
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Antalya Bölge Müdürlüğü,
güncellenen Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre
Batı Akdeniz Bölgesi'ne ait so-
nuçları açıkladı. 31 Aralık
2009 yılı sonu itibariyle Antal-
ya, Afyonkarahisar, Isparta ve
Burdur illerinin nüfusları arttı.
Antalya'da hem şehir merkez-
leri hem de köy nüfusu artar-
ken; diğer illerin ise köy nüfus-
larında yaşanan düşüş dikkat
çekti. >> 4’te

Sanayicinin bürokratik işlemlerden
kurtulduğu, altyapı ve diğer
maliyetlerini en aza indirdiği
OSB'lerin sayısı, OSB'lerin
ortaklaşa kurduğu OSB Üst
Kuruluşu(OSBÜK) ile Türkiye

genelinde 261'e yükselecek. Batı
Akdeniz Bölgesi'nde ise yeni
kurulma aşamasında olan 11
organize sanayi bölgesi var ve
bölgedeki toplam OSB sayısı ise
17'ye yükselecek. >> 4’te

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’nın
(BAGEV) düzenlediği “Batı
Akdeniz Sohbetleri-
İlkbahar Toplantısı”

Antalya IC Hotels Green Palace’da
yapıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan BAGEV Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır,

Cumhuriyetin
100. yılı olan
2023 yılında, ülke
milli gelirinin
yüzde 10’nu
üretmek gibi bir
hedeflerinin
olduğunu
açıkladı. Çandır,
“Bu bizim
idealimizdir. Bu
ideale ulaşmanın
rakamsal ölçüsü
ise şudur; 100.

yılda ülkemiz, 1.5 trilyon dolarlık bir
ülke olacaksa, bölgemizin de, 150
milyar dolarlık bir üretimi yaratıyor
olması gerekecektir. Bugünkü ölçülerle,
ülkemiz kendisini 2’ye katlarken, biz ise
10’a katlamalıyız. Yani yolumuz kısa,
ama yapmamız gereken çok iş var. Bu
yüzden kaybedecek vaktimiz  ve
lüksümüz bulunmamaktadır” diye
konuştu.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliş-
tirme Vakfı BAGEV, 10’uncu yı-
lını geride bıraktı. Kuruluşu sıra-

sında bölgesel kalkınma ajansının
oluşması sürecini hızlandırmak dı-
şında bir misyon üstlenmeyen BA-
GEV, BAKA’nın kurulmasıyla bu
misyonunu tamamlamış oldu. Bu-
nunla beraber vakfın kendini feshet-
mesi yolunda bazı öneriler söz konusu
oldu.  Ancak bunca zaman bölge-
mizde sinerji yaratmış, belli bir say-
gınlık kazanmış bir organizasyonun
sırf kuruluşunda kendisine biçilen mis-
yon sona erdi diye feshedilmesi ras-
yonel bir yaklaşım olmazdı. 

Batı Akdeniz’in sivil
çatısı: BAGEV

Başyazı sayfa 3’te
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>>> Akdeniz'de 
keşfedilmemiş 3 cennet

>>> Göller Bölgesi’ne 
koruma duvarı

>>> 422 bin köylüye
yol ve su

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Cumhuriyetin 
100. yılı olan 2023 yılında, ülke milli gelirinin yüzde 10’unu üretmeyi hedeflediklerini açıkladı

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’nın
(BAGEV) düzenlediği
“Batı Akdeniz
Sohbetleri-İlkbahar
Toplantısı” 26-28
Mart’ta Antalya’da
yapıldı.  IC Hotels Green
Palace’da yapılan
toplantıların ilk gününde
BAGEV’in 10. yılı kutlandı 

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’nın
(BAGEV) düzenlediği
“Batı Akdeniz
Sohbetleri-İlkbahar
Toplantısı” 26-28
Mart’ta Antalya’da
yapıldı.  IC Hotels Green
Palace’da yapılan
toplantıların ilk gününde
BAGEV’in 10. yılı kutlandı 

Batı Akdeniz, milli gelirin
yüzde 10’unu üretebilir

8’de 10’da 11’de

Nüfus, 60 bin
kişi arttı

Batı 
Akdeniz

Ekonomisini
Geliştirme

Vakfı (BAGEV),
10’uncu 

yılını kutladı

Batı 
Akdeniz

Ekonomisini
Geliştirme

Vakfı (BAGEV),
10’uncu 

yılını kutladı

Dinar

Afyonkarahisar

BAGEV, 10 yaşında!BAGEV, 10 yaşında!

2’DE

>> 3’te

Batı Akdeniz'e 11 yeni OSB
Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'a önümüzdeki
dönemde 11 yeni Organize Sanayi Bölgesi daha kurulacak

Ali Çandır



2 Mart, Nisan 2010w w w. b a g e v. c o m

BATI Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı’nın IC Hotels Green Palace’da düzenle-

diği ‘Batı Akdeniz Soh-
betleri- İlkbahar Top-
lantısı’’nın 2. gününde
Türkiye Ekonomi Poli-
tikaları Araştırma Vakfı
Yönetim Etüdleri Prog-
ramı Editörü Emin De-
deoğlu, bölgesel kal-
kınma ve uygulamalar
hakkında bir sunum
gerçekleştirdi.

Türkiye’nin merke-
ziyetçi yaklaşımdan

kurtulamadığını kaydeden Dedeoğlu, bölge-
sel girişimciliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Dedeoğlu, “Avrupa Birliği, ülkelerden ziyade
bölgelerin Avrupası. Avrupa Birliği’nde ülke-
lerden çok bölgeler birbiriyle rekabet ediyor”
dedi.  

Bölgesellikle federatif yapı
karıştırılmamalı

Bölgesel anlamda kalkınma konusunda
bir sıkıntı olduğunu belirten Dedeoğlu,
“Aslına bakarsanız devlet, bölge lafına biraz
alerjik. Bölücülükle falan alakası yok. Bölge
tamamen idari olarak örgütlenme biçimi
olarak algılanmalı. Bölge ile federatif yapı
birbiriyle karıştırılmamalı.” dedi. 

BATI Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV) IC
Hotels Green Palace’da düzenlediği
‘Batı Akdeniz Sohbetleri- İlkbahar
Toplantısı’nın üçüncü
gününde iletişim
konusunda uzman
psikolog Prof. Dr.
Üstün Dökmen
‘Elbirliğinden Gönül
Birliğine’ başlıklı bir
sunum yaptı.
Katılımcılara zamanı
iyi kullanma ve stresle
baş etme yöntemleriyle

ilgili yol gösteren Dökmen, kendine
güvenin nasıl geliştirilebileceğini
anlattı. Dökmen, “Birlik ol ayakta kal”
ana fikriyle hareket eden girişimcilerin

sektörü daha iyi
geliştirebileceğini
söyledi. Dökmen, dilini,
kültürünü
geliştiremeyen
toplumların yok
olacağını belirterek,
“Hayata farklı açılardan
bakmasını bileceğiz.
Ancak bu şekilde
gelişebiliriz” dedi.

Emin Dedeoğlu:
“Devlet, bölge lafına
biraz alerjik”

BATI Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı’nın (BAGEV) IC Hotels Green Pala-
ce’da düzenlediği ‘Batı
Akdeniz Sohbetleri-
İlkbahar Toplantısı’’nın
ikinci gününde organi-
zasyon ve endüstri
mühendisliği konusun-
da danışmanlık yapan
Prof. Dr. İlhami Kara-
yalçın, dünya ve Tür-
kiye’de ekonomik,
sosyal, kültürel, tekno-
lojik gelişmelere bakış
ve Batı Akdeniz Böl-
gesi’nin gelişim potansiyeli konularında su-
num yaptı. 

“Bir lidere ihtiyaç var”
BAGEV için ana gelişim planı hazırladı-

ğını kaydeden Karayalçın, “Sistem hocası
olarak, toprağın değerine inanan biri olarak
‘nasıl olmalıyız’ı hazırladım. 4 ili kenetlemek
için her ilin birincil  sektörlerinin, sektör içinde
de birincil firmalarına hadi bakalım bir araya
gelin dememiz gerekiyor” diye konuştu.

BAGEV’de ortak yaşam değerleri oldu-
ğunu belirten Karayalçın, BAGEV yönetim
planı taslağını paylaştı. Karayalçın, “Bura-
da değişime öncelik eden liderler lazım.
Bölgeyi ardında sürükleyecek bir lidere ihti-
yaç var” dedi.

Karayalçın: “Her ilin
birincil sektörü
belirlenmelidir”

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’nın
(BAGEV) düzenlediği
“Batı Akdeniz Sohbet-

leri-İlkbahar Toplantısı” 26-28
Mart’ta Antalya’da yapıldı.  IC
Hotels Green Palace’da yapılan
toplantıların ilk gününde BAGEV’in

10’uncu yılı dolayısıyla bir kok-
teyl düzenlendi. 

BAGEV’in 10’uncu yılı bu-
luşmasında bölgedeki karar
vericiler, girişimciler, akade-

misyenler ile bölgedeki oda
ve borsa mütevelli heyet üyele-

ri bir araya geldi. 

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV)
düzenlediği “Batı Akdeniz Sohbetleri-İlkbahar Toplantısı
Batı Akdeniz Ekonomisi’ni Geliştirme Vakfı BAGEV’in
10’uncu yılı kutlamalarına sahne oldu

BAGEV’in 10’uncu  yıl coşkusu

Emin Dedeoğlu İlhami Karayalçın

Üstün Dökmen

Ata Sönmez, Hüseyin Cahit Kayan, Ali Çandır, Hidayet Mat 

Dinar

Afyonkarahisar

Üstün Dökmen’le
‘El Birliğinden Gönül Birliğine’
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Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı BAGEV, 10’uncu yılını geri-
de bıraktı. Kuruluşu sırasında bölgesel

kalkınma ajansının oluşması sürecini hızlan-
dırmak dışında bir misyon üstlenmeyen BAGEV,
BAKA’nın kurulmasıyla bu misyonunu ta-
mamlamış oldu. Bununla beraber vakfın kendini
feshetmesi yolunda bazı öneriler söz konusu oldu.
Ancak bunca zaman bölgemizde sinerji yarat-
mış, belli bir saygınlık kazanmış bir organizas-
yonun sırf kuruluşunda kendisine biçilen mis-
yon sona erdi diye feshedilmesi rasyonel bir yak-
laşım olmazdı. Kaldı ki BAGEV yönetiminin,
vakfın misyonu hususunda yepyeni ve geniş
ufuklu birçok düşünceleri vardı.  Nitekim ka-
muoyu bugün, bunların bazılarını takip etme im-
kanına sahip. 

Her biri ilgililerince büyük bir heyecan ve
ilgiyle takip edilen bu projelerin ortak bir özel-
liği var; bölgesel sinerji yaratmaları ve bölge eko-
nomisine innovatif yaklaşımlar getirmeleri.
Başyazımızda bu projelerin neler olduğunu
saymayacağız. Ancak kamuoyunda yarattıkla-
rı havayı tarif etmeye çalışabiliriz. Bir kere bir-
liktelik ruhunu tetikleyen çalışmalar olduğunu
söylememiz gerekiyor. BAGEV’in bölge üze-
rinde oluşturduğu çatının altında birleştirici bir
hava hakim oldu. İstihdam denince bölge ölçe-
ğindeki en ileri çalışmaları BAGEV’in yürüt-
tüğünü görüyoruz. Bölge üreticisinin ortaklık ve
güçbirliği yönünde teşvik edilmesi amacıyla dü-
zenlenen çalışmalar söz konusu ve bu çalışma-
lar her gün yeni meyveler vermeye devam edi-
yor. Ekonomik anlamda çok büyük değer ka-
zanabilecek gizli saklı varlıklarımızı ortaya çı-
karıp pratik kıymetlere dönüştürülmesi yolun-
da çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Bunlar yü-
rütülürken, her adımın yeni ve umut vaat eden
başka kapılar açtığını her gün gözlemliyoruz.
Bunlar BAGEV’in sağladığı çok önemli kaza-
nımlarımızdır. 

Ancak vakfın kazandırdığı en önemli şey
şüphesiz, bölgesel aktörlerin hemen hepsinin be-
raber hareket etme yolundaki istekliliği; bu yön-
de karşılıklı sağlanmış olan samimi, güven or-
tamıdır.  Bu havayı korumak, geliştirmek ve ve-
rimli çalışmalara kanalize etmek hepimizin
bundan sonra özen göstermemiz gereken baş-
lıca görevimiz olmalıdır. 

BAGEV’in mevcut yönetimi, göreve geli-
şinden bugüne kadar geçen yaklaşık 11 aylık sü-
reç içinde üyeleri, bölgedeki sivil toplum ku-
ruluşları, meslek örgütleri, akademik kuruluş-
lar ve bölgedeki bürokratların kıymetli katkıla-
rıyla yoğun bir çalışma programıyla kendine bir
iş planı oluşturmuş durumda. Bu sürece destek
veren, vakfımızın 10’uncu yılına taşınmasında
görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Bundan sonrası için önümüzde tamamlanmış ve
değerlendirmesini yaptığımız işlerimiz; yine ta-
mamlanmış ancak değerlendirme yapılmasını
bekleyen projelerimiz; uygulama aşamasında-
ki projelerimiz; kurgulamakta olduğumuz ça-
lışmalarımız ve gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz
ideallerimiz var. 

Bütün bunların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili
ise tek bir düşüncemiz var: birlikte. BAGEV Batı
Akdeniz’in vakfıdır. BAGEV hepimizin sivil top-
lum kuruluşudur. Hepimizi aynı çatının altında
buluşturan ve hepimize refah vaat eden bir ad-
restir. El ele vermek kaydıyla bölge insanımı-
zın refahını, mutluluğunu ve üretkenliğini art-
tıracak daha pek çok çalışmaya hep birlikte imza
atacağız. Hep birlikte, daha nice 10 yıllara di-
yoruz…

Batı Akdeniz’in sivil
çatısı: BAGEV

BAŞYAZI
Antalya Vali
Yardımcı Ali
Nazım
Balcıoğlu, 
Ali Çandır’a
çalışmala-
rından
dolayı plaket
takdim etti.

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV)
düzenlediği “Batı Akdeniz
Sohbetleri-İlkbahar Toplantısı”

Antalya IC Hotels Green Palace’da
yapıldı. Toplantıya, Antalya Vali
Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu,
Isparta Vali Yardımcısı İzzet Ercan,
BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin,
Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yusuf
Keyik, Antalya Borsası üyeleri, Antalya
Ticaret Odası üyeleri, Isparta Sanayi
ve Ticaret Odası ile Isparta Borsası
üyeleri ile borsa üyeleri, Antalya
Barosu Başkanı Zafer Köken, Deniz
Ticaret Odası Başkanı Ahmet Erol,
girişimciler, akademisyenler ile
bölgedeki oda ve borsa mütevelli
heyet üyeleri katıldı.

Hedef, milli gelirin
yüzde 10’unu üretmek

Toplantının açılış konuşmasını
yapan BAGEV Yönetim Kurulu

Başkanı Ali
Çandır,
Cumhuriyetin
100. yılı olan
2023 yılında, ülke
milli gelirinin
yüzde 10’nu
üretmek gibi bir
hedeflerinin
olduğunu
açıkladı. Çandır,
“Bu bizim
idealimizdir. Bu

ideale ulaşmanın rakamsal ölçüsü ise;
100. yılda ülkemiz, 1.5 trilyon dolarlık
bir ülke olacaksa, bölgemizin de, 150
milyar dolarlık bir üretimi yaratıyor
olması gerekecektir. Bugünkü
ölçülerle, ülkemiz kendisini 2’ye

katlarken, biz ise 10’a katlamalıyız.
Yani yolumuz kısa, ama yapmamız
gereken çok iş vardır. Bu yüzden
kaybedecek vaktimiz  ve lüksümüz
bulunmamaktadır” diye konuştu. 

‘Bardağın dolu tarafını
göremiyorum’

Isparta Vali Yardımcısı İzzet Ercan,
bazılarının bardağın dolu tarafını

gördüğünü
bazılarının boş
tarafını
gördüğünü
belirterek, 
“Bugün biraz
eleştiride
bulunacağım.
Çünkü bardağın
dolu tarafını
göremiyorum”
dedi. Tarımda
üretim yapıldığını,

üretilen ürününün katma değer ilavesi
yapılmadan satıldığını söyleyen Ercan,
Burdur, Isparta ve Antalya’nın son
yıllara kadar rekabet içinde hareket
ettiğini, birlikte hareket edemediğini
kaydetti. Ercan, “Allaha şükür son
yıllarda Isparta, Antalya ve Burdur’da
birlikte hareket etme anlayışı gelişti”
dedi. 

Burdur, Isparta ve Antalya’daki
üniversitelerin dayanışma içerisinde
olması gerektiğini, üniversitelerin
ticaret borsasıyla, ticaret odalarıyla ve
işadamlarıyla birlikte üretim yapması
gerektiğini anlatan Ercan, dünyanın
teknolojik gelişmeyi tamamlayıp nano
teknolojiye geçtiğini, ülkemizde
teknolojik gelişmenin tam olarak
tamamlanamadığını kaydetti. İzzet
Ercan, “Turizm, tarım iyi bir gelir

kaynağı ama buradan elde ettiğimiz
ürünleri, enerji ve sanayi gibi diğer
dallara aktardığımız taktirde bu
bölgede gelir kapısı ve kaynakları
kapanmayacaktır” dedi. 

Bölgesel gelişime
önemli katkı sağladı

“Batı Akdeniz Sohbetleri-İlkbahar
Toplantısı”nda konuşma yapan Antalya

Vali Yardımcısı Ali
Nazım Balcıoğlu,
10’uncu yaşını
kutlayan Batı Ak-
deniz Ekonomisi-
nin Geliştirme
Vakfı’nın devlet
sektörü, özel sek-
tör ve sivil toplum
örgütleriyle kurdu-
ğu bağla bölgenin
gelişimine önemli
katkı sağladığını

söyledi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajan-
sı’nın (BAKA) kurulmasıyla BAGEV’in
işlevinin kalmamış gibi görünebileceğini
söyleyen Balcıoğlu, “Ama BAGEV’in
BAKA’nın çalışmalarına destek olması
ve sinerji olması açısından işlevini sür-
düreceği kanısındayım. 2023 yılına ka-
dar olan bütün hayallerinin gerçekleştiril-
mesini ümit ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Antalya Vali
Yardımcı Ali Nazım Balcıoğlu, çalışmala-
rından dolayı Ali Çandır’a plaket takdim
etti. Daha sonra misafirlerin katılımıyla
BAGEV’in 10’uncu yıl pastası kesildi.

Batı Akdeniz Sohbetleri- İlkbahar
Toplantısı’nda bölgedeki karar vericiler,
girişimciler, akademisyenler ile bölgede-
ki oda ve borsa yönetim ile meclis üyele-
ri bir araya gelerek, 3 gün boyunca böl-
gesel kalkınma konusunda görüş alışve-
rişinde bulundu.  

2023 yılında, ülke milli gelirinin yüzde 10’unu üretmeyi hedeflerini açıklayan BAGEV
Başkanı Ali Çandır, “Cumhuriyetin 100. yılında ülkemiz, 1.5 trilyon dolarlık bir ülke olacaksa,
bölgemizin de, 150 milyar dolarlık bir üretimi yaratıyor olması gerekecektir.”dedi

Batı Akdeniz, milli gelirin
yüzde 10’unu üretebilir

İzzet Ercan Ali Nazım Balcıoğlu

Ali Çandır
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Bucak, Çavdır ve Yeşilova ilçelerinde
de yapılacak olan Batı Akdeniz Soh-
betleri Tarım Toplantıları’nın ilki Bur-
dur Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki

toplantı ile başladı. Toplantıda konuşma ya-
pan Burdur Valisi İbrahim Özçimen, ''Burdur,
süt üretimi ve hayvancılıktaki yoğunluğu ile
Türkiye'nin Hollandası unvanına sahip. Bu
unvanı devam ettirmek zorundayız. Biz kali-
teli süt üretimi konusunda Türkiye'nin lideri
konumundaydık ama Trakya bölgesi bizi ge-

çecek diye korkuyo-
rum. Özellikle toplu
sağımda hızlanmamız
lazım'' dedi. Özçimen,
Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığı’ndan kendisine
iletilen bir müjdeyi de
katılımcılarla paylaştı
ve  ''Tarım Bakanlı-
ğı'ndan bugün bir müj-
de aldık. 7 köyde kur-

mayı planladığımız toplu süt sağım üniteleri
için 1 milyon 816 bin lira teşvik geliyor. Bu
köylerimizde projeyi hazırladık, binalarına
başladık, makinelerini sipariş ettik. Kayma-
kamlarımıza talimat verdim. Onlar da köyle-
rimizi hızla toplu sağıma geçirmeye çalışa-
cak.“ şeklinde konuştu.

“Rekabeti birbirimizle yapıyoruz”
Antalya Ticaret Borsası ve Batı Akdeniz

Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Çandır, Burdur'un örgütlen-
me konusunda Türkiye’de örnek bir il oldu-
punu söylerken “Rekabeti birbirimizle yapı-

yoruz” diye konuştu.
Ali Çandır, ''Bir litre
sütü komşumuzdan 5
kuruş fazlaya satmak
bir övünç kaynağı de-
ğildir. Önemli olan
başka şehirlerdeki
üreticiden ne kadar
fazla fiyata satıyorsu-
nuz? İnşallah bu pro-
jeler çerçevesinde

oluşacak birliktelikler sayesinde komşusuy-
la değil, dünya ile yarışan bir konuma gele-
ceğiz'' dedi. Beklentilerinin bölgedeki ortak-
laşa rekabetin arttırılması ve birlikte hare-
ket etme kültürünün geliştirilmesi olduğunu
söyleyen Ali Çandır, “Küçük işletmelerimizi
bugünden yarına büyütemediğimize göre
birlikte hareket ederek bu gelişimi göster-
memiz gerekiyor” dedi.

Hedef 10 yıl vade
Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı

İbrahim Turgutalp ise daha önce beş yıla
kadar olan vadeleri yedi yıla çıkardıklarını,

Burdur toplantıları başladı
“Tarımda Küçük İşletme Kalmasın”

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı BAGEV’in hazırladığı, Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanlığı
ve Antalya Tarımsal Bankacılık Şubesi tarafından desteklenen Batı Akdeniz Sohbetleri Tarım

Toplantıları’nın Burdur ayağı Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantı ile başladı

önümüzdeki yıl da on
yıla çıkartmayı
hedeflediklerini
açıkladı. Vadelerin iki
yıl da geri ödemesiz
olmasını
arzuladıklarını
kaydeden Turgutalp,
Burdur'da ve
bölgede büyük

çalışmalara imza atacaklarına inandığını
söyledi. 

Değişen dinamikler
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Başkanı ve BAGEV Başkan Yardımcısı
Yusuf Keyik ise bu projenin Batı

Akdeniz’in in
tarımsal kalkınması
adına çok önemli
olacağını
düşündüğünü ifade
etti ve şöyle dedi: ”
Artık günümüzde
küçük düşünmenin,
küçük sermayenin
ve küçük

işletmelerin değeri kalmamıştır. Hayatta
her şey değişmektedir. Tarımsal alanda
da değişen dinamikleri görmek
zorundayız. Bu çalışma, gelişerek
büyüme ve sürdürebilir başarı için
yapılmaktadır. Burdur’da da çeşitli genel
ve özel programlarla tarım ve

hayvancılığının desteklenmesi gerektiğini
düşünüyorum.” 

Kendimizi yenilemeliyiz
Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki Va-

rol, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık
olan Burdur’un her geçen gün geriye doğru

gittiğini belirtirken “Bu-
günkü ve benzer top-
lantılarla Burdurumuzu
yeniden yenileyip, di-
renç sağlayıp yolumu-
za devam etmek zo-
rundayız. Biz kendimi-
zi yenileyemezsek ili-
miz de zarar görmeye
başlayacaktır” dedi.

Ali Çandır

İbrahim Turgutalp Yusuf Keyik

Baki Varol

İbrahim Özçimen

SANAYİCİNİN bürokratik
işlemlerden kurtulduğu, alt-
yapı ve diğer maliyetlerini en
aza indirdiği OSB'lerin sayısı,
Türkiye genelinde 261'e yük-
selecek. Batı Akdeniz Bölge-
si'nde ise 17'ye yükselecek. 

Bölgede en fazla organi-
ze sanayi bölgesi Afyonkara-
hisar'da olacak. İki OSB'nin
faaliyette olduğu Afyonkara-
hisar'da 7 tane daha OSB
kurulacak. Afyonkarahisar
OSB'de 278 şirket faaliyet
gösteriyor. Arsa satış bedel-
leri 7.50-30 TL/m2. İscehisar
Mermer İhtisas OSB'de arsa
satış bedelleri ise 6-16
TL/m2. 

Antalya'da biri kurulma
aşamasında iki OSB bulunu-
yor. Antalya OSB'de 144 şir-

ket faaliyet gösteriyor. Arsa
satış bedelleri 60 TL/m2. An-
talya Kumluca Gıda İhtisas
OSB kurulma aşamasında.

Burdur'da biri kurulma
aşamasında 3 OSB bulunu-
yor. Burdur OSB'de 47 şirket
faaliyet gösteriyor. Arsa satış
bedelleri 22 TL/m2. Burdur
Bucak OSB'de toplam 76 sa-
nayi parseli tahsis edilecek.
Arsa satış bedelleri 12-18
TL/m2. Burdur’da 2 OSB ku-
rulma aşamasında bulunuyor.

Isparta'da ikisi kurulma
aşamasında 3 OSB bulunu-
yor. Isparta Deri ve Isparta
Yalvaç OSB kurulma aşama-
sında. Isparta Süleyman De-
mirel OSB'de ise 39 şirket
faaliyet gösteriyor. Arsa satış
bedelleri 25-31 TL/m2.

Batı Akdeniz'de 11
yeni OSB kurulacak

Antalya'nın 2008'deki top-
lam nüfusu 1 milyon 859 bin
275 iken, 2009 yılında binde
32'lik artış ile 1 milyon 919 bin
729'a yükseldi. Nüfusun 1 mil-
yon 331 bin 743'ü il ve ilçe
merkezlerinde, 587 bin 986'sı
ise belde ve köylerde yaşıyor.  

Afyonkarahisar'ın nüfusu
2008'de 697 bin 365 iken,
2009'da 701 bin 326'ya yüksel-
di. 2008'de binde 6.01'lik dü-
şüş yaşanan Afyonkarahi-
sar'da 2009 sonu itibariyle
binde 5.66'lık artış gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın il ve ilçe
merkezleri nüfusu 7 bin
964'lük artışla 363 bin 717'ye
yükseldi. 

Belde ve köy nüfusu ise 4

bin 3 kişilik azalma ile 337 bin
609'a geriledi. 

2008'de 247 bin 437 kişi-
nin yaşadığı Burdur'un nüfu-
su 31 Aralık 2009 tarihi itiba-
riyle binde 16.49'luk artış ile
251 bin 550'ye yükseldi. İl ve
ilçe merkezlerinde 151 bin 158
kişinin yaşadığı Burdur'un
belde ve köylerinde ise 100
bin 392 kişi yaşıyor. Kent nü-
fusu 5 bin 749 artan ilde, kır-
sal alandaki nüfus ise 1736
düştü. 

2008 nüfusu 407 bin 463
olan Isparta'nın 2009 nüfusu
binde 32.20'lik artış hızı ile 420
bin 796 olarak belirlendi. İl ve
ilçe merkezlerindeki nüfusu
280 bin 154, belde ve köylerin-
deki nüfusu ise 140 bin 642.
Isparta'nın kent merkezlerinde
15 bin 299 olan artışa karşın,
kırsal kesimindeki nüfusu ise
1966 kişi daha azaldı.

Nüfus, 60 bin
kişi arttı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıya, Burdur protokolünün
yanısıra çok sayıda kooperatif başkanı ve üretici de katıldı.  



Gelirleri Kaleminde, Ocak-
Şubat ayları itibariyle yıllık
gerçekleşmeler Antalya ve
Afyonkarahisar illerimizde ciddi
yükselişler gösterirken,
Isparta’da ise durum ciddi
boyutta küçülmeye dönmüştür. 

Ticari hayattaki eğilimin
nasıl olduğunu gösteren bir
başka gösterge de protesto
edilen senetlerdeki değişimdir. Şekil-2’den
de görüldüğü gibi genel olarak Bölgemizde,
Türkiye ortalamasının üzerinde bir kötüye
gidişat yaşanmaktadır. Son bir yıl içerisinde
Bölgede protesto edilen senetlerdeki değişim
incelendiğinde, özellikle Burdur ve Isparta
illerinde aylar itibariyle değişkenliğin en
fazla olduğu yönündeki tespitimiz
geçerliliğini korumaktadır. 

Bölgesel düzeydeki önemli ekonomik
göstergelerden biri de, fiyat hareketliliğini
açıklayan enflasyondur. Türkiye ortalaması
ile bölge enflasyonu arasındaki ilişkiler
özellikle aylık ve yıllık
düzeyde önem taşır. Tablo-2’de
verilen Şubat-Mart, 2010
enflasyon rakamları, kalemler
itibariyle bölgemizdeki ve
Türkiye’deki ilişkileri
göstermektedir. Mevcut eğilim,
bölgemizde çift haneli
enflasyonlar yaşamaya
başlayacağımızı
göstermektedir. 

Bölgemizin ihracat
gelişmeleri bakımından bir
gösterge olan Antalya İhracatçı
Birliklerinin Mart Ayı
rakamları Tablo-3’de
verilmiştir.

Ocak-Şubat ayları itibariyle
işe başvurular ve işe
yerleştirmeler rakamları
bölgemiz açısından hala kötü
seyretmektedir. Özellikle
bölgenin açık ara en büyük
ekonomisi konumundaki
Antalya için durum daha da
vahim düzeydedir. Ancak,
özellikle işe yerleştirmelerde
Ocak Ayı’na göre ciddi bir
iyileşme yaşanmıştır. Tablo-
4’te gerçekleşmeler

detaylarıyla verilmiştir.    
Ocak Ayı açılan-kapanan şirket sayıları

itibariyle bölgemizdeki ve Türkiye’deki
toplam durum Tablo-5’de verilmiştir. Bir
önceki yılın gerçekleşmeleri ile
karşılaştırıldığında bölgemizde açılan şirket
sayısındaki gelişme, Türkiye’nin altında
kalmış gözükmektedir.  

Bölgesel ekonomik göstergeler itibariyle
bir önemli konuda, nakdi kredilerde yaşanan
gelişmelerdir. Tablo-7’de Türkiye geneline
göre bölgemizdeki  kredi gelişmeleri
verilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2009 yılı 4.
çeyrek ve yıllık büyüme oranlarını açıkladı. Hem
toplam, hem de sektörler itibariyle açıklanan

büyüme oranlarının yanı sıra, 2008 yılı da dahil olmak
üzere geçmiş çeyrek dönem büyümelerinde köklü
düzeltmeler yapılmıştır. Tablo-1’de önce bir önceki yılın
aynı dönemine göre (yıllık) büyümeler verilirken, hemen
altında bu kez bir önceki döneme göre büyümeler
verilmiştir.      

Ocak-Şubat, 2010 itibariyle bölgemizdeki bütçe ve gelir
gerçekleşmelerinin Türkiye ortalaması civarına
yükseldiğini gözlemlemekteyiz. Reel ekonomideki
gelişmeler açısından ortalamanın çok altında kalan tek
ilimiz Isparta olmuştur. Özellikle Teşebbüs ve Mülkiyet
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Prof. Dr. Orhan KURUÜZÜM, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AKYÜZ (Akdeniz Üniversitesi, İşletme Bölümü)
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BÖLGEMİZ İÇİN
EKO-METRİK GÖSTERGELER

Tablo 1 GSYİH’nın Dönemlere ve Sektörlere Göre Büyüme Oranları.

Şekil 1 Ocak-Şubat 2010 Aylarında Bölgesel Gelirler 

Şekil 2 Protesto Edilen Senetler (Bölgesel ve Türkiye)

Tablo 2

Tablo 3 Antalya İhracatı

Tablo 4 İLLER İTİBARİYLE BAŞVURULAR VE İŞE YERLEŞTİRMELER

Tablo 6 Açılan-Kapanan Şirket Sayılarındaki % Değişme Gelişmeler.

Tablo 7 Nakdi Kredilerdeki (Kamu+Özel Bankalar) Artış Oranı

Tablo 5



Özel Nirvana Polikliniği, Psikiyatri
anabilim dalına ait alt bölümler-
de ayaktan teşhis ve tedavi hiz-
meti vermek amacıyla Antal-

ya‘da 2009'un Kasım ayında kuruldu. Kli-
nikte, yetişkin ergen ve çocuk psikiyatri-
sinde hem koruyucu hem de tedavi edici
yöntemler bir arada yürütülüyor ve 45 da-
kikalık seanslarla “kişiye özel” prensibi ile
hareket ediliyor. Alanlarında uzman psiki-
yatrist ve psikologların hizmet verdiği kli-
nik, 2 bin metrekare kapalı alan, 30 araç
kapasiteli kapalı otoparka sahip. 

Özel Nirvana Polikliniği'nin kullanım
alanının Avrupa standartlarına uygun şe-
kilde tasarlandığını belirten Halkla İlişkiler
Müdürü Cem Aksoy, klinik bünyesinde bi-

reysel, grup ve oyun terapilerinin yanı
sıra acil müdahale ve gözlem odaları bu-
lunduğunu söyledi. 

Poliklinik açıldıktan kısa süre sonra
hizmet standartlarının artırılması için ISO
9001:2008 Kalite Hizmet Belgesi ve OH-
SAS 18001 İşçi ve İşçi Sağlığı Güvenliği

Belgelerine sahip olduklarını
kaydeden Cem Aksoy, "Nirva-

na Polikliniği olarak hedefimiz,
toplum ruh sağlığını daha iyiye
götürmek. Bu amaç çerçevesin-
de yürüttüğümüz etkinliklerimiz
devam edecek. Bölgemizdeki ku-
rum ve kuruluşlarda, toplantı, semi-
ner ve eğitim çalışmalarında buluna-
rak toplumun psikiyatrik ihtiyaçlarla il-
gili önyargısını kırmaya çalışacağız."
dedi.
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ELMATAŞ Fabrikası’nda üretilecek elma cipsi ve
çıtır elma çerezi, “Sağlıklı Ara Öğün” sloganıyla kısa
bir süre sonra tüketiciyle buluşturulacak. Isparta’da
yetiştirilen imparator cinsi elma artık “Çıtır Elma Çe-
rezi, Elma Cips” olarak marketlerde yerini alacak. Ko-
nuyla ilgili olarak Elmataş’ta bir toplantı yapıldı. Ürün
logosu, üretim, pazarlama, ambalaj ve reklam konu-
larının konuşulduğu toplantıya; Vali Ali Haydar Öner,
Demirel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Şevket Demirel, Tarım İl Müdürü Sıddık İpek, Sanayi
Ticaret İl Müdürü Halil Kızılşimşek ve Elmataş Genel
Müdürü Nihan Demirel katıldı.

“Obezite ve Kolesterole Karşı, Sağlıklı Ara Öğün”
sloganıyla tüketiciyle buluşacak olan Elma Cipsi; 18,
45 ve 90 gramlık ambalajlarda tek kişilik, arkadaş ve
aile paketi olarak üretilecek. Ayrıca 1 kiloluk paketler-
de sanayi tipi olarak pazara sunulacak. Yüzde 100
Doğal Çıtır Elma Çerezi; Toleranslı gramajlarda, sağ-
lık yönünden  Alüminyum Folyodan oluşan ambalaj-
larda piyasaya çıkacak.

Üreticinin “elmayı artık ne yapayım” diye sorma-
yacağını belirten Şevket Demirel, “Bu düşünce, bu
hareket memleketimize hem istihdam yaratacak hem
de daha fazla katma değer kazandıracaktır” dedi.

Vali Ali Haydar Öner ise “Elmataş firması elmaya
katma değer yaratarak, çerez veya cips olarak adlan-
dırılabilecek şekilde piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
Bunu şükranla karşılıyorum.”dedi.

Elma cipsi, tüketiciyle
buluşmaya hazırlanıyor

Psikiyatride VİP hizmet
Antalya ve bölgesinde ilk olan Özel Nirvana Polikliniği, kişiye özel
prensibiyle yetişkin, ergen ve çocuk psikiyatrisinde hizmet veriyor

ISPARTA’da YKM, Migros gibi alışveriş mağazala-
rının bulunduğu ticari alanda büyük bir yatırım başlatılı-
yor. Isparta’nın tanınmış işadamlarından Mesut Şener,
3M Migros, Yeni Karamürsel (YKM) ve AFM Sinemala-
rı’nın bulunduğu 20 bin m²’lik alanda yeni bir yaşam
merkezi inşa edeceklerini söyledi. 

Ekonomik krizin sert etkilerine rağmen, yeni yatırım
ve büyüme hamlesi başlattıklarını açıklayan Şener,
“Yeni bir tarz yaratacağız. Mevcutların dışında bir tarz
olacak. Farklı bir soluk, farklı bir yüz olacağız” dedi. Me-
sut Şener, ekonomik krize rağmen istihdam yönünden
de büyüyeceklerini ifade etti. Şener, planlanan yatırımla
300 kişiye iş kapısı açılacağını bildirdi ve “Ekonomik
kriz dönemine rağmen bunu hayata geçirmeyi planla-
dık. 3M Migros, YKM ve AFM Sinemaları’nın Isparta’da
hizmete girişinin 16. yıldönümü. 16 yıldır Isparta’ya hiz-
met verdik. Halka teşekkür için daha farklı bir kompleks
inşa ediyoruz. Alışveriş merkezi sahalarını genişletece-
ğiz. Çok lüks bir otel inşa edeceğiz kampus içinde. Yatı-
rım yıl sonuna doğru tamamlanacak. Çalışan sayısı da
300’e yükselecek” diye konuştu.

Isparta’da 
300 kişiye istihdam
sağlayacak yatırım

KURULUŞLARI arasında
Asya Meyve Suyu’nun da
bulunduğu AGE Şirketler
Grubu, 35. kuruluş yıldönü-
münü çeşitli etkinliklerle
kutladı. Eğirdir Mavi Göl
Otel’de düzenlenen kuruluş
yıldönümü kokteylinde
Asya Meyve Suyu Yönetim
Kurulu Başkanı Selahattin
Önen, 35 yılda kaliteden ta-
viz vermediklerini söyledi.
Kutlamaya katılan Isparta
Valisi Ali Haydar Öner de,

Asya Meyve Suyu’nun 35.
yaş günü kutlama progra-
mında elmanın sadece tez-
gahta satılmasının yeterli ol-
madığına dikkat çekti. Ispar-
ta’nın elmaya katma değer
kazandırması gerektiğini be-
lirten Öner, şöyle konuştu,
“Duyarlılıklar paylaşıldıkça
sorunlar asgariye iniyor.
Çevreye katkıda bulunduk-
ları için Asya Meyve Suları-
na dolayısıyla AGE yetkilile-
rini gönülden kutluyor, bun-

dan sonra da üretici-
ye karşı sorumlu,
çevreye karşı duyar-
lı, Türkiye açısından
da kazanımlı çalış-
malar yapmalarını
diliyorum.”

Asya Meyve Suyu 
35. yaşını kutladı

Eğirdir’de faaliyet gösteren AGE Şirketler
Grubu bünyesindeki Asya Meyve Suyu
Fabrikası 35. kuruluş yıldönümünü kutladı

Mesut Şener,
“Yeni bir tarz
yaratacağız.
Mevcutların
dışında bir tarz
olacak. Farklı
bir soluk, farklı
bir yüz
olacağız” dedi.

Şevket Demirel, “Bu
düşünce, bu hareket
memleketimize hem
istihdam yaratacak
hem de daha fazla

katma değer
kazandıracaktır”

dedi.
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde
soğutma teknolojileri üzerine faaliyet
gösteren Cantek Soğutma firması,
AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ve

Antalya İl Temsilcisi Yılmaz Sevgül ile birlikte
ortak yürütülecek proje çerçevesinde, dünya-
nın zirvesi olan Everest tırmanışının sponsor-
luğunu üstlendi. 

Enerjide tasarruf için 3 yıl önce başlatılan
AR-GE çalışmalarına 1,5 milyon Euro harca-
dıklarını belirten Hakan Karaca, soğutma tek-
nolojilerine birçok yenilik kazandırdıklarını ve
bu konudaki iddialı çalışmaların devam ettiği-
ni söyledi. Birçok önemli yeniliğe ilişkin test
çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Hakan
Karaca, bu çalışmalara ilişkin önümüzdeki
günlerde daha aydınlatıcı bilgiler vereceğini
dile getirdi. AR-GE çalışmalarında Türk Tek-
noloji Vakfı, TÜBİTAK gibi kurumlarla da bir-
likteliklerinin olduğuna dikkat çeken Hakan
Karaca, “Amacımız enerjinin tasarruflu kulla-
nımı ve bu doğrultuda ‘Enerjini tasarruflu kul-
lan, zirveye tırman' şeklindeki sloganımızla
dünyanın en yüksek noktası olan Everest'e
yapılacak tırmanışa da sponsor olduk" dedi.

Cantek firmasının geçen yılki satış raka-
mının yüzde 35'inin ihracat olduğunu belirten
Karaca, bu yıl için hedeflerinin yüzde 50 oldu-

ğunu ve bu yıl Afrika pazarına açıldıklarını da
ifade etti.

Mahruki’nin hedefi
oksijensiz tırmanış

Mart ayının sonunda başlayacak olan
Everest tırmanışını gerçekleştiren ilk Türk
olan ve iki kez gerçekleştirecek de ilk Türk
olacak olan Nasuh Mahruki, Everest'e 1995
de yaptığı tırmanışta 8 bin 6000 metreye gel-
diği sırada ayak parmakları donmak üzere ol-
duğu için ve ısıtamadığından oksijen tüpü
kullanmak zorunda kaldığını, ancak bu tırma-
nıştaki en büyük hedefinin zirveye oksijen
tüpü kullanmadan ulaşmak olduğunu kaydet-
ti. Bu olayın sadece sportif bir faaliyet olmadı-
ğını da belirten Mahruki, enerjinin tasarruflu
kullanılmasına ilişkin bir mesaj olduğunu da
sözlerine ekledi. 

Everest’e çıkacak ilk Antalyalı
AKUT Antalya İl Temsilcisi Yılmaz Sevgül

ise, dünyanın zirvesine çıkacak olan ilk Antal-
yalı olmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu
belirterek, "Bu sadece benim için değil bütün
Antalyalılar için gurur verici olacaktır" dedi.

Cantek'in hedefi dünyanın zirvesi
Soğutma teknolojilerinde önemli başarılara imza atan
Cantek firması, AKUT'un kurucuları Nasuh Mahruki ve
Yılmaz Sevgül ile birlikte hazırlanan ortak projede gözünü
dünyanın en yüksek noktası olan Everest'e dikti

ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde 2000 yı-
lında ilk bağlarını oluşturan ve 2007 yılında
kurulan şaraphanede ilk üretimlerini yapan
Özkan Şarapçılık firmasının Likya markası ile

İstanbul'da katıldığı etkinlik-
te 5 şarap çeşidi çok iyi, bir
tanesi de iyi olarak seçildi.  

Masters of Wine Wee-
kend İstanbul etkinliğinde
25 firmaya ait 118 şarap de-
ğerlendirildi.  

Değerlendirmede Antal-
ya'nın şarap markası Lik-
ya'nın 6 şarabı 3 ayrı dalda
büyük bir başarıya imza attı.
Uluslararası üzümlerden
üretilen kırmızı şaraplar ara-
sında Likya Arykanda Ca-
bernet Sauvignon 2008 çe-
şidi 'çok iyi' değerinde olan
85 puan aldı. Kupaj kırmızı

şaraplar alanında ise, Likya Kızılbel Mer-
lot&Syrah Ökuzgözü 2008 ve Likya Kızılbel
Cabernet Sauvignon&Boğazkere 2008'e
86'şar, Likya Kızılbel Cabernet Sauvig-
non&Boğazkere 2007 ve Likya Kızılbel Mer-
lot&Syrah Ökuzgözü 2007'ye ise 85'er puan
verildi. Rozeler dalında ise Likya İsinda Rosé
2009'a 'iyi' değerindeki 82 puan verildi. 

Türk şarapları için “Hayallerin çok ötesin-
de” şeklinde yapılan değerlendirmede Likya
şarapları da 6 çeşidi ile yer almayı başardı.

Likya'nın 6 şarabı hayallerin üstünde

ANTALYA'da yapımına geçen yıl baş-
lanan 47 metre uzunluğundaki tamamı
kompozit, lambaları swarovski kaplamalı,
mobilyaları pırlanta işlemeli süper lüks yat
tamamlandı. Avrupa'nın
en büyüğü olan ve Ka-
tarlı bir petrol zenginine
25 milyon dolara satılan
Mystic, Nisan'da denize
indirilecek. 

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet
gösteren CMB Yatçılık firması tarafından
geçen yıl Mart ayında yapımına başlanan
Avrupa'nın en büyüğü konumundaki ta-

mamı kompozit olan süper lüks motoryat
tamamlandı. Nisan ayında denize indiril-
mesi planlanan süper lüks motoryatı, 25
milyon dolara Katarlı bir petrol zengini sa-

tın aldı. Ancak satışa iliş-
kin firma tarafından her-
hangi bir açıklama yapıl-
madı. Mystic ismi verilen
yat içindeki lambalar
swarovski taşlarla kaplı,

mobilyaları ise pırlanta işlemeli. İsmi açık-
lanmayan Katarlı petrol zengininin satın
aldığı Mystic isimli süper lüks yat Nisan
ayında denize indirilecek.

Pırlanta işlemeli süper yat

ANTALYA Havalimanı'nı 2007 yılın-
dan bugüne işleten ICF Airports, sür-
dürdüğü modern yönetim anlayışı,
müşteri memnuniyeti, iş ortakları ile
karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri, iş
ağlığı ve güvenliğine verdiği önem,
doğal ve sosyal çevreye olan duyarlı-
lığı sayesinde Türk Standartları Ensti-
tüsü tarafından Entegre Yönetim Sis-
temleri ile belgelendirildi. IC Hotels
Airport'ta düzenlenen törende, ICF
Airports yöneticilerine, TSE yönetici-
leri tarafından Kalite Yönetim Sistemi

TS ISO EN 9001:2008, OHSAS TS
18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi ve TS ISO EN
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri
belgeleri teslim edildi. 

ICF Airports Yönetim Kurulu Üyesi
Alexander Laukennman, 2007'den bu-
güne yaptıkları tüm faaliyet ve yatırım-
ların meyvelerini toplamaya başladık-
larını belirterek, "Amacımız aldığımız
belgelerin gereklerini sürekli olarak
yerine getirmektir. Firmamızın çevre-
ye verilen etkileri en aza indirmek için

oluşturulan enerji santrali de 2010'un
ikinci yarısında hizmete girecek ve bu
yatırım sadece havalimanımıza değil
tüm Antalya için faydalı bir yatırım
olacaktır" dedi.

Belgeleri alıp duvara asmakla kal-
mayacaklarının altını çizen ICF Genel
Müdürü Ferda Yakar ise, "Çalışanları-
mızı, standartlarımızı geliştirmeye ve
çevreye yönelik yatırım ve çalışmala-
rımı daha modernize etmek ve geliş-
tirmek için çalışmaya devam edece-
ğiz" dedi. 

ICF Airports'a sürekli kalite belgesi



BURDUR Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği (DSYB),
üyelerine yönelik örnek bir
uygulama başlattı. Uygula-
ma ile birlik üyelerinin acil
para ihtiyaçlarında ineklerini
satmamaları engelleniyor.
Bunun için başka illerde
oluşturulan pazarlara erkek
buzağılar gönderiliyor. Bu
sayede çiftçinin acil para ih-
tiyacının önüne geçilerek
düve ve inek satışının önüne
geçiliyor.

Burdur’daki uygulamanın Türkiye’de
bir ilk olduğunu belirten Burdur DSYB
Başkanı Kamil Özcan, üyelerinin daha iyi
şartlar içinde hayvan yetiştirmelerini
amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda bir-
lik üyelerinin sadece dişi hayvanları ol-
madığını kaydeden Öz-
can, “Uygulama ile erkek
buzağıları da değerlendir-
meye başlıyoruz. Düve sa-
tan bir il olarak Türkiye’de
markayız. Bunun yanı sıra
erkekleri de pazarlamaya
başladık ve bununla ilgili
bir araştırma yaptık. Başka
bir ilde bir buzağı pazarı
bulduk. Üyelerimize konu
ile ilgili haber yolladık ve
gelen ihbarlar üzerine er-

kek buzağıları toplayıp gön-
dermeye başladık. Şu anda
en az 35 kilo olmak şartıyla
erkek buzağıları gönderiyo-
ruz” dedi. 

Çendik Köyü’nde inek
yetiştiriciliği yapan Mesut
Petek, ilk etapta kendisinin
10 buzağı gönderdiğini na-
kit ihtiyacını bu sayede çöz-
düğünü söyledi. Birliğin
yeni başlattığı uygulaması-
nın yetiştiricilerin zor zama-

nında yüzünü oldukça güldüreceğini be-
lirten Petek, “Böyle bir uygulama başla-
masaydı para ihtiyacımızdan dolayı 5 bin
TL’lik ineğimizi satacaktık. Ayrıca süt üre-
timimizin sağlıklı devam etmesi açısından
ineklerimizin elimizde olması da oldukça
önemliydi” diye konuştu. 
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Antalya İl Özel İdare
Genel Sekreterli-
ği'nce 2005-2009
yılları arasında

Köylülerin Altyapısını Des-
teleme Projesi(KÖYDES)
kapsamında 222 köyde
toplam 389 adet yol ve
içme suyu projesi hayata
geçirildi. Son 4 yılda en faz-
la yatırım 2006 ve 2007 yı-
lında yapıldı. 2006'da 143
proje için 39 milyon 486 bin
TL, 2007 yılında ise 138 proje için 42 mil-
yon 355 TL'lik yatırımlar gerçekleştirildi. 

KÖYDES'in son 4 yıldaki yatırım yapı-
lan 222 köydeki bu yatırımların 254'ünü
yol, 135'ini ise içme suyu projeleri oluştur-
du. 103 milyon 888 bin TL'lik bu yatırımlar
ile 422 bin 994 köylüye yol ve su hizmet-
leri ulaştırıldı. Toplam 1555 kilometrelik
ulaştırma projelerinde 922 kilometrelik
köy yolu asfaltlandı, 398 kilometrelik köy

yolu stabilize hale getirildi ve 234 kilomet-
relik köy yolunda da onarımlar gerçekleş-
tirildi. KÖYDES Projesi kapsamında, top-
lam 562 köyün bulunduğu Antalya'da
içme suyu ve yol projeleri ile kırsal kesim-
de yaşayan vatandaşların yüzde 64'üne
hizmet ulaştırıldı. 2009 yılında 22 yol, 14
içme suyu olmak üzere toplam 36 proje-
den 28'i tamamlandı ve 8 proje ile ilgili de
çalışmalar sürdürülüyor.

Antalya'da KÖYDES Projesi kapsamında son 4 yılda 1555
kilometrelik 254 yol ve 135 içme suyu projesi hayata
geçirilerek, 222 köyde 422 bin 994 köylüye hizmet götürüldü

422 bin köylüye
yol ve su

BELEDİYE Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın tarafından adına ''Gül-
kart'' denilen kartın üzerine Musta-
fa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya ge-
lişinin anısına fotoğraf bastırıldı.

Kentkart uygulamasıyla birlik-
te gerçekleştirilen yenilikler hak-
kında bilgi veren Günaydın, bu
sistemin 53 yıl hizmet vereceğini,
Isparta'ya kaliteli ve disiplinli bir
taşıma sisteminin kazandırılmış
olduğunu dile getirdi. Günaydın
yeni otobüslerin de Kasım ayında
hizmete gireceğini belirtti.

Isparta’da 
‘Kentkartlı ulaşım’
dönemi başladı

TURİZMİN başkenti Antalya'nın,
turizm sektörüne ilişkin tüm tanıtım
faaliyetlerinin tek elden yürütülmesine
ilişkin ilgili tüm kurumların da içinde yer
almasının planladığı Antalya Tanıtım ve
Turizmi Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye, İl Özel
İdare Genel Sekreterliği de ortak oldu. İl
Genel Meclisinin oy birliği ile İl Özel İdare
Genel Sekreterliği’nin Antalya Tanıtım
AŞ.'ye ortaklığı kararı alındı. 

Oybirliğiyle karar alındı
Antalya’nın turizmde yeterince

tanıtılabilmesi için İl Genel Meclisi olarak
her zaman katkıya hazır olduklarını
belirten İl Genel Meclis Başkanı Cavit Arı,

"Antalya tanıtımının ilçe
ilçe değil de kurulacak
şirketle tek çatı altına
toplayarak yapılmasını
sağlamak için
oluşturulan birliktelik
sayesinde Antalya’nın ve
dolayısıyla Türkiye’nin
gelirlerinde büyük

artışlar olacağına inanıyoruz. İl Özel
İdarenin de bu şirkete ortak olma
konusunda Meclisimizce oy birliği ile
karar aldık. Şimdi Antalya İl Özel İdaresi
de koyacağı katkısı ile şirketin beş ana
ortağından biri olarak faaliyetini
sürdürecektir” dedi. 

Antalya Tanıtım AŞ'nin A tipi
hisselerinin yüzde 60’ına Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği ve Antalya İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği olmak üzere 5
ortak hissedar sahip olacak. Geri kalan
yüzde 40’lık B tipi hisseler ise halka
açılacak.

Özel İdare,
Antalya

Tanıtım A.Ş.'ye
ortak olduYusuf Ziya

Günaydın

BURDUR'da, yılbaşında Türkiye'nin en
yüksek seviyesine çıkan 86 kuruş olan süt
fiyatı düştü. Sütün litre fiyatı mart sonuna
kadar 74, takip eden nisan-mayıs-haziran
aylarında ise 73 kuruş olarak belirlendi. 

Süt üreticilerinin bir nebze
olsun derin bir nefes almasını
sağlayan süt fiyatı, basının da-
vet edilmediği süt ihalesinde,
sütün litresi 74 kuruşa indirildi. 

Burdur Köy-Koop Birlik
Başkanı Yakup Yıldız, ihaleden
önce alıcı firmaların 86 kuruşluk
fiyatı fazla bularak 72,5 kuruş-
tan faturalarını kesmeye başla-
dıklarını belirtti. Konya bölge-
sinde sütün 63-70 kuruştan alı-
cı bulduğunu açıklayan Yıldız, Antalya,
Uşak, Isparta, Denizli Mersin, Aksaray ile

bazı illerin de süt fiyatlarında Burdur'u baz
aldığını ve bir önlem alınması gerektiğini
belirterek, “Sanayicilerin aralarında bir an-
laşmazlık var. Bu anlaşmazlığın sonucun-
da tekrar alıcı ile satıcının bir araya gelip

gelmeme riski de var. Biz bazı
sıkıntıları gördüğümüz için De-
nizli ve Burdur'dan yaklaşık 150
kooperatif ile el sıkıştık. Ülke
genelinde çok büyük bir dalga-
lanma olursa, tekrar sanayici ile
oturup değerlendirmesini yapa-
cağız. Burdur’da en son süt fi-
yatı 86 kuruş’tu. Son yaptığımız
görüşmeler sonucunda ise 74
kuruşa düştü. Mart ayında 74
kuruştan verilecek olan süt, Ni-

san, Mayıs ve Haziran dönemlerinde 73
kuruş olarak belirlendi.”dedi.

ÖGER Tur Almanya Genel
Müdürü Wybcke Meier, 2010 yılı
için Türkiye’yi seçen Almanların
oranında şu anda
yüzde 10’luk bir
artış gözüktüğünü
belirtti. Meier,
“Değerlendirmele-
rimizi bu duruma
göre yapıyoruz.
Bu yılda Akde-
niz’in kazanan ül-
kesinin Türkiye olacağını tahmin
ediyoruz ve tüm planlarımızı ona
göre yaptık. Uçak kapasitelerimi-
zi artırdık” dedi.

Yükselen süt fiyatı düşüşe geçti

Turizmde Akdeniz’in
kazanan ülkesi 
Türkiye olacak

Örnek olacak borç kolaylığı

Yakup Yıldız

Kamil Özcan

Wybcke Meier

Cavit Arı
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yöne-
tim Kurulu Toplantısı Alanya Öğ-
retmenevi’nde gerçekleştirildi.
BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Is-

parta Valisi Ali Haydar Öner başkanlığında
düzenlenen toplantıda, 2010 yılı bütçe tas-
lağı, çalışma programı, insan kaynakları
politikası, personel alımı, Antalya, Burdur,
Isparta illerindeki üniversitelerden mezun
olup, başarı elde eden yöneticiler ile aka-
demisyenlerin Kalkınma Kurulu'nun yapa-
cağı toplantılara katılması ve deneyimlerini
aktarabileceği bir platform oluşturulması
konuları görüşüldü. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan
BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Isparta
Valisi Ali Haydar Öner, Batı Akdeniz Kal-
kınma Ajansı'nın çalışma mekanizması
hakkında bilgi verdi. BAKA Yönetim Kurulu
üyelerinin üç ilin valisi, belediye başkanları,
il genel meclisi üyeleri ve ticaret sanayi
odası başkanlarından oluştuğunu bildiren
Öner, Antalya'dan 50, Burdur'dan 24, Is-
parta'dan 26 üyenin Kalkınma Kurulu'nu
oluşturduğunu belirtti. Öner, “BAKA olarak
Antalya Burdur ve Isparta illerinin potansi-
yelini birleştirerek, sinerjiye dönüştürmek,
nitelikli projelere destek sağlamak, bölge-
nin kalkınmasının hızlandırmak, bölgede
yaşayan hemşehrilerimizin beklentilerini
daha kısa sürede gerçekleştirmek amacıy-
la çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”diye
konuştu.  

Almanya’nın Berlin şehrinde 10 Mart 2010 tarihinde
düzenlenen törenle Antalya Valisi Alâaddin
Yüksel’e “En İyi Turizm Valisi” ödülü verildi

MART ayı içerisinde düzenlenen ve Türk
turizmi için büyük önem taşıyan uluslararası
turizm fuarları, 2010 turizm sezonu için ilk
sinyalleri verdi. 10-14 Mart’ta Almanya’nın
Berlin kentinde gerçekleştirilen ITB Berlin Tu-
rizm Borsası, 17-20 Mart’ta düzenlenen MITT
2010 Moskova Turizm Fuarı ve 24-26 Mart
tarihleri arasında Kiev’de düzenlenen UITT
Ukrayna Turizm Fuarlarından, Türk turizmci-
leri olumlu izlenimlerle döndü. 

‘Kriz ve rehaveti iyi yönetmeliyiz’
2010 yılının geçen yıla oranla çok daha

başarılı geçeceğini düşündüğünü ifade eden
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birli-
ği(AKTOB) Başkanı Sururi Çorabatır, “Antal-
ya’yla çalışan acenteler-
den aldığımız ilk verilere
göre 2010 yılı geçen
yıla oranla çok daha ba-
şarılı geçecek. Ancak al-
tını özenle çizmeliyim ki
fazla  iyimserlik ve reha-
vet bizi çabuk yıpratıyor.
Bugüne kadar çeşitli dö-
nemlerde yaşanan kriz-
leri çok iyi yöneten Türkiye ve Antalya’nın bu
pozitif havayı da iyi yönetmesi önemli.  Krizi
ve rehaveti yönetmek çok önemlidir. Çalış-

malı ve işimizin ucunu bırakmamalı-
yız.”diye konuştu. 

Erken rezervasyonda
ciddi artış var

Akdeniz Turistik Otelciler ve İş-
letmeciler Birliği(AKTOB) Yönetim
Kurulu Üyesi Osman Ayık ise bu yıl erken
rezervasyonda ciddi artış olduğunu kaydetti.
Ayık, “Geçen yıl ile kıyaslandığında bu yıl er-
ken rezervasyon anlamında ciddi artışlar
alındı. Türkiye, önü-
müzdeki  4-5 yıllık peri-
yotta iyi bir ivme yakala-
yacak. Önemli olan
bunu kıyılardaki sıkışık-
lıktan diğer bölgelere
açabilmek. Elimizdeki
ürünün tüm çeşitlerini
sergileyerek, önümüz-
deki  yıllarda potansiyel
pazarlardan alacağımız payların çok daha
büyük oranlara çıkacağını tahmin ediyo-
rum.”dedi. 

‘Yapmamız gereken sezona
konsantre olmak’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği

(POYD) Başkanı Volkan Şimşek, sezo-
nun iyi geçeceği öngörüsünde bulundu.
Şimşek,” Almanya'da edindiğimiz Avrupa
pazarındaki önümüzdeki yaz sezonuna
ilişkin pozitif görüntü, Moskova'dan sonra
Kiev'de de devam etti. Bütün turizmcilerin
morallerinin yüksek olduğu gözlerden
kaçmıyordu. Sezonun iyi geçeceği öngö-
rüsü ve umudu hepi-
mize ihtiyacımız olan
morali verdi. Ne kadar
kriz yönetiminde ba-
şarılı da olsak artık
sanıyorum hepimiz iyi
birkaç sezonu hak et-
tik.Yapmamız gereken
kendimizi birkaç gün
sonra açacağımız se-
zona konsantre etmek, çalışanlarımızı
sezona iyi hazırlamak, gelen misafirleri-
mizin unutulmaz anılarla ülkelerine dön-
melerini sağlamak olmalı."

AVRUPA’da 23 bin kişi-
nin katıldığı bir ankette Antal-
ya, Avrupa'nın en güvenli ve
en iyi yönetilen turizm şehri
seçildi. Avrupa'nın en büyük
turizm seyahat acenteleri
portalı olan tourexpi.com ta-
rafından düzenlenen ve Pa-
ris, Londra, Berlin, Amster-
dam gibi birçok ünlü kentin
de yer aldığı ankette ‘Avru-
pa'nın en güvenli ve en iyi
yönetilen kenti' olarak Antal-
ya seçildi. 2009 yılının en iyi
tatil yöresi yöneticilerinin be-
lirlendiği ankette, Vali Alâad-

din Yüksel de, “En İyi turizm
Valisi” seçildi. Almanya’nın
Berlin şehrinde 10 Mart 2010
tarihinde düzenlenen törende
“En İyi Turizm Valisi” ödülü,
Antalya Valisi Alaaddin Yük-
sel’e, Kültür ve Turizm Baka-
nı Ertuğrul Günay ile Alman
Seyahat Birliği Başkanı Kla-
us Laepple tarafından verildi.

Türkiye’ye turist gönde-
ren 41 ülkede kullanılan 21
bin 452 oylama sonucunda
“Tourexpi Destination Mana-
gement Awards” ödülünü ilk
defa bir Türk vali kazandı.

Sururi Çorabatır

Osman Ayık

Volkan Şimşek

Yüksel, “En İyi Turizm Valisi” seçildi

BAKA Alanya’da toplandı
Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı (BAKA) Mart ayı
Yönetim Kurulu Toplantısı
Alanya'da yapıldı.

Turizm Fuarlarının ardından…

ALANYA Turistik İşletmeciler Der-
neği (ALTİD) Başkanı Gülçin Güner
yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da-
ki Uluslararası Berlin Turizm Fuarı sı-
rasında Öğer Tur ile yaptıkları görüş-
meler sonunda, Gazipaşa uçuşları için
kesin tarih belirlediklerini ifade ederek,
ilk uçuşun charter firmalarından TAV
Havayolu ile 22 Mayısta gerçekleşece-
ğini kaydetti.

Turizmciler için ilk uçuşun önemli
olduğunu ifade eden Güner, Öğer
Tur'u diğer tur operatörlerinin izlemesi-
ni beklediklerini vurgulayarak, turizm
sezonu boyunca az da olsa Gazipaşa
Havaalanı'na başka uçuşların olacağı-
nı kaydetti.

Güner, Gazipaşa Havaalanı'nın
2011 yılında tam anlamıyla hizmete
girmesinin beklendiğini, bunun gerçek-
leşmesinin bölgeye gelecek turist sayı-
sına olumlu yansıyacağını bildirdi. A.A

Gazipaşa
Havaalanı'nda

uçuşlar başlıyor
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İngiliz Times Gazetesi, Türkiye'nin keşfedilmemiş cennetle-
rini seçti. Türkiye'de 6 yerin keşfedilmemiş cennet olarak
gösterildiği araştırmada Antalya'dan da bir köy yer aldı.
Kaş İlçesi'ne bağlı 800 metre rakımı bulunan yayla köyü

Bezirgan Türkiye'nin keşfedilmemiş 6 yeri arasında gösterildi.
Bezirgan Köyü'nün dışında Fethiye'nin Faralya Köyü ve Şö-
valye Adası da keşfedilmemiş cennetler arasında gösterildi. 

Akdeniz Manzaralı yayla köyü
Akdeniz manzaralı yayla köyü

800 rakım yükseklikteki Bezirgan Köyü'nün bilinen
250 yıllık geçmişi bulunuyor. Antalya iline 193 km, Kaş
ilçesine 42 km uzaklıktadır. Ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalı olan Bezirgan'da yavaş yavaş yayla
turizmi de yapılmaya başlanıldı. Urfa/Birecik yöresinden
gelen Karakeçili aşiretinden insanlarca kurulmuş bir
Türkmen köyüdür. Köyün eski adı Pirha olup yerleşen
insanlar Bezirgan/Tüccar Karakeçili Türkmenleri
olduğundan bu ismi vermişlerdir. Bu aşiretin çoğu Urfa
ve ilçelerinde hala yoğun olarak yaşamaktadırlar.
Osmanlıyı kuran Kayı boyuna mensup bu aşiret Elazığ

ve çevresinde de yoğun olarak yerleşiktirler. Kökleri
Musul/Kerkük Karakeçililerine kadar dayanmakta olan
bu köy akrabaları halen Urfa Birecik ilçesinde Bezirgan
soyadıyla bulunmaktadırlar. Siverek/Mızar bölgesinden
dağılarak gelmiş çok savaşçı cesur bir Türkmen
boyudur. Köyde Türkmen kültür ve gelenekleri
sürdürülüyor. Köyde ilköğretim okulu bulunmuyor fakat
taşımalı eğitimden yararlanılıyor. İçme suyu şebekesi
bulunan köyün toprağı humuslu toprak olduğundan her
türlü pisliği yok ettiğinden kanalizasyona ihtiyaç
duyulmuyor.

Akdeniz'de keşfedilmemiş 3 cennet
İngiliz Times Gazetesi'nin
araştırmasında, Türkiye'nin
keşfedilmemiş cennetleri arasında
Akdeniz kıyılarından 3 yer seçildi.
Gizli kalmış cennetler arasında
Kaş'ın Bezirgan Köyü ile Fethiye'de
Faralya ve Şövalye Adası gösterildi

TÜROFED
Başkanı 

Ahmet Barut,
Avusturya’nın

Antalya’daki fahri
konsolosluğu

görevine getirildi

AKDENİZ Üniversitesi Giri-
şimcilik ve İş Geliştirme Merkezi
(AKGİM) tarafından istihdam so-
rununa çözüm üretmek amacıyla
düzenlenen ''3. Akdeniz İş Fırsat-
ları Fuarı” nda Batı Akdeniz Eko-
nomisini Geliştirme Vakfı
(BAGEV) da bir stand açtı. 

3. İş Fırsatları Fuarı, 24 Mart-
26 Mart 2010 tarihlerinde Cam
Piramit Sabancı Kongre ve Fuar
Merkezi'nde düzenlendi. Fuarda
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliş-

tirme Vakfı (BAGEV) de bir stant
açtı. BAGEV Genel Sekreteri Ali
Çetin ile BAGEV İnsan Kaynak-
ları ve Yönetim Danışmanı Reşat
Güney, ziyaretçilere Bölgesel İs-
tihdam Ofisi hakkında bilgi verdi.
Özellikle üniversiteli gençlerin
yoğun ilgi gösterdiği stantta ziya-
retçilere internet üzerinden iş
başvurularının yapılabileceği
İnsan Kaynakları Portalı'na
http://www.bagev.com/ adresin-
den ulaşılabileceği belirtildi. 

BAGEV, İş Fırsatları
Fuarı’nda stand açtı

TURİZMİN başkenti Antalya ile kültür ve
sanatın başkenti Viyana arasındaki
işbirliğinin ilk adımı olarak, Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet
Barut, Avusturya’nın Antalya’daki fahri
konsolosluğu görevine getirildi. 

Avusturya’nın Türkiye Büyükelçisi
Heidemaria Gürer, her yıl Avusturya’dan
Antalya’ya 400-500 bin kişinin geldiğini
belirterek, “Antalya’nın doğal güzelliklerinin
yanı sıra kültürel değerleri de çok önemli. Bu

değerlerimizin paylaşılması noktasında
Sayın Ahmet Barut’un, fahri konsolosluğu
görevini üstlenmesi bizim için mutluluk
vericidir” dedi. 

18 yaşında çalışmak için gittiği
Avusturya’yı ikinci vatanı olarak gördüğünü
belirten TÜROFED Başkanı Ahmet Barut ise
Avusturya ile Türkiye’nin renklerinin kırmızı-
beyaz olmasının yanı sıra Antalya’nın da
aynı renkleri taşımasının kendisi için daha
anlamlı olduğunu kaydetti.

Barut’a Avusturya fahri
konsolosluğu
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BAGEV Adına Sahibi
Ali Çandır

BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı

Görsel Yönetmen
Sevinç Kuzdere Güler

Baskı
Ada Ofset 

212.567 12 42 İSTANBUL

Batı Akdeniz 5T Gazetesi’ni
elektronik posta yoluyla düzenli olarak

almak isteyen okuyucularımız,
gazete@bagev.org

adresine taleplerini iletebilirler.

Yayına Hazırlık

Ziraat Ajansı Tel: 242.312 14 40
www.ziraatajansi.com.tr

Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Erol Köksalan

Danışma Kuruluşları
Akdeniz Üniversitesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,

Kocatepe Üniversitesi
İletişim

Cumhuriyet Cad. Borsa İş Hanı Kat: 2
(PK 101) 07040 ANTALYA

242.244 26 70 - 242.241 28 28
Fax: 242.241 11 58

www.bagev.com
e-mail: info@bagev.com

TÜRKİYE’nin ilk Su Enstitüsü’nü kur-
mayı başaran Süleyman Demirel Üniversi-
tesi (SDÜ), Göller Bölgesi’nde yeni, özgün
ve tematik çalışma sahaları belirleyecek.

Enstitü Kurucu Müdürü Doç. Dr. Ata
Utku Akçıl, gelecekte en belirleyici güç ola-
cak su için önemli koruma çalışmaları yapı-
lacağını açıkladı. Üç tarafı denizlerle çevrili
olmasına karşın Su Yasası’na sahip olma-
yan Türkiye için; Isparta hayati
öneme sahip bir projeyi inşa
etmeye başladı. Türkiye’nin ilk
Su Enstitüsü’nü kurmayı başa-
ran Süleyman Demirel Üniver-
sitesi (SDÜ), Batı Akdeniz ve
Göller Bölgesi’nde koruma du-
varları oluşturacak. Yükseköğ-

retim Kurulu ile Enstitü Yönetim Kurulu ve
Master, Doktora Programları için müzakere
halinde olan SDÜ, Su Yönetimi konusunda
stratejik yol haritasını da hazırlayacak.
SDÜ Su Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü’ne
atanan Doç. Dr. Ata Utku Akçıl, Batı Akde-
niz ve Göller Bölgesi’nde çok özgün ve te-
matik alanlar tespit edeceklerini açıkladı.
“Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi’nde var

olan alanlar dışında yeni, özgün
ve tematik alanlar oluşturaca-
ğız. Su bugün de, gelecekte de
en büyük güçlerden biri olacak.
Hedefimiz Göller Bölgesi ve
Batı Akdeniz’de su yönetimi po-
litikaları oluşturmak. Havzaları
korumaktır.”

Göller Bölgesi’ne koruma duvarı

Kuzu göbeği sevinci başladı

Ekimde hibe çağrı ilanına çıkacakları-
nı, aralıkta da ilk desteklerin verilme-
ye başlanacağını açıklayan Genel
Sekreter Engin, BAKA hibe çağrı ila-

nına hazırlayacak 4 önemli aşama üzerinde-
de çalıştıklarını belirtti. Engin, “Şu anda bütçe
yapma aşamasındayız. 2010 bütçesi tahmi-
nim 25 ila 30 milyon TL arasında olacak. İkin-
cisi 1 yıl süreli bir çalışma programını ortaya
koyacağız. Üçüncü olarak personel almamız
gerekiyor. 4’ncüsü Bölgesel Gelişme Planı
yapmamız gerekiyor. Bu plan içindeki önce-
liklere göre; hibe çağrıları, yatırım çağrıları
için harekete geçeceğiz”  dedi.

Bütçe, personel alımı, eğitimi, ardından
bölgesel gelişim planının yapılmasının 6-7
ayı bulacağını söyleyen Engin, şöyle konuş-
tu:” Bu çalışmaların bitiminde de yatırım ön-
celiklerimizi, hangi alanlarda destek verece-
ğimizi ortaya koyacağız. Başvurular yapıla-
cak, başvurular bağımsız denetçiler tarafın-
dan değerlendirecek ve desteklerimizi orta-
ya koyacağız. Tahmin ediyorum; ‘hibe çağ-
ları için ilana çıkmamız ekim ayında olur’
diye düşünüyorum. Aralık ayında ilk destek-
lerimizi vermeye başlarız diye düşünüyo-
rum. Önümüzdeki yıl da çok sistematik bir
şekilde desteklerimiz olacak” 

Hibe çağrı ilanına hazırlayacak 4
önemli aşama üzerinde

çalıştıklarını kaydeden Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı
(BAKA) Genel Sekreteri

Tuncay Engin, 2010
tahmini bütçesinin 25-30

milyon TL arasında
olacağını ifade etti

2010’da tahmini bütçe, 30 milyon TL

Tuncay Engin

Ata Utku Akçıl

BURDUR’un Bucak İlçesi’nin belde
ve köylerinde yılın ilk kuzu göbeği
mantarları toplanmaya başladı. Geçen yıl
yaşının kilosu 30 TL, kurusu ise 200
TL’ye kadar satılan ve çoğu yurtdışına
ihraç edilen kuzu göbeği mantarı, bu yıl
yağışın bol olması nedeniyle erken
toplanmaya başladı.

Türkiye genelinde 100-150 ton
toplanarak ihraç edilen kuzu göbeğinin
yetiştiği önemli yerlerden Bucak’ın
Çamlık ve Kocaaliler beldeleri ile Elsazı,
Taşyayla köyleri çevresindeki dağlarda
yılın ilk kuzu göbekleri
toplanmaya başlandı.
Mayıs ayının son
haftasına kadar
sürmesi beklenen
kuzu göbeği toplama
mevsiminde son 2-3
yıla göre daha fazla
hasat bekleniyor.
Yağmur ile havanın
rutubetine bağlı olarak
yetişen kuzu göbeği
mantarının fiyatının bu
yıl düşmesi
bekleniyor. Geçen yıl
tazesinin kilosu 30 TL
olan kuzu göbeği

mantarının bu yıl 20 TL’ye, kurusunun
200 TL’lik geçen yılki fiyatının da bu yıl
150 TL’ye düşmesi bekleniyor. İklim
şartları nedeniyle bu yıl kuzu göbeği
mantarlarının erken çıkmaya başladığı,
büyük bir kısmının Fransa, İsviçre,
Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihraç
edildiği bildirilen kuzu göbeği mantarı,
köylüler için ev bütçesine ek gelir
sağlıyor. Köylülerin toplayıp taze ve
kurutulmuş olarak alıcılara sattığı
mantarların, geçen yıl 150 tonu ihraç
edilmişti. 
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Doğu
Anadolu'dan
tam katılım

Doğu Anadolu İh-
racatçı Bir-
likleri de
(DAİB) 15
ilin yöresel
ürünleriyle
YÖREX fuarı-
na katılıyor. DAİB
Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Şengel, “Stantı-
mızda TPE mahreç işaretli
Erzurum civil peyniri, oltu
taşından yapılmış hedi-
yelik eşyalar, otlu peynir,
tulum peyniri, kaşar, Er-
zincan leblebisi, kömeç,
pestil, lavaş ekmeği, ka-
dayıf dolması YÖREX'te
sunulacak" dedi.

TPE de fuarda
olacak

Türkiye’de coğrafi işaret
tescili konusunda tek
yetkili kuruluş olan Türk
Patent Enstitüsü (TPE),
uzmanlarıyla birlikte ka-
tılacağı YÖREX 1. Yöre-
sel Ürünler Fuarı’nda
katılımcı firmalara reh-
berlik edecek. Coğrafi
işaret tescili ve menşe
adı koruması konula-
rında seminerler düzen-
leyecek ve ilgilenenlere
danışmanlık hizmeti su-
nacak.

Adana kebabı
için mangal
kurulacak

Adana Ticaret Odası Baş-
kanı Şaban Baş, 1. Yö-
resel Ürünler Fuar’ında
katılan ziyaretçilere ada-
na kebabı ikram ede-
ceklerini açıkladı. Şaban
Baş, en az 10 adet büyük
mangal kuracaklarını ve
davetlilere Adana keba-
bı ikramı yapılacağını

söyledi.

Korkuteli’nin değerlerini fuar-
da sergilemek istediklerini
belirten Korkuteli Belediye
Başkanı Hasan Gökce;
mantar, yanık dondurma,
çomaklı bardağı, elma, ar-
mut, tarhana, şiş köfte gibi
yöreye has ürünleri YÖ-
REX’de sergileyebilecekle-
rini kaydetti.

Bolu’dan
Kozalak Reçeli

Kozalak reçelinden, kızılcık tar-
hanasına; ıspanaklı ve doma-
tesli erişteden, kuşburnu mar-
meladına kadar Bolu’ya has
yöresel tatlar, YÖREX 2010 1.
Yöresel Ürünler Fuarı’nda gö-
rücüye çıkacak. Türkiye'de
çok az bilinen kozalak reçeli,
kızılcık tarhanası ve kızılcık ka-
ravusu (Kızılcık özü) nun ta-
nıtımını, Bolu Elişi Hatıraları
Derneği (BEHDER) yapacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin destekleri ile Antalya'da 28
Nisan-1 Mayıs 2010 tarihleri arasında
Antalya EXPO Center'da düzenlenecek
olan 1'nci Yöresel Ürünler Fuarı'nda
Türkiye'nin 81 ilinin
bütün değerlerinin bu-
güne kadar ki en
büyük buluşması sağ-
lanacak. Antalya Tica-
ret Borsası, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası
ile Batı Akdeniz Ekono-
misi’ni Geliştirme Vakfı
(BAGEV)’in öncülüğün-
deki organizasyon için
Türkiye'nin birçok ilinden
ve ilçesinden başvurula-
rın hızla sürdüğü YÖREX
için şu ana kadar 70 civa-
rında stand talebi geldi. 

Antalya’yı heyecan sardı
ATB, ATSO ve BAGEV'in ön-

cülük ettiği fuar için Antal-
ya'daki tüm dinamikler de
destek veriyor. Hem An-
talya hem de Anadolu'da
yıllardır varlığını sürdüren
yöresel ürünlerin tanıtımı ve markalaş-
ması yolunda atılan ilk birliktelik adımı
olan bu fuara ilişkin Antalya'daki çalış-
malarda büyük bir titizlikle yürütülüyor. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
fuarda Anadolu’nun 10 bin yıllık
geçmişinin Antalya’da sergileneceğini
belirtti. Hem Antalya’nın tanıtımı hem de
ürünlerin dünyaya tanıtımı için iyi bir

fırsat olacağına dikkat
çeken Ali Çandır,
“Başlangıçta küçük çaplı
düşündüğümüz fuar
uluslararası düzeye
kadar ulaştı. Sahaya
çıktığımızda ne kadar
isabetli bir iş
yaptığımızı daha iyi
anlıyoruz. Fuara katılım
talebi umduğumuzdan
çok daha iyi. Özellikle
turizm müdürlükleri,
belediyeler ve esnaf
odalarında destek
bekliyoruz" dedi.
Yüksek bir tempo ile
çalışmaların devam
ettiğini kaydeden
Çandır, “Yoğun
çalışıyoruz
tempomuz yüksek.
YÖREX’le ilgili
çalışmalar gayet
güzel. 70 civarında

standın satışını gerçekleştirdik.
Çalışmalarımız herkes tarafından
takdirle karşılanıyor. Bu yıl ilkini
düzenliyoruz, süper bir başlangıç
olacak” dedi.

ANTALYA’da 
YÖREX heyecanı

Türkiye'nin
yöresel ürünlerinin

buluşacağı
bugüne kadarki

en büyük
organizasyon

olacak olan
YÖREX Fuarı için

başvurular 70’e
yükseldi. Fuarda,

Burdur’un ceviz
ezmesinden,

Adana kebabına,
Korkuteli

mantarından
Vakfıkebir

tereyağına kadar
Türkiye haritası

Antalya'da
buluşturulacak

Korkuteli,
Avrupa'ya

Yörex’le açılacak

Isparta Gelendost’un meşhur
elması ve diğer yöresel
ürünleri de YÖREX Fua-
rı’nda tanıtılacak. Ge-
lendost ilçesinin yöre-
sel ürünlerinin tanıtı-
mını Gelendost Bele-
diyesi yapacak.

Gelendost
Elması YÖREX’te


