular ve karşılaştıkları
sorunların ele alındığını, dolayısıyla verilen

eğitimlere katılımın yüksek olduğunu belirtti.  

Sahada uygulamalı eğitim

ELMALI İlçesi'ne bağlı Bozhüyük ve Eskihisar
Köyleri’nde 1 Nisan 2010 tarihinde İyi Tarım
Uygulamaları konulu toplantılara katılan Tarım İl Müdürü
Bedrullah Erçin, bu iki köyde geçen yıldan itibaren iyi
tarım uygulamaları sertifikalı ürünlerin üretilmeye
başladığını söyledi. 

Birçok köyde iyi tarım uygulamalarına ilişkin

bilgilendirme çalışmalarına sıfırdan başlanılacağını
belirten Bedrullah Erçin, Bozhüyük ve Eskihisar'ın
geçen yıldan itibaren iyi tarım uygulamalarına geçerek
büyük bir ilerleme kaydettiklerine dikkat çekti. 25 kişinin
İTU kapsamında üretim yaptığı bölgede bu şekilde
üretici sayısının 105'e çıkartılması için çalışmalar
yürütülüyor. 

Üreticiye iyi tarım uygulamaları eğitimi

Antalya Serbest Bölgede; 4 bin 200
bitki çeşidini, tohum ve toprak olma-
dan dokusu alınarak kopyalama
yöntemiyle çoğaltan Hollanda-Türk

ortaklı Vitro firması, Avrupa ve Amerika'nın
hem ilaç sanayinde hem de tüketimdeki göz-
de meyvesi olan mavi yemişte de (blue berry)
dokudan kopyalama yöntemiyle anaç ürete-
cek. Mavi yemiş anaçları fideye dönüştürüle-
cek ve Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ti-

cari üretimine başlanacak. Bu iki bölgede
1200 rakım üzerinde yaklaşık 40-50 bin dö-
nümlük sahada üretilecek olan blue berry,
ABD ilaç sanayisine gönderilecek.

Firmanın ortaklarından Hasan Yaşar,
“Önümüzdeki 10 yıl için 30 milyon adet fide
talep edildi. Yıllık 3 milyon fide olacak şekilde
bitki dokusundan kopyalama yöntemiyle üre-
tim yapılacak. Mavi yemiş, fındığa alternatif
olabilecek bir ürün olarak düşünülüyor" dedi.

Antalya’da laboratuar ortamında fide olarak üretilen ve
yaban mersini olarak bilinen mavi yemiş(blue berry),
Marmara ve Karadenizdeki üreticiler için umut oldu

Fındığa alternatif
Antalya’dan çıktı

Kadir Güven

Ahmet Adar
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Bakanlıkça 2006’da başlatılan
KKYDP kapsamında, Antalya'da
2010 için 21 proje anlaşmasının
imzaları atıldı. Ekonomik alandaki

21 projenin imza töreninde, makine-ekip-
man projeleri için ise son başvuru tarihi-
nin 3 Mayıs 2010 olduğu açıklandı. 

Ekonomik ve makine-ekipman proje-
lerinde hibe desteği oranın yüzde 50, alt-
yapı basınçlı sulama projelerinde ise yüz-
de 75 olduğunu belirten Tarım İl Müdürü
Bedrullah Erçin, son dört yılda Antalya'da
toplam 30 milyon 814 bin TL’lik 1007 pro-
jenin hayata geçirildiğini kaydetti. 2010
yılı için 10 milyon 334 bin TL değerinde
21 projenin daha anlaşmasının yapıldığı-
nı söyleyen Bedrullah Erçin, "Faaliyete
geçirilen 1007 proje ile 4 bin 846 kişiye
istihdam sağlandı ve dolaylı olarak ise bu
projelerden basınçlı su sistemleri ve so-
ğuk hava depolarını düşünürsek 200 bin
kişi faydalanıyor. Antalya'da 20 bin dekar
arazi basınçlı sulama sistemi ile buluştu-
ruldu. Bugün imzalanan protokoller ile
proje sahipleri 30 Kasım 2010 gününe
kadar yatırımlarını faaliyete geçirmek zo-
runda, aksi takdirde devletin hibe deste-
ğinden faydalanamayacaklar" dedi. 

TARIM Kredi Koope-
ratifleri kuruluşu İmece
Plastik, sera örtülerine
ilişkin Antalya’daki üreti-
cilere yönelik yaklaşık 3
ay sürecek eğitim çalış-
maları başlattı. 

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri kuruluşu İmece Plastik, 20 yıl-
dır tarım sektörüne hizmet veriyor. Antalya
OSB'deki tesislerinde sera örtüleri imalatı ya-
pan kuruluş, mart ayı başından itibaren Antal-
ya genelindeki sera üreticilerinin tümüne, her
haftanın salı ve perşembe günleri, üretim tes-
islerinde örtülerin olumlu ve olumsuz yanları-
na ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. 

Tesislerini üreticilerin yakından da tanı-
masını sağladıklarını belirten Genel Müdür

Atlıhan Bozkurt, Turunçova ve Hasyurt bölge-
sindeki üreticiler ile başlatılan eğitim çalışma-
larında haftalık 150 kişinin alındığını kaydetti. 

Fide üretimi, topraksız tarım konularında-
ki bilgilendirme toplantılarının iki ay daha de-
vam edeceğini söyleyen Atlıhan Bozkurt,
"Antalya il genelinde bu yönde üretim yapan
çiftçilerimizin ardından ise Mersin-Adana, İz-
mir ve Fethiye bölgelerindeki üreticilere aynı
eğitim ve tanıtım çalışmalarını yürüteceğiz"
dedi. 

KKYDP kapsamında 2006'dan beri 30 milyon 814 bin TL’lik
1007 proje hayata geçti. Bu yıl 10 milyon 334 bin TL’lik 21
proje için anlaşma imzalandı. 30 Kasım'da faaliyete
geçecek olan yatırımlarla tutar 41.1 milyon TL'ye ulaşacak. 

KIRSAL KALKINMAYA
41.1 milyon TL

Son dört yılda hayata geçirilen 1007projenin 953'ü makine-ekipman projesi.54 proje ise tarıma dayalı ekonomikprojeler. Bunlar ise şöyle; "13 adet soğukhava deposu. 6 adet meyve-sebze tasnifve paketleme tesisi. 6 adet zeytinyağı fab-rikası. 3 adet damlama sulama projesi. 6adet altyapı basınçlı sulama projesi. 4adet alternatif ısıtmalı sera. 2 adet et veet ürünleri işleme tesisi. 2 adet üzüm iş-leme ve şarap fabrikası. 4 adet süt ve sütürünleri işleme tesisi. 1 adet mantar iş-leme tesisi. 1 adet su ürünleri işleme te-sisi. 1 adet pekmez üretim tesisi. 3 adettıbbi aromatik yağlar işleme tesisi. 1 adetun fabrikası yenileme. 1 adet kuruyemişfabrikası paketleme tesisi. 

Elmalı Beyler Köyü'nde meyve
paketleme tesisi. Elmalı Düden
Köyü'nde soğuk hava deposu.
Gazipaşa Korobaş Köyü'nde
alternatif enerjili sera.
Korkuteli'nde çelik silo. Alanya
Cikcilli'de toplu basınçlı sulama
sistemi. Korkuteli Bahçeyaka'da
toplu basınçlı sulama sistemi.
Korkuteli Yelten'de toplu basınçlı
sulama sistemi. Korkuteli
Küçükköy'de soğuk hava deposu.
Korkuteli İmrahor'da soğuk hava
deposu. Kepez Gaziler'de soğuk
hava deposu. Döşemealtı OSB'de
çelik silo. Alanya'da dondurma
işleme ve ambalaj tesisi kapasite
artırımı. Aksu Solak'da soğuk hava
deposu. Elmalı'da ve Tekke
Köyü'nde soğuk hava deposu.
Manavgat'ta tahin üretim ve
ambalajlama tesisi. Döşemealtı
OSB'de kaşar peyniri proses hattı
projesi. Gazipaşa Muzkent'te zeytin
işleme paketleme tesisi. 

2010'DA HAYATA GEÇECEK
YATIRIMLAR

2006-2010 PROJELERİ

BURDUR’da ‘Eşleştirme Projesi’,
start aldı. ‘Burdur hayvancılıkta da bir
numara olacak’ sloganıyla çalışmalara
başlayan Burdur Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği (DSYB), ilk uygulamayı
merkeze bağlı Yassıgüme Köyü’nde
gerçekleştirdi. 

Sağlıklı hayvan nesillerine ulaş-
mak için yapılan çalışmayı bizzat takip
eden Burdur DSYB Başkanı Kamil Öz-
can, Türkiye’de il bazında ilk olan ça-
lışmayla Burdur’un bir numara olaca-

ğını belirtti. Özcan, “Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği her gün sahada. Da-
mızlık Birliği üyeleriyle her gün iç içe.
İşte bunun örneğini de bugün burada
başlayan bir projemizle veriyoruz.
Amacımız, Burdur genetiğini daha iyi-
ye getirmek; hayvanın sürede daha
fazla kalmasını sağlamak; daha çok
süt almak; ineğin arızası neredeyse
bir iki jenerasyon sonra doğacak bu-
zağılarının daha iyi olmasını sağla-
maktır.”dedi. 

Bir numara için eşleştirme start aldı
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BURDUR Valiliğince desteklenen ve
ihtiyaç sahibi bayanlara kendi işi-
ni kurma olanağı sunan Türkiye
Grameen Mikrokredi Programı
(TGMP) uygulaması bir yılı geride
bıraktı. Bu süreçte 300’den fazla
kadına faizsiz kredi sunan ve hala
büyük bir hızla faaliyetlerine de-

vam eden Burdur şubesi toplam-
da 140 bin liralık kaynak dağıttı.
Çoğu ev hanımı ve çiftçi olan üye
kadınlar, kredi finansmanı ile kü-
çük iş faaliyetlerine girişti ve ev
ekonomilerine katkı sağladı. 

Faizsiz kredi için Mikrokredi Merkezi
Burdur Şubesi’ne başvuranlardan
biri de Ünzile Bağrıaçık. Her za-
man büyük hayvan yetiştiriciliği
yapmak istediğini fakat büyük
baş hayvanların pahalı olduğunu
dile getiren Bağrıaçık, krediyle süt
verimi yüksek olan Saanen ırkı 3
keçi aldı ve keçileri büyütüp sat-
tıktan sonra Mikrokredi merkezin-
den alacağı yeni krediyi de ekle-
yerek büyükbaş hayvan yetiştirici-
liği yapacağına inanıyor. Saanen
ırkı keçiler, yüksek süt ve üreme
verimiyle biliniyor. 

Isparta Belediyesi’nin 500 bin ağaç he-
defiyle başlattığı seferberliğe Ticaret
ve Sanayi Odası’ndan da destek gel-
di. ITSO Başkanı Hasan Hüseyin Ka-
çıkoç, Meclis Başkanı Bedri Ayhan’ın
önderliğinde yönetim kurulu üyeleri,
meclis üyeleri ve bazı işadamları Is-
parta Belediyesi’nin gösterdiği alana
ceviz ağacı dikti.

215 BODUR CEVİZ FİDANI DİKİLDİ
Isparta Belediyesi Başkan Yardımcıları

Recep Erdem ve Aydın Şanlıtürk ile
Park ve Bahçeler Md. ekiplerinin ha-
zır bulunduğu ‘Her fidan, bir yaşam’
sloganlı ağaç dikim etkinliğinde işa-
damları, Muzaffer Türkeş Mahalle-
si’nde gösterilen alana 215 adet bo-
dur ceviz dikti. Dikilen ağaçların 3 yıl
sonra meyve vermesi bekleniyor. 
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ATSO Başkanı
Budak’tan “Çevre
Yolu” Uyarısı

ATSO Başkanı Çetin Osman
Budak, Kemer tünelleri hiz-
mete açılırken, Çevre Yo-
lu’ndaki gecikme için “De-
nizi geçip derede boğulu-
yoruz” benzetmesi yaptı. 

Antalya – Kemer Karayolu’daki
tünellerin açılışının sevin-
dirici olduğunu belirten Bu-
dak, buna karşın Antal-
ya’nın önemli sorunların-
dan Batı Çevre Yolu soru-
nunun çözüme kavuşturu-
lamamasının ciddi bir sıkıntı
olduğunu söyledi. 

Budak, “Kemer tünelleri açı-
lırken Çevre Yolu’ndaki ge-
cikme anlamlı değildir. Bu
durum denizi geçip derede
boğulmaya benzemektedir.
Çevre Yolu’nun bir an önce
tamamlanması, lazım” dedi.

Akdeniz’i 
susuzluk bekliyor
Türkiye Tabiatını Koruma Der-

neği(TTKD) Antalya Şube
Başkanlığı’nca, 22 Mart
Dünya Su Günü nedeniyle
bölgenin içinde bulunduğu
tehlikeler ve planlanan hid-
ro elektrik santrallerinin
bölgedeki zararlarını içeren
bir rapor hazırlandı. 

Akdeniz’de planlanan 225 HES
projesi olduğunu açıkla-
yan TTKD Antalya Şb. Bşk.
Hediye Gündüz, HES’ler
nedeniyle iklim, tarımsal
üretim, biyoçeşitlilik, flora
yapısı, yaban hayatı, ağaç
ve orman varlıklarının yok
olması, heyelan ve dep-
rem riskleri gibi birçok
olumsuzluğun beklendiği-
ni söyledi. Gündüz, “Özel-
likle Akdeniz ve 35 gölün
kuruduğu Göller Yöresin-
deki susuzluk kısa bir za-
manda telafisi mümkün ol-
mayan bir şekilde ortaya çı-
kacaktır” diye uyardı.

Güneş kenti Antalya'da, güneş enerjisi-
nin elektrik enerjisine çevrilmesi ça-
lışmaları kapsamında Gulf Solar Tek-
noloji firması, Antalya-Alanya Karayo-
lu üzerinde Serik trafosuna 800 met-
re yakınlıktaki 20 dekarlık arazide
elektrik enerjisi üretimine başlayacak. 

3.5 MİLYON TL’LİK YATIRIM
3.5 milyon TL'lik yatırıma ilişkin bilgi ve-

ren firmanın CEO'su Serdar Emekli,
feed-tarif olarak adlandırılan ve üreti-
len enerjinin fazlasını devletin satın
almasına ilişkin ücret belirleme çalış-
malarının sürdürüldüğünü kaydetti. 1
megawattlık kapasiteye sahip olacak
güneş tarlasında yıllık olarak üretile-
cek elektrik enerjisi miktarının 1 mil-
yon 700 bin kw/h olduğunu belirten
Serdar Emekli, ortalama olarak yatırı-
mın geriye dönüş sürecinin ise 7 yıl
olduğunu açıkladı. 

BATI AKDENİZ EN FİZİBİL BÖLGE
Devletten 10 artı 10 yıl olarak satın alma

garantisi verildiğini dile getiren Ser-
dar Emekli, Türkiye'de güneş tarlala-
rına ilişin çok sayıda proje olduiğunu,
fakat uygulamaya henüz hiç kimse-
nin geçmediğini kaydetti. Güneş tar-
lalarına ilişkin bazı yasal düzenleme-
lerin beklendiğini ifade eden Serdar
Emekli, "Bu yatırım ilk yatırımlardan
biri olacak. Antalya'da yılın ortalama
300 günü güneşli geçiyor ve yine or-
talamalara göre günlük 7.5 saat An-
talya güneşin enerjisi elektrik enerjisi-
ne çevrilebiliyor. Güneş enerjisinin
elektrik enerjine dönüşmesindeki en
uygun sıcaklık 20 ile 45 derece aralı-
ğı. Türkiye'de Batı Akdeniz bölgesi
bunun için en fizibil bölge" dedi.

Antalya Serik bölgesinde 20 dekarlık arazide Antalya'nın ilk güneş tarlası kuruluyor. 1 megawatt
kapasitedeki güneş tarlasında yıllık 1 milyon 700 bin kilowatt/saatlik elektrik enerjisi üretilecek

Antalya'ya güneş tarlası

Mikro kredi ile 300 bayan patron

ITSO’dan yeşile destek


