
BAGEV Başkanı Ali Çandır, Ziraat
Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Hüsamettin Gülhan’ın birer konuş-
ma yaptığı toplantıya, Ziraat ban-
kası Tarımsal Projeler Daire Baş-
kanı Dr. Levent Öz-
türk, Ziraat bankası
Antalya Bölge Baş-
kanı İbrahim Turgu-
talp, KOSGEB Böl-
ge Müdürü Kemal

Bildiş, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Çetin Osman Bu-
dak, Isparta Ticaret Borsası Başka-
nı Ahmet Adar, BAGEV kapsamın-
daki il ve ilçelerden oda ve borsa-

ların genel sekreter-
leri ve Antalya Tica-
ret Borsası yöneti-
minden üyeler ile
basın mensupları
katıldı.3’te

Almanya’da yapılan bir araştır-
mada, turistin en çok nelerden
korktuğu ortaya çıkarıldı. Araş-
tırmaya göre; turistler en çok
gittikleri ülkelerde hastalan-
maktan korkuyor. 4’te

Turist en çok
neden korkar?

Bu soru aslında soru ol-
duğu kadar bir uyarıdır
da. Benzer süreçler başka

sektörlerde de defalarca ya-
şandı. Bazı dönüşümler geçi-
ren ve modernleşen
sektörlerde emek yoğun
dönem geride bırakılırken,
makineleşmenin getirdiği
avantajlarla “hesap yoğun”
döneme girildi ve süreci iyi
özümseyemeyen özellikle
küçük ölçekli işletmeler yo-
kolup gittiler.

Küçük tarım
işletmeleri 
nasıl büyür?

Başyazı sayfa 3’te
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Küresel, ulusal ve bölgesel
ekonomik göstergeler, bü-
yüklükler ve eğilimler; as-

lında hepimizin farklı detaylarda
izlemesi, bilmesi ve değerlendir-
mesi gereken konulardır. 

röportaj
Ziraat Bankası 
TOBİ Şubeleriyle 
üreticiye odaklanıyorsayfa 11’de

Antalya ve Isparta,
112 Acil’de birbirinin

yedeği olacak
Tüm acil çağrı numaralarının tek

numarada birleştirileceği 112
Acil Çağrı Merkezi’nde kurulum
tamamlandı. Uygulamada
Antalya ve Isparta birbirinin
yedeği olacak. 4’te

Aynı  kalkınma ajansındaki
iki il, otomasyonlu acil

çağrı sisteminde de
birbirini destekleyecek 

• Süleyman Demirel’e tarifeli 
seferler başlıyor 6’da

• Teşvik Yasası, Ar-Ge birimlerini 
Türkiye’ye çekiyor 7’de

• BAGEV, Ispartalı çiftçileri 
TOBİ’de bir araya getirdi 3’te

Küçük tarım işletmeleri nasıl büyür?

Tarımda küçük 
işletme kalmasın!

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı BAGEV, Antalya
Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası’nın işbirliğiyle hazırlanan
“Tarımda Küçük İşletme Kalmasın Toplantıları Projesi”, bir
basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) tarafından yürütülmekte olan Av-
rupa İşletmeler Ağı Projesi’nin tanıtımı
amacıyla Antalya Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü’nde basın toplan-

tısı düzenlendi. Proje kapsa-
mında ATSO bünyesinde
Avrupa İşletmeler Ağı An-
talya ofisi kurulacağını be-
lirten ATSO Başkanı
Çetin Osman Budak,
‘‘Proje kapsamında üyelerimiz,
AB mevzuatı, AB hibe ve kre-
dileri, Avrupa Birliği’ndeki iha-
leler konusunda
bilgilendirilecek, kobilerimize
diğer ülkelerdeki kobilerle eş-
leştirilme imkanları sunula-

caktır’’ dedi.

44 ülkede uygulanıyor 
Avrupa İşletmeler

Ağı hakkında bilgi
veren Avrupa Birliği
Bilgi Bürosu Koordina-
törü Burcu Topkaya ise,
Avrupa İşletmeler
Ağı’nın sadece Av-
rupa’da değil, Çin, Şili,
ABD ve Ermenistan’ın

da yer aldığı 44 ülkede uygulanan bir sis-
tem olduğunu ve 4 bin çalışanının bulun-
duğunu belirtti. Burcu Topkaya,
ATSO’nun projedeki sorumluluk bölgesi-
nin Burdur ve Isparta’yı da kapsadığını,
Adana, Kahramanmaraş ve Mersin oda-
larıyla aynı bölgede yer aldığını aktardı.

Avrupa İşletmeler Ağının KOBİ’lere, fi-
nansman kaynağı, Avrupa’da iş yapmak,
yeni pazar aramak ve AB ile sektörler
hakkında bilgi edinmek gibi konularda da-
nışmanlık yapacağını bildiren Topkaya, 
finansman kaynağı bulmak isteyenlere hi-
beler ya da fonlardan hangilerinden ya-
rarlanabilecekleri konusunda danışmanlık
yapacaklarını açıkladı. Topkaya, Avru-
pa’da iş yapmak isteyen KOBİ’leri veri ta-
banlarına kaydederek eşleştirme
yaptıklarını, böylece distribütörlük, dev-
retme ya da ortaklık kurma gibi konularda
bağlantılar kurulmasına olanak tanındı-
ğını aktarırken, yeni pazar arayan kobi-
lere de heyet ziyaretleri ve fuarlarda ikili
görüşmeler yaptırma imkanı sunulacağını
belirtti

Antalya Ticaret Borsası üyelerinden Adnan İngeç,
Türkiye’den hergün İran, Irak, Suriye gibi Ortadoğu ül-
kelerine küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığını söyledi.
Bu ülkelere günlük 5-10 bin arasında hayvan gönderildi-
ğini belirten İngeç, “Piyasadaki malı oraya çektiler, dola-
yısıyla iç piyasada fiyat artışı oldu. Buna paralel olarak
büyük entegre et tesisleri yeterli küçükbaş hayvan teda-
rik edemediği için sahil bölgesine yöneldi. Bu da sahil
kesimdeki esnafın ve etle uğraşan insanların, sıkıntıya
girmesine yol açtı. Hükümet duruma el atmazsa kurban
bayramında fiyatlar tavan yapacaktır” dedi.

‘Hayvancılık bitmek üzere’

“Eğer bu böyle 2-3 ayda daha devam ederse, et ithal
edeceğiz” diyen İngeç, hayvancılıkla uğraşan köylüye
teşvik verilmesi gerektiğini kaydetti, “Bunun yanında
köylü artık hayvancılığı pek benimsemiyor. Yem fiyatları
yükseliyor. Hayvancılığın cazibesi kalmadı. Köylü sattığı
hayvanın yerine hayvan bağlamıyor. İç piyasayı

düşünmüyorlar, bunda büyük
rantlar var artık. Döviz girdisi
adı altında yapılıyor bu iş.
Ama yarın bir iki sene sonra
eti ithal etmeye başlacağız ve
insanlara 20-30 liradan et
satacağız. Kimse bu fiyata et
almaz. Hayvancılık
gerçekten önemli bir sektör.
Hayvan olmazsa et, süt
peynir hiçbiri olmaz. İnsanlar
temel gıda maddelerini
alamaz hale gelir. Toplumun
sağlığı bozulur” dedi.
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Küçükbaş hayvan 
ihracatı, et fiyatlarını 
uçuracak! 
ATB Meclis Üyesi Adnan İngeç, küçükbaş
hayvanların Ortadoğu’ya ihracından dolayı
yakında iç piyasada et sıkıntısı olacağını
söyledi, “Kurban’da et fiyatları tavan yapacak”

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi’nin davetlisi olarak, tarımdaki yenilikleri
yerinde görmek amacıyla Türkiye’ye gelen
Kosova Tarım-Orman ve Kırsal Kalkınma Ba-
kanı Dr. İdriz Vehapi ve beraberindeki heyet
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nü ziya-
ret etti. Enstitü Müdürü Enver Murat Dolunay,
heyete enstitü çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Kosova’da meyveciliğin geliştirilmesi konu-
sunda destek isteyen Dr. Vehapi’ye Enstitü
Müdürü Enver Murat Dolunay her türlü teknik

eleman ve bilgi desteği ile fidan temini konu-
sunda yardımda bulunacaklarını belirtti. Bu
amaçla Kosova’da örnek bahçeler kurulması
ve Kosova’lı teknik elemanlara Eğirdir’de se-
minerler düzenlenerek eğitim verilmesi fikri
benimsendi. Daha sonra Enstitü arazi ve labo-
ratuarlarını gezen Kosovalı konuklar, Enstitü
Müdürü Dolunay’a teşekkür ettiler. Heyet;
Enstitü ziyaretinden sonra Gülbudak Tarım İş-
letmeleri ve Asya Meyve Suyu Fabrikasını da
gezdi.

Kosova Tarım Bakanı, Eğirdir Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti

Adnan İngeç

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi ile KOBİ’lere finansman
kaynağı bulmak, Avrupa’da iş yapmak, yeni pazar aramak ve AB ile sektörler hakkında bilgi edinmek gibi
konularda danışmanlık yapacak. ATSO’nun projedeki sorumluluk bölgesinde Burdur ve Isparta da yer alıyor.

ATSO, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
ile sektöre danışmanlık yapacak

Çetin Osman Budak



BAGEV Başkanı Ali Çandır,
Ziraat Bankası Genel Müdür Yar-
dımcısı Hüsamettin Gülhan’ın bi-
rer konuşma yaptığı toplantıya,
Ziraat bankası Tarımsal Projeler
Daire Başkanı Dr. Levent Öztürk,
Ziraat bankası Antalya Bölge
Başkanı İbrahim Turgutalp,
KOSGEB Bölge Müdürü Kemal
Bildiş, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Çetin Osman Bu-
dak, Isparta Ticaret Borsası Baş-

kanı Ahmet Adar,
BAGEV kapsa-
mındaki il ve ilçe-
lerden oda ve
borsaların genel

sekreterleri ve
Antalya Ti-

caret Borsası yönetiminden üye-
ler ile basın mensupları katıldı.

Ziraat Bankası Gn. Md. Yard.
Hüsamettin Gülhan toplantıda,
“Ziraat Bankası, kuruluş ve varo-
luş amacı doğrultusunda; faali-
yetlerini asli misyonunun ne ol-
duğu üzerinden belirlemeye de-
vam etmektedir. Bu nedenle Sa-
yın Ali Çandır, böyle bir çalışma-
yı bizlerle birlikte gerçekleştirmek
istediklerini söylediklerinde, bu

projede rol almayı
tereddütsüz kabul
ettik ve çalışmala-
rımıza başladık”
dedi. 

BAGEV Baş-
kanı Ali Çan-

dır da, “Önemli olan, finansman
ve daha yüksek verim için gere-
ken uygulamaların çiftçi tarafın-
dan satın alınabilir olması; yani
‘bilgi ve finansman’dır. Üreticinin
teknoloji kullanması, verimi arttı-
racak bilgiyi, materyali ve yön-
temleri zamanında elde edebil-
mesi çiftçinin kredilendirilmesine
bağlıdır. Bu pro-
je temelde
bu iki hayati
ihtiyacın
karşılanma-
sını amaçlı-
yor” diye ko-
nuştu.
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Bu soru aslında soru olduğu kadar bir uya-
rıdır da. Benzer süreçler başka sektör-
lerde de defalarca yaşandı. Bazı

dönüşümler geçiren ve modernleşen sektörlerde
emek yoğun dönem geride bırakılırken, makineleş-
menin getirdiği avantajlarla “hesap yoğun” döneme
girildi ve süreci iyi özümseyemeyen özellikle
küçük ölçekli işletmeler yokolup gittiler. 

Bugün Türk Tarımı’nda yaşanan da böyle bir
süreç. İşletme ölçeği olarak sürdürülebilir düzeyin
altında kalan tarım işletmeleri, modernleşmiş ve gi-
derek büyüyen rakipleri karşısında pazar şansını gi-
derek yitiriyor. Türk çiftçisinin şanssız olduğu bir
nokta da yurtdışında 50-100 belki 150 yıldır büyü-
mesini sürdüren devasa firmaların, o heyula gibi
yapılarıyla, birdenbire Türkiye’ye gelip yerleşme-
leri oldu. Bu yüzden süreç de son derece hızlı şe-
kilde gerçekleşiyor. 

Küçük ölçekli tarım işletmelerinin ne yapması
gerektiği konusunda değişik ortamlarda çeşitli öne-
riler dile getiriliyor. Ancak bu önerilerin çok azı
pratikte karşılık buluyor. Türkiye’de benzeri daha
önce yapılmış mıdır bilinmez, ancak Antalya Tica-
ret Borsası’nın bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü
“Batı Akdeniz Sohbetleri Tarım Toplantıları Pro-
jesi”, pratik bir çözüm önerisi sunan ve bu öneriyi
bizzat uygulama taahhüdü anlamına gelebilecek
önemli bir girişim olarak öne çıkıyor. 

“Tarımda Küçük İşletme Kalmasın!” sloganıyla
başlatılan projeyle, Ziraat Bankası’nın sponsorlu-
ğunda Batı Akdeniz Bölgesi’nde 16 ayrı noktada
çiftçi toplantıları yapılması öngörülüyor. Bu toplan-
tılarda üreticileri kendi sorunları hakkında çözüm
yoolları öneren yönlendirmeler yapılacak. Projenin
başladığını duyuran basın toplantısı hakkındaki ha-
beri ve proje detaylarını bu sayıda okuyacaksınız.
Başyazıda vurgulamak istediğimiz ise, projenin gö-
rünen yüzünün ardında çok daha etkili olabilcek,
belki ulusal çerçevelere kadar genişleyebilecek
özgün bir yaklaşımın yatıyor olmasıdır. 

Tarımda küçük işletme kalmasın sloganı, elbette
“küçük işletmeler yok olsun” anlamına gelmiyor.
Tam tersine küçük işletmelerin yok olmamak için
bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor ve bu yönde
bir takım öneriler olduğunu vurguluyor. Tarımda
küçük işletme kalmasın; yani işletmeler büyümenin
bir yolunu bulsun, rekabet edebilir hale gelsin ve
yok olmaktan kurtulsun...

Bir işletmenin büyümesi, ille de sermayesinin
veya yatırım maliyetinin arttırılması anlamına gel-
miyor. İşletmenin büyümesi, dev rakipler karşısında
kaybetmekte olduğu rekabet avantajlarını kaybet-
meden yoluna devam etmesi anlamına geliyor. Pa-
zarda varlık göstermeyi sürdürmesi anlamına
geliyor. Peki, sermaye arttırılmadan bu nasıl sağla-
nır? En basit ve kolay yolu şu; birleşerek. İşte An-
talya Ticaret Borsası’nın organizasyonu ile devreye
giren Ziraat Bankası, tarihi misyonuyla davranarak
tam bu noktada sahneye çıkıyor; Ziraat Bankası,
birleşme sürecinin maliyetlerini finanse edecek
kaynakları sağlamayı öneriyor. Güçbirliği yapmaya
karar veren belli sayıda küçük işletme Ziraat Ban-
kası’nın kapısını çalacak olursa, kesinlikle cevapsız
kalmayacaklar. 

Bu proje bölgemiz ölçeğinde başarılı olursa, bir
örnek çalışma olarak bütün ülkede küçük tarım iş-
letmeleri için tutunacak bir dal olabilecektir.

Küçük tarım 
işletmeleri nasıl

büyür?

BAŞYAZI

BAGEV’in organizasyonu
ile Isparta’da bulunan tarım-
sal kalkınma kooperatifleri ile
sulama kooperatiflerinin baş-
kanları, muhtarlar ve bazı
çiftçiler Ziraat Bankası’nın
TOBİ şubesinde bir toplantı
yaptı. Toplantıda “Tarımda

Küçük İşletme Kalmasın Pro-
jesi”’nin tanıtımı yapıldı ve
TOBİ bankacılığının koopera-
tiflere kredilendirme konu-
sunda nasıl hizmet verebile-
ceği anlatıldı. 

Kooperatif başkanları,
toplantıdan çok memnun ol-

duklarını söylediler ve BA-
GEV’e bu organizasyonu
gerçekleştirdiği için teşekkür
ettiler. Kooperatif başkanları
ayrıca, BAGEV’in Ziraat Ban-
kası uzmanlarıyla birlikte
köylerinde toplantılar yapma-
sını istediler. 

BAGEV, Ispartalı çiftçileri
TOBİ’de bir araya getirdi

Küçük tarım işletmeleri nasıl büyür?

Tarımda küçük 
işletme kalmasın!

Ali
Çandır

İbrahim
Turgutalp

Hüsamettin 
Gülhan
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Batı Akdeniz Ekonomisini Ge-
liştirme Vakfı’nın tarımda yıl
boyu üretim için ortaya attığı

‘turnike modeli tarımsal üretim’ olduk-
ça dikkat çekiciydi. BAGEV’in tarım-
sal anlamdaki bu önerisi tabiri yerin-
deyse tam isabet. Batı Akdeniz’i oluş-
turan Antalya, Isparta ve Burdur tarım-
da olduğu gibi turizmde de birbirini ta-
mamlayan iller konumundadır. Bu doğ-
rultuda Isparta ve Burdur tarımda da,
turizmde de Antalya’nın tamamlayıcı-
sıdır.

Turizmde Antalya ve Burdur’un ta-
mamlayıcılığı bu illere yapılacak günü-
birlik ya da 1 gecelik tur faaliyetleri ile
gerçekleştirilebilir. Turizmin artık sa-
dece deniz ve kumsal olmaktan çıktığı,
yabancıların artık alternatif ve yeni
yerler keşfetme isteği hepimizin malu-
mudur. Antalya bu gerçekten hareketle
çok yakın olan ve turizm konusunda da
çok önemli potansiyel arz eden Isparta
ve Burdur’u göz ardı etmemelidir. Tu-
rizm otelleriyle çalışan tur operatörleri,
acenteler, rehber örgütleri Isparta ve
Burdur’un farkına varmalıdır. Daha
doğrusu turizmin artık yeniliğe, alter-
natiflere ve çok seçenekliliğe doğru
gittiğini görmelidir. Isparta ve Burdur
turizmin yüz akı, turizmin geleceği
olabilecek illerdir. 

Isparta ve Burdur doğa harikası ya-
pısıyla, gölleri, dağları, mağaraları ve
yaylalarıyla, ören yerleriyle Antalya’ya
gelen turistlere zengin seçenekler sun-
maktadır. Bu noktada yapılması gere-
ken günübirlik turizm faaliyetlerinin
artırılmasıdır. Isparta Turizm Derneği
olarak bölgemizde günübirlik turizm
hareketinin yoğunlaştırılması politika-
ları üzerinde çalışmaktayız. Isparta ve
Burdur’un Antalya’ya konaklamaya
gelen misafirlerimizi bir ya da iki gün-
de gezdireceği, göstereceği cennet kö-
şeleri mevcuttur. Isparta ve Burdur’a
sağlanacak günübirlik turizm yoğunlu-
ğu ile bölge ekonomimize olumlu kat-
kılar sağlanacaktır. Isparta ve Burdur
henüz konaklamalı turizm altyapısına
sahip değildir. Bu illerde ancak günü-
birlik turizm yapılabilir.

Isparta Turizm Derneği olarak, Is-
parta ve Burdur’un Antalya’daki po-
tansiyelden günübirlik turizm hareket-
leriyle faydalanması, iç turizm merkezi
haline gelmesi için çalışmalar yapmak-
tayız. Her iki ilimizin valilerinin bu ko-
nuda gösterdiği duyarlılık bize güç ver-
mektedir. Isparta ve Burdur’da topye-
kün turizm hareketi başlatılıp, Antal-
ya’daki pastadan faydalanma vaktinin
geldiğine inanıyoruz. Haydi Isparta
haydi Burdur, turizm senin de hakkın.

t u r i z m
Zafer Aslan
Isparta Turizm Derneği
Başkanı

Turizmde
turnike
modeli

Antalya’da elektronik sistem kurulu-
mu tamamlanan 112 Acil Çağrı Merke-
zi’nin devreye girmesi için sadece bir
adım kaldı. Elindeki bilgiler eski olan Te-
lekom, yeni bilgilere sahip Nüfus İşleri
Genel Müdürlüğü ile karşılaştırma yapı-
yor. Eşleştirmeler tamamlandığında 112
Acil Çağrı Merkezi tam olarak çalışma-
ya başlayacak. 

112 Acil Çağrı Merkezi’nin son
durumu hakkında bilgi veren Vali
Yardımcısı Mehmet Seyman, ilk olarak
Alo 154 üzerinden test çalışmalarının
başlatıldığını belirtti, “Eşleştirmeler
tamamlandıktan sonra arayan herkesin,
nereden aradığı ekranda görülebilecek.
Şu an işleyişe dönük çalışmalarımız
sürüyor ve her an düğmeye basma
aşamasındayız.“ 

112 Acil Çağrı Merkezi’nde, cep tele-
fonu ile arayanların konum bilgileri de
alınabilecek. 320 mobese kamera, 24
ayrı noktada izleme kulesi, Emniyet Mü-
dürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfai-
ye, Sağlık Müdürlüğü gibi kurumların 20
operasyon merkezinde sabit telsiz do-
nanımları kuruldu. 7 ayrı kör noktada
kaymakamlıklar marifetiyle herhangi bir
olağanüstü hal durumunda muhabere
edebilmesi için araç içerisinde telsiz sis-
temleri hazırlandı. Uygulamada Antalya
ve Isparta birbirinin yedeği olacak. An-
talya’da herhangi bir sorun çıktığında
Isparta devreye girecek. Aynı şekilde Is-
parta’daki sistemde bir sorun yaşanma-
sı durumunda da Antalya devreye gire-
cek. Bu iki il arasındaki yedekleme ça-
lışmaları da devam ediyor.

Antalya ve Isparta, 112 Acil’de
birbirinin yedeği olacak

Tüm acil çağrı
numaralarının tek

numarada
birleştirileceği 112 Acil

Çağrı Merkezi’nde,
elektronik sistem

kurulumu
tamamlandı ve ilk

olarak Alo 154 devre
dışı bırakılarak test

çalışmaları başlatıldı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
İbrahim Acar, “2009 rehabilitasyon yılı
oldu. Rakiplerimizde turizm çökerken,
Türkiye en az hasarla kurtuldu” dedi

‘Turizmin ekonomiye
katkısı yüzde 15 arttı’

En önemli turizm kentlerimizden Antalya’daki ra-
kamlar da İbrahim Acar’ın değerlendirmesini des-
tekliyor. Özellikle son 5 yılda Antalya turizminin eko-
nomiye olan katkısının yüzde 15 arttığını belirten
Acar, Antalya’nın artık marka bir şehir haline geldiği-
ni belirtti. Acar, 2004 yılında 4 milyon 500 bin olan
gelen turist sayısının 2008 yılında 9 milyon 100 bin,
2009’da ilk altı ayda ise 6 milyon 500 bine ulaştığını
söyledi. Acar son iki yıl değerlendirmesinde ise geri-
ye gidiş yaşandığını ifade etti. Ekonomik kriz nede-
niyle 2008 ile 2009 yılında Antalya’ya gelen turist
sayısında pek fark olmadığını belirten Acar, 

“Fakat oteller kriz nedeniyle fiyat indirimine gitti.
Bu nedenle gelir düşük seviyede kaldı. Biz 2009 yı-
lını rehabilitasyon yılı olarak değerlendiriyoruz. İşin
olumlu yanına bakmak gerekirse, bizimle birlikte
ekomik kriz yaşayan rakiplerimiz İspanya ve Yuna-
nistan’da turizm adeta çökmüş durumda. Türkiye bu
krizden turizmde en az etkilenen ülkedir” dedi. 

Turizm alanı genişleyecek
Antalya’da turizmin sadece deniz,

kum ve güneşten ibaret olmadığını
göstermek için ‘sürdürülebilir turizm’
çalışması yaptıklarını belirten, İbrahim
Acar, “Şu an Antalya’ya gelen 4 turist-

ten 1’i tarihi mekanları ziyaret
ediyor. Amacımız 4 turistten
2’sinin tarihi yerleri ziyaret
etmesini sağlamak. Bu
kapsamda farklı alanlarda

alt yapı çalışması yapılı-
yor. Turizmi genişletme
çalışmalarımız içinde
arkeoloji bilinci ka-
zandırma projemiz
de var” dedi.İbrahim Acar

Almanya’da yapılan bir araştırmada, turistin en çok
nelerden korktuğu ortaya çıkarıldı. Araştırmaya göre;
turistler en çok gittikleri ülkelerde hastalanmaktan kor-
kuyor. Gasp, tecavüz gibi adli olayların ikinci sırada yer
aldığı araştırmada, ödediği paranın karşılığını alamama
ve dolandırılma korkusu da öncelikli korkular arasında. 

Almanya’da seyahat acentaları pazarlama ve bilgi
ağı www.tourexpi.com sitesi tarafından yapılan araştır-
maya yaklaşık 300 bin turist ve 672 seyahat acentası
katıldı. Anket yoluyla derlenen araştırmada turistlerin %
82 gibi yüksek bir oranda hastalanma endişesi taşıdığı
ortaya çıktı. Turistlerin % 52’si tatil bölgelerinde gasp,
tecavüz, yaralama, tehdit, soygun gibi saldırılardan kor-
kuyor. % 44’ü ise ödediği paranın karşılığını alamama
veya dolandırılma korkusu taşıyor. % 32’lik bir kesim
ise tatil noktasında aradığı sosyal ve milli gruplarla bir
arada olamama, yüzde 23’ü tatilden sonra işsiz kalma,
yüzde 14’ü de uçak kazasına kurban gitme korkusu ta-
şıyor. 

En çok korkulan şeyler sıralaması, tatilini online hiz-
met veren kuruluşlar aracılığıyla satın alan müşterilerin
online hizmetlere olan güvensizliğini de ortaya koydu.
Sıralamaya göre hastalanma ve suç kurbanı olmayı,
online tatil hizmetlerinin turistin tatilini berbat etmesi
korkusu takip ediyor. Turizm uzmanları, online hizmet
veren şirketlerin dolandırıcılık gibi olaylar nedeniyle gi-
derek itibar kaybettiğini ve konvansiyonel acentacılığın
bir süre içinde ikinci bahar yaşayacaklarını kaydediyor.
Bu eğilimde, turistlerin tatil satın alırken yüzyüze ileti-
şim içinde olmayı özlemesinin de etkisi var. Online tatil
hizmetlerinin hukuki bağlayıcılık konusunda da henüz
çok ciddi sorunları bulunuyor. Yani turist herhangi bir
mağduriyet yaşadığında; karşısında, dava edebileceği
bir muhatap bulamayabiliyor.

Turist en çok
neden korkar?



Son yedi yıllık Ekim Ayı enflasyonları
içerisindeki en yüksek ikinci enflasyonun yaşandığı
bu ayda bölgesel açıdan en dikkat çekici harcama
kalemleri; Eğlence ve Kültür, Giyim ve Ayakkabı ile
Eğitim olmuştur. Bu kalemlerdeki ortalamaya göre
düşük seyreden enflasyon, Konutta, Ulaştırmada,
Lokanta ve Otelde yüksek seyretmiştir. Beklentilerin
oldukça üzerinde gelen Ekim Ayı enflasyonu,
önümüzdeki iki ay için de olumsuz sinyaller
vermektedir. Zira toplamı Türkiye genelinde %0.40
ve BAB için %-0.40 olan enflasyonu gelecek iki
ayda tekrar etmek oldukça zor görülmektedir.
Dolayısıyla yılsonu enflasyonu yükselerek
gerçekleşecektir beklentisindeyiz. Bu koşullar altında
faiz düşüşünün devamını beklemek iyimserliğin
ötesinde ekonomik gerçekçiliğe uygun olmayacaktır.  

Açılan-kapanan şirket sayılarındaki değişimler de
ulusal ve bölgesel ticari hareketliliği göstermek
bakımından öncü göstergelerden sayılır. Aylık ve
yıllık değişimler itibariyle açılan-kapanan şirket
sayılarındaki % değişimler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.  (Tablo 4)

Bölgemiz açısından bir
diğer önemli gösterge de
ihracat rakamlarıdır.
Hernekadar Antalya ve
Bölgemiz net dış ticaret
fazlası veren bir konumda
olsa da son yıllarda bu
özelliğini hızla
kaybetmektedir. Küresel
krizin tek etkilediği ihracat
rakamları, ortalamanın altında
da olsa bölgeyi olumsuz
etkilemiştir. Aşağıdaki tablo
2008-2009 ihracat
gerçekleşmeklerini ve
eğilimlerini vermektedir.
(Tablo 5)

Antalya İhracatçı Birlik-
leri rakamları bakımından en
dikkat çekici gelişme Kom-
bine İhracatında aylık ve yıl-
lık düzeyde yaşanmıştır.
Antalya ihracatının lokomo-
tifi konumundaki Yaş Meyve
Sebze kalemi ciddi bir yara
almış gözükmektedir. İkinci
en yüksek konumdaki Tekstil
ve Hammaddeleri ihracatı ise
yıllık düzeyde %30’luk
azalma gösterirken son ay-
larda ise nispi bir artış göster-
mektedir.

başka gösterge de protesto edilen senetlerle ilgilidir.
Aşağıdaki grafikte açıkça görüldüğü gibi genel olarak
bölgemizde, Türkiye ortalamasının üzerinde bir
kötüye gidiş yaşanmıştır. Bir taraftan gelirler
azalırken, doğal olarak, diğer taraftan da ödeme
sorunları Türkiye ortalamasının üzerinde kötüye
gitmiştir. Özellikle bazı aylarda durum vahim
boyutlara ulaşmıştır. Örneğin Ocak’ta Antalya,
Şubat’ta Burdur ve Isparta, Mart’ta tüm bölge,
Nisan’da Isparta ve Haziran-Temmuz’da Burdur
illerindeki gerçekleşmeler ciddi bir biçimde kötüye
gitmiştir. (Tablo 2)

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. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü
gibi Ekim Ayı’nda %2.17’lik aylık enflasyonla
Türkiye ortalamasının (%2.41) altında kalmışken,
yıllık enflasyonda ise %5.33 ile hala Türkiye
ortalamasının (%5.08) üzerinde bir fiyat artışı
yaşamış bulunmaktayız. (Tablo 3)

Küresel, ulusal ve bölgesel düzeydeki
ekonomik göstergeler, büyüklükler ve
eğilimler; aslında hepimizin farklı

detaylarda izlemesi, bilmesi ve değerlendirmesi
gereken konular arasında gelmektedir. Zira toplumun
her kesimi, ekonomik yaşamın içinde olup bitenden
ve beklentilerden bir şekilde etkilenmektedir.

BAGEV5T Gazetesinde Ekim Ayı itibariyle öne
çıkan temel bazı ekonomik göstergelerdeki
büyüklükleri ve beklentileri; kentsel, bölgesel ve
ulusal düzeyde sizlerle paylaşmak istedik.

Bölgemiz illerinin genel bütçe, vergi gelirleri ile
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri konusundaki son bir
yıllık performansları Türkiye ortalamasıyla
karşılaştırılırsa, bölgemiz açısından durumun ne
kadar vahim olduğunu daha açık görebiliriz.
Aşağıdaki grafikten izlendiği gibi genel bütçede
Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme yaşanmış
olmasına rağmen, reel ekonomideki gelişmeler
açısından ortalamanın çok altında kalınmış olması,
bölgemizde son bir yıllık tahribatın boyutlarını

değerlendirmek bakımından öncü birer gösterge
olarak dikkate alınabilir gerçekleşmelerdir. (Tablo 1)

Eylül Ayı itibariyle geçen yılın aynı ayı dikkate
alınarak bir değerlendirme yapıldığında en kötü
gerçekleşme, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
kaleminde yaşanmıştır. Eylül’den- Eylül’e Türkiye’de
ortalama %33.89’luk bir artış yaşanmışken,
Isparta’da %-7.73 ve Antalya’da ise %-4.36 oranında
bir azalış yaşanmıştır. Bu durum, toplumda sayıca
önemli bir çoğunluğa sahip olan her düzeyde
girişimci ve mülk sahiplerinin nominal fakirleşme
oranlarını da anlatmaktadır. Bu oranlara enflasyon
oranını da eklerseniz reel fakirleşmenin artan boyutu
daha açıkça ortaya çıkacaktır. Nitekim Vergi Gelirleri
kalemindeki azalışlar da bu tespiti doğrulamaktadır. 

Burdur ve Afyonkarahisar illerinde ise Türkiye
ortalamasının altında bile olsa, %20’nin üzerinde
artışlar yaşanmıştır. Genel Bütçe kalemindeki artışlar
ise geçen Eylül’e göre bu Eylül’de bölgeye ayrılan
payların artışına işaret etmektedir. 

Son bir yıl içerisinde bölgemizdeki ekonomik ve
ticari hayatın nasıl bir eğilim içerisinde olduğunu
gösteren ve yukarıdaki tabloyu da doğrulayan bir
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BÖLGEMİZ İÇİN EKO-METRİK
GÖSTERGELER
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Antalya Vergi Dairesi Başkanlı-
ğı’nın turizm sektörüne yönelik ça-
lışmak üzere, dört yıl önce oluştur-
duğu denetim ekibi, vergi kaçakçılı-
ğında yeni bir yöntem tespit etti.
‘Herşey Dahil Sistem’ çalışan bazı
otellerin içki servisi sırasında uygu-
ladıkları vergi kaçakçılığı yöntemi
özellikle şaraplarda, bir karton kutu
içerisinde bulunan 20 litrelik alümin-
yum folyonun sürekli değiştirilmesi-
ne dayanıyor. Vergi Dairesi Başkanı
Mahmut Sütçü, folyonun sürekli de-
ğiştirilmesine rağmen, bandrollü ku-
tunun hiç değiştirilmediğini tespit et-
tiklerini anlatı, “Kutu üzerinde ban-
drol bulunmasına rağmen, içindeki
20 litrelik içki bulunan alüminyum

folyo sürekli değiştirile-
rek vergi kaçırılıyor.
Yaklaşık 4 yıl önce tu-
rizm sektörüne yönelik
özel eğitimli bir ekip
kurduk. Bu denetim eki-
bi sadece kaçak içki
olarak değil, sektörde
örneğin doluluğun yüz-
de 30’unu ücretsiz olarak adlandırı-
lan ‘commerce’ veya ‘free’ gibi çok
değişik yabancı kelimeleri içeren
ifadelerle saptırılan gerçekler, bu
dilleri çok iyi bilen ekibimiz tarafın-
dan kolaylıkla tespit edilebiliyor.
Sektörde tam profesyonel olan eki-
bimiz bu olayı da kısa sürede fark
etti. Bu yöntemi ilk defa bu sezon

görüyoruz. Bu yolla yapılan vergi
kaçakçılığının boyutu çok yüksek
olabilir. Tespiti de oldukça zor. ‘Bag
In Box’ diye adlandırdığımız bu ver-
gi kaçakçılığı türüne yönelik 122
adet tespit yapıldı.” 

20 personelin çalıştığı denetim-
ler sırasında, 2 bin 861 mükellefe
toplam 264 bin 43 Lira ceza kesildi.
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Bölgesel Kalkınma Ajansı’nın nihayet
kurulmuş olması bütün bölgesel ak-
törler adına sevindirici bir gelişme

oldu. Ajansın kurulmasıyla bölgesel bakış açısı-
nın bütünleşeceğine inanıyorum. Bundan böyle
bugüne kadar daha çok altyapıya odaklı çalışan
bölge üst yönetiminin önceliğini ekonomiye ve-
receğini, iş ve aş üretme hedefiyle aynı masa et-
rafında toplanacağını beklemeye başlayabiliriz. 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AKA, bölge-
sel bakış açısını bütünleştirecektir. Halen BA-
GEV çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülüyor
ama Isparta, Burdur, Antalya’nın en tepe yöneti-
cileri, AKA sayesinde düzenli olarak biraraya
gelecekler. Ajansın kurulmasına kadar böyle dü-
zenli olarak biraraya geldikleri biçimsel ve hu-
kuki bir zemin yoktu. BAGEV var ama valiler
ve belediye başkanları burada yoklar. Belediye
başkanları, valiler bölgenin sorunlarını tartış-
mak için artık ayda bir toplanacaklar. Bu bile
başlı başına bir olaydır. Bir masa etrafında bir
gündem için toplanacaklar. Bölgenin planı ha-
zırlanacak. Bölgenin stratejik planlama çalışma-
sı yapılacak. Bu bölgede stratejik plan daha
önce hiç yapılmamıştı. Bölgenin hiçbir şekilde
stratejik planı olmadı. Bu kuruluş hem Avrupa
Birliği’nden hem de merkezi bütçeden gelen pa-
ralarla bazı programlar ve bu programlara daya-
lı hibeler uygulayacak. Bu daha önce tek tek ge-
çerli olan, daha çok AB’ye göbekten bağlı oldu-
ğumuz proje olayını biraz daha genelleştirecek.
Daha önce AB söylüyordu, biz gençlik projesi
yapıyorduk. Şimdi öyle olmayacak. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti kendisi proje mantığıyla
para dağıtacak. Diyecek ki ‘KOBİ’lere destek
veriyoruz’. Bu devletin kendi kaynağından da-
ğıtılacak.

Yine bölgesel düzeyde bir meclis oluşacak
olması da önemli bir konudur. Kalkınma Kuru-
lu, 100 kişiden oluşuyor. Bu 100 kişinin birara-
ya geldiği, belli dönemlerde toplandığı ayrı bir
yapı demektir. Burada ekonomik amaçlı sorun-
lar tartışılacak. Bölgenin üst yönetimi de artık
ekonomi odaklı düşünmeye başlayacak. Türki-
ye’nin gelişmişlik düzeyini düşünürsek kamu
yöneticileri daha çok altyapı temelli düşünüyor-
lardı. Eğitim, sağlık, enerji, ulaştırma gibi konu-
lar gündemdeydi. Bundan sonra Batı Akde-
niz’de altyapı belli düzeye geldiğine göre kamu
yöneticileri okulun çatısı, köy yolu, asfalt gibi
konuların dışında yeni gündemleri de tartışacak-
lar. Valiler ve belediye başkanları şimdi artık ‘iş
ve istihdamı nasıl artırırız, nasıl teknoloji trans-
fer ederiz, nasıl yabancı sermaye çekeriz, ne
gibi faaliyetler yaparız’ gibi konuları düşüne-
cekler. Bütün bu süreçlerin en önemli odağı ise
bir plan olacak; bir plan çerçevesinde mali kay-
naklar yönlendirilecek.

Bundan böyle BAGEV, ajansı destekleyen
ve tamamlayan bir kurum haline dönüşmelidir.
Kalkınma Ajansı’nın güçlü bir şekilde var
olabilmesi için BAGEV’in bunun yanında
varlığını sürdürmesi gerekiyor. ‘Kalkınma
Ajansı açıldı, her şey bitti’ olmamalıdır. Diğer
ajanslardan fark yaratabilmesi için BAGEV’in
Ajansın yanında bir STK olarak varlığı büyük
önem taşıyor. 

Murat Ali Dulupçu
BAGEV Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr.

Ekonomi odaklı
düşünmek

ticaret İçkide yeni vergi kaçırma 
taktiği tespit edildi
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, turizm 
sektörüne yönelik denetimleri sırasında
daha önce karşılaşmadıkları bir vergi 
kaçakçılığı yöntemini ortaya çıkardı

Komşu iller Burdur ve Isparta’nın or-
tak havaalanı Süleyman Demirel Havali-
manı’na Türk Hava Yolları’nın yan kuru-
luşu Anadolu Jet tarafından tarifeli sefer-
ler başlatılacak. THY Yönetim Kuru-
lu’nun karar aldığı, tarife hazırlık çalış-
malarının sürdürüldüğü ve kısa süre

sonra uzun zamandır atıl
olan havaalanına uçak
seferlerinin başlayaca-
ğı bildirildi. 

Daha önce çeşitli
özel havayolu şirket-

lerinin sefer dü-
zenlediği ancak
yeterli ilgi olma-
ması nedeniyle
vazgeçtiği ve 30
Kasım 2007’de
yaşanan uçak fa-
ciasının ardın-
dan tarifeli sefer

düzenlenmeyen Süleyman Demirel Ha-
valimanı, kısa bir süre sonra hareketli
günlerine geri dönecek. Burdur ve Ispar-
ta için büyük önem taşıyan hava ulaşımı
konusundaki müjde Burdur Milletvekili
Bayram Özçelik’ten geldi. THY’nin Ana-
dolu Jet’le tarifeli sefer düzenlemesi ça-
lışmalarının olumlu sonuçlandığını ve
karar alındığını belirten Burdur Milletve-
kili Bayram Özçelik, “THY Yönetim Ku-
rulu bu kararı onayladı. Hazırlık çalışma-
larının ardından yakın bir zamanda Ana-
dolu Jet uçaklarıyla Süleyman Demirel
Havalimanı’na uçak seferleri başlaya-
cak” dedi.

Süleyman Demirel’e tarifeli seferler başlıyor

Bayram Özçelik

GÖLTAŞ’ın Bur-
dur’daki Yaş Sistem
Tesisi’nin temeli
Mayıs 2009’da atıl-
mıştı. Çendik
Köyü’nde 13 bin
500 m² alana oturan
tesiste deneme üre-
timleri başladı. Sa-
atte 120 m³ üretim
kapasitesi bulunan
tesis, Burdur’un hazır beton
ihtiyacını da karşılayacak.
Tesisi, aynı zamanda bölge-
nin en büyük tesisi. GÖL-
TAŞ, yüksek bir teknoloji ve
tam otomasyona sahip. 

Tesis Müdürü Hasan Ço-
lak, hazır betonu standartla-
ra uygun olarak el değme-
den ürettiklerini belirtti ve,
“Bütün izinler alındı. Ma-

yıs’ta temellerini attığımız
tesis, 3 ayda üretime geçti.
Altınyayla ve Gölhisar hariç,
tüm ilçelerimize hazır beton
verebileceğiz. Tam otomas-
yon sayesinde, bütün işlem-
ler el değmeden yapılıyor.
Araç kapasitemiz geniş. Şu
anda hiçbir eksiğimiz kal-
madı. Burdur’a hizmet ver-
menin mutluluğunu yaşıyo-
ruz” diye konuştu.

GÖLTAŞ, Burdur’da 
deneme üretimine başladı
Isparta’da faaliyet gösteren ülkemizin ilk özel çimento
fabrikası GÖLTAŞ Çimento A.Ş’nin Burdur’daki 4 milyon
Liralık hazır beton tesisi, deneme üretimine başladı
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Burdur’un en büyük ilçesi; eski adı Oğuzhan
olan Bucak’ta nakliyecilik 1960’lı yıllara daya-
nır. Tütün üretimi ve son 10 yılda mermercilik-

le adını duyuran Bucak’ın bugün itibari ile nüfusunun 37
bine ulaşmasının en büyük etkenlerinden biri de nakliye
sektörüdür. Nakliyeciliği ayakta tutan sektörlerden biri de
ilçede yıllardır üretilen tütündür. 7 bin 500 tütün üreticisi-
nin mevcut olduğu ilçeden Adana ve Diyarbakır’daki si-
gara fabrikalarına tütün taşımacılığı yapılırdı. Taşımacı-
lıktaki gelişmeler, ilçede son 10 yıldır gelişen mermer
sektörünün dışa açılmasına da büyük katkı sağlamıştır.
Bucak’ta tarıma dayalı tütün üretiminin, kota uygulama-
larıyla bitmesi neticesinde nakliye sektörü de büyük ölçü-
de zarar gördü. 2000 yılında Trafik Tescil Bürosu’na ka-
yıtlı ilçedeki araç sayısı 4 bin iken bugün bu sayı bin
800’e gerilemiştir. 

1971- 1975 yıllarında filizlenen Bucak sanayisi, nak-
liye sektörünün neredeyse bel kemiği durumundaydı. Bu-
cak sanayii, sektörü bugüne getiren; ilçenin kalkınması-
na, ekonomisine katkı sağlayan en büyük etkendir. Taşı-
ma sektörünün zirveye ulaştığı yıllarda dağdaki çobanın
bile araba alıp, bir de şoför tutup, kendisinin de sağ koltu-
ğa muavin olarak oturup, Antalya’dan İstanbul’a sebze
taşıdığı yıllar elbette unutulmayacak yıllardır. İlçede,
gençlik yıllarımızda Thames daha sonra Ford kamyonla-
rın zirvede olduğu yıllardır. Daha sonra BMC geldi. Şo-
förlük neredeyse ilçede birinci meslek haline gelmişti.
Her aile çocuğunu ilkokulu bitirdi mi ya sanayide çıraklı-
ğa ya da nakliyeci şoförlere muavin olarak verirdi. İşte
önce taşımacılık, arkasından buna bağlı olarak kamyon
tamirciliği gelişerek imalat sanayine doğru bir süreci ister
istemez sürükleyip götürdü. 10 yıldır da organize olmaya
başlayan Bucak, bugün fabrikalılaşmanın zirvesine doğru
ilerlemektedir. Her geçen gün piyasaya sürülen yeni mo-
deller, tonajı artan TIR’lar sayesinde taşımacılık sektörü
en kötü günlerini yaşamaktadır. Artık ‘yengem sakız çiğ-
nemiş ben de’ devri kapanmıştır.

Bucak ilçesinin inşaat sayısının artmasında, sanayinin
gelişmesinde, eğitiminde, sağlıkta ve daha birçok alanda
gelişmesinde nakliyeciliğin büyük katkısı vardır. Çünkü
nakliyenin veresiyesi yoktu. Dolayısı ile de ilçeye sıcak
para giriyordu. Hele hele İran ve Irak’a demir, çimento,
şeker, lastik gibi inşaat malzemesi ve gıda maddeleri ih-
racatının yapıldığı yıllarda büyük paralar kazanan nakli-
yecilerimiz iki kişi birleşip bir Ford kamyon alıyorlardı.
Bu sektörle ilgili çok yazılacak, kaleme alınacak konular
var. Bucak ilçesinde her geçen gün araç sayısı artarken
kamyon sayısı da azalmaktadır.

Burdur’da nakliyeciliğin önderliğini her zaman Bu-
cak ilçesi yaptı. İlçeye sosyal, ekonomik, kültürel ve tu-
rizm açısından büyük ölçüde katkısı olan taşımacılık sek-
törü 1993’den itibaren şirketleşerek devam etmektedir. İl-
çede taşıyıcılar kooperatifi halen vardır ve faaliyetine de-
vam etmektedir. İlk kurucuları Halil İbrahim Ak’tır. Ak
aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
idi. Uzun yıllar her iki sivil toplum kuruluşunda görev
yapmıştır. İlçede yapılan hastanede, okulda, camide kat-
kısı olduğu gibi, tamircisi, boyacısı, tornacısı, yıkamacısı,
kaportacısının, parçacısının, kasacısının nasiplendiği,
uçan kuşun bile faydalandığı bir sektördür nakliye işi.
Nakliyeciliğin olmadığı bir yerde sanayi esnafı da yoktur.
Sanayi varsa bilin ki taşımacılık vardır. Taşımacılık yoksa
sanayi esnafı da yok olur gider. Biri birine bağlı bir zinci-
rin halkaları gibidirler. Taşıma sektörü aynı zamanda eko-
nomik yönden Türkiye’nin portresidir. Yenilemek yeni-
lenmektir. Ayak uydurmak teknolojiyi yakalamada ilerle-
mektir. Yerinde saymak demekse, geriye gitmektir.

Mustafa Tulum
Burdur İl Genel Meclisi Üyesi - Gazeteci

Bucak’ta nakliye 
sektörü nereden nereye

taşımacılık Teşvik Yasası, Ar-Ge birimlerini
Türkiye’ye çekiyor
2008’de çıkan 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Yasası, dev
kuruluşların Ar-Ge üslerini Türkiye’ye çekiyor.
Türkiye önemli Ar-Ge teşvikleri veren Hindistan
ve Çin gibi ülkeler karşısında cazip hale geldi

Küresel krizin yarattığı baskıyla Ar-Ge maliyetlerini düşür-
meye çalışan dev kuruluşlar, teşvik imkanlarından yararlan-
mak için Ar-Ge üslerini Türkiye’ye taşıyor. Yasanın çıktığı
2008’den bu yana 55 uluslararası dev kuruluş ya Ar-Ge üsle-
rini ülkeye getirdi ya da burada yeni birim oluşturdu. Zaman
Gazetesi’nden Arif Bayraktar’ın derlediği habere göre son iki
yıl içinde; daha önce mevcut bulunan özel sektör Ar-Ge yatı-
rımlarının 5 buçuk katı, yani 3,3 milyar Liralık yatırım yapıldı. 

“Talebi karşılayacak araştırmacı yok”
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Genel Müdürü Ziya

Karabulut, şirketlerin ilgisi böyle sürer-
se iki yıl içinde Ar-Ge personeli

bulmanın çok zorlaşacağını söy-
ledi, “Devlet üniversiteleri artık
daha çok araştırmacı yetiştir-
melidir. YÖK, Bakanlığın uyarı-
sıyla bu yünde bir takım çalış-
malar başlattı. Yapılan Ar-Ge
yatırımlarında iki yıl içinde

araştırmacı personel ihtiyacı 10 bini aşacak. Türkiye şu an iti-
barıyla bu açığı kapatacak yeterlilikte değil.” 

Türkiye’de Ar-Ge yatırımı yapmak isteyen firmalar arasın-
da özellikle ilaç, eczacılık, biyomedikal ve sağlık malzemesi
alanında faaliyet gösteren firmalar öne çıkıyor. Teşvik alma
hakkı kazanan firmalar dışında başvuruda bulunan ve onay
bekleyen birçok firma da bulunuyor. Teşvik Yasası, 2024 yılı-
na kadar geçerliliğini koruyacak.

Yasadan yararlanmak isteyen ya-
tırımcı, en az 50 araştırmacı çalıştır-
mak zorunda.

Ar-Ge harcamalarında daha önce
tanınan % 40 Kurumlar ve Gelir Ver-
gisi indirimleri, yasanın çıkmasıyla bir-
likte % 100 oldu. 

Ar-Ge ve yenilik projeleri ile re-
kabet öncesi işbirliği projelerine ilişkin
Ar-Ge harcamalarının tamamı;
500’den fazla Ar-Ge personeli çalış-
tıran işletmelerin her yıl, bir yıl önce-
ye göre ek olarak yaptıkları Ar-Ge har-
camalarının yarısı, vergi matrahından
düşülüyor. 

Ar-Ge personelinin ücretleri üze-
rinden hesaplanan Gelir Vergisi’nin
yüzde 80’i, doktoralı olanlarda ise yüz-
de 90’ı alınmıyor. 

Ar-Ge personelinin ücretleri üze-
rinden hesaplanacak sigorta priminin
işveren tarafından ödenmesi gereken
miktarın yarısı, 5 yıl süreyle bütçeden
karşılanıyor. 

Yenilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle il-
gili düzenlenecek kağıtlardan Damga
Vergisi alınmıyor. 

Teknoloji alanında sahip olduğu
orijinal fikri hayata geçirmek isteyen
ve teknik alanda eğitim görenlere, te-
minat aranmaksızın 100 bin TL’ye ka-
dar Tekno-Girişim Sermaye Desteği
veriliyor. 

Teşvik Yasası, 
yatırımcıya neler sağlıyor?

Muş’tan gelen heyet, Burdur’da 2 gün boyunca
inceleme yaptı. Muş Tarım İl Md. Abdurrahman
Özarslan ve beraberindeki heyet, merkeze bağlı

Yassıgüme
Köyü ve Te-
fenni İlçe-
si’nde işletme-
leri gezdi. He-
yet, Burdur
Tarım İl Mü-
dürlüğü teknik
personeli, Köy
Kooperatifi ve

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden bilgi aldı.
Heyet işletme sahipleri ile de görüştü. Abdurrah-
man Özarslan, Burdurluların ne denli çalışkan ol-
duğunu gördüklerini söyledi. 

“Bu noktaya birlikte geldik”
Burdur Tarım İl Müdürü Kadir Güven de, bu ba-

şarının, kararlı ve somut adımlar atılarak gerçek-
leştiğini anlattı. Güven, “Burdur hayvancılığına iş-
birliği içinde çalışma ve üreticiye bilgi akışını hızla
ve etkili biçimde sağlamakla katkıda bulunduk. Ba-
şarıda il müdürlüğü, ziraat odası, köy kooperatifleri
üst birliği, damızlık yetiştiricileri birliği ve üniversite-

nin yanı sıra
üreticilerimizin
de payı bü-
yük. Yeni pro-
jeler üretmeye
devam edece-
ğiz” dedi.

Burdur hayvancılıkta örnek oluyor!
Muş heyeti Burdur’da incelemeler yaptı

Burdur, hayvancılık konusundaki başarılı
çalışmalarla örnek oluyor. Son olarak Muş Tarım
İl Müdürlüğü öncülüğündeki bir heyet, Burdur’a
gelerek soğutma tankı sistemi, toplu sağım
üniteleri ve çiftçilerin teknoloji kullanımını
inceledi, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi, ziyaretçilerin çoğunluğunu
öğrencilerin oluşturduğunu açıkladı. İnsuyu
Mağarası, her geçen gün daha çok ziyaretçi
çekiyor. İrili ufaklı 9 gölü bulunan İnsuyu
Mağarası’nın ziyaretçi sayısında bir önceki
yıla göre yüzde 50 artış oldu. İl Özel İdaresi
verilerine göre Temmuz 2008 sonunda zi-
yaretçi sayısı 11 bin 879 iken, bu yılın aynı
döneminde zi-
yaretçi sayısı
17 bin 653
oldu. Ancak
çoğu öğrenci
olduğu için,
gelirde fazla bir
artış olmadı.

İnsuyu Mağarası’nda 
ziyaretçi sayısı % 50 arttı

Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası
İnsuyu’nun ziyaretçi sayısı geçen yıla
göre yüzde 50 oranında arttı.
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Bugün bize imkansız gelen ve üzerinde dü-
şünmeye değer bulmadığımız birçok şey;
aslında hayatımızla doğrudan ilgili olabilir.

Bunlardan biri de iklim değişikliği konusu. 
Dünya periyodik olarak ısınıp soğuyor, bunu bili-

yoruz. Evrenimizin bu sıradan dönüşümü, bilinen ta-
rihte birkaç kez gerçekleşmiş. Bazı türlerin yok olma-
sının nedenini bu iklimsel dönüşüme bağlayan teoriler
var. Dünyanın ısınıp soğuması kendine özgü turunu
sürdüredursun; yaklaşık 250 yıldır insan eliyle sürekli
açığa çıkarılıp atmosfere salınan gazlar, muazzam ha-
cimlere ulaştı ve iklim değişikliği sürecini, ısınma yö-
nünde hızlandırdı. Sera gazları dediğimiz bu maddele-
rin temel kaynağı, fosil kökenli yakıtlar; yani kömür,
petrol ve bunların çeşitli türevleri. 

İklimsel döngü  derken neden söz edildiğini de
umursamıyoruz genellikle. Size bir örnek; Rusya’da
1901 yılında bir mamut fosili bulundu. Bu fosilin bü-
tün başka fosillerden bir farkı vardı; devasa mamut,
olanca cüssesiyle hortumunda bir tutam otla birlikte
ayakta otlanırken fosilleşmişti. Daha garip olanı, hor-
tumunda tuttuğu ot destesi de mamutla birlikte fosil-
leşmişti. Hücre yapısı itibarıyla bu şekilde fosilleşme-
si bilebildiğimiz koşullarda imkansız olan ot destesi-
nin nasıl olup da fosil haline geldiği sorusu, bilim çev-
relerinde yıllarca tartışıldı. Bu konuda iki önemli nok-
ta vardı. Birincisi hava sıcaklığıydı ki; bunu hesapla-
mak kolaydı ve akılcı yaklaşımları hiç de rahatsız et-
miyordu. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mamutun bu şe-
kilde donmuş olmasını sağlayabilecek en yüksek sı-
caklık, -101° C olmalıydı. Ancak bu bilgi, mamut fo-
silinin bulunduğu andaki duruşunu açıklamaya yetmi-
yordu. Üstelik ot tutamının nasıl fosilleşebildiğini de
açıklayamıyordu. Sonunda bir teori atıldı ortaya; hava
sıcaklığının muhtemelen çok makul bir seviyeden -
101° C’ye kadar düşüşü, saniyenin birkaç yüzde biri
kadar kısa sürede gerçekleşmişti. Bugün böyle bir
doğa olayının varlığından haberdar değiliz. 

Etrafımıza bakalım; tuzlu sularımızda 5 yıl önce
yaşamayan yosunlar, balon balıkları ve köpekbalıkları
koloniler kuruyor. 10 yıl öncesine kadar kuş cenneti
dediğimiz ve bazı kuş türlerinin binlerce yıldır konak
yeri olmuş bölgelerde kargalar bile barınamıyor. Bö-
ceklerin hareketleri de birçok değerli bilgi verebiliyor.
Mesela Akdeniz bölgesinde yaşı 50’nin üzerinde olan
kimseler, bölgede tanımadıkları böceklerin peydahlan-
dığını söyleyebiliyor. İklim değişiyor ve bu değişimle
birlikte canlılar, kendilerine daha uygun yaşam alanla-
rının arayışı içine giriyor. Dolayısıyla sadece iklim de-
ğil; bütün habitatlarda doğal denge de değişiyor. 

Tabi bütün bunlar ister istemez bitkisel üretime de
etki edecek. Hatta bazı ürünlerde bu etki açıkça görül-
meye başladı bile. Sayın Prof. Dr. Rıza Kanber’in gö-
rev aldığı bir araştırma var. 2070 yılında Çukurova
bölgesinde narenciye yetiştirme imkanı kalmayacağı
bulgusuna ulaşmışlar. Öyle ya! Balıklar, kuşlar, bö-
cekler yer değiştirirken bitkiler ne diye beklesin ki! 

Onlar da hayatta kalmanın daha kolay olacağı yeni
habitatlar aramaya başlayacaklar, tabi. 

Bu konuda önemli olan; içinde yaşadığımız
çevreyi, vahşi kâr dürtüsünü tatmin etmek uğruna
tahrip etmeye ne kadar devam edeceğimiz sorusudur.
Birilerinin soluduğumuz hava, buğday yetiştirdiğimiz
toprak ve içtiğimiz suyu dert edinmesi lazım.
Dünyamız yaşanmaz hale gelebilir çünkü. 

Yoksa, dünya ot bitmez hale geldiği zaman, nereye
gidileceğini bilen biri varsa, bana da söylesin!...

Mehmet Ali Maden
Gezeteci, Yazar

İklim değişikliği ve
tarımsal üretim

t a r ı m

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin düzenleyip, yürüttüğü
“Kriz Varsa Çare de Var”
kampanyası çerçevesinde An-
talya Ticaret Borsası, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası, An-
talya İhracatçı Birlikleri ve Batı
Akdeniz Ekonomisini Geliş-
tirme Vakfı’nın ev sahipliğinde,
Türkiye’nin önemli tarım,
gıda, el sanatları ve sanayi
ürünlerinin sergileneceği
“YÖREX Türkiye 2009, 1.
Yöresel Ürünler Fuarı”,
ertelendi. “Sizin Oraların
Nesi Meşhur?” sloganıyla,
Aralık ayında yapılması
planlanan fuar, 28 Nisan-1
Mayıs 2009 tarihlerinde
yine Antalya Expo Center
fuar merkezinde gerçekleş-
tirilecek. 

Erteleme kararıyla ilgili
bir açıklama yapan Antalya

Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, fuara yoğun katılım
beklenen oda ve borsalardan,
yılsonu bütçe değerlendirme
çalışmaları nedeniyle erteleme
yönünde talepler olduğunu
söyledi, “Türkiye çapında tica-
ret ve sanayi odaları ile ticaret
borsalarının çok yoğun katılımı

bekleniyordu. Yöresel ürün
konseptine giren ürünlere
sahip olan her bölgede, firma-
lar olmasa bile; oda ve borsa-
lar mutlaka katılmak istiyor.
Ancak fuarın düzenlendiği tarih
konusunda erteleme ihtimalini
soran birçok oda ve borsa
oldu. Biz de bu talepleri değer-

lendirdik ve erlteleme ka-
rarı aldık. Zannediyorum,
Aralık ayı olması hase-
biyle bütçe değerlendirme
ve muhasebe işlerinin dar
zamana sıkışması söz ko-
nusu oldu. Erteleme kararı
bu sıkıntıyı oratadan kal-
dıracaktı. Anfaş ile görüş-
melerimizde de bir sorun
çıkmayınca, 28 Nisan-1
Mayıs aralığının en uygun
tarih olduğunu belirledik
ve erteleme yolunda inisi-
yatif kullandık.”

1. Yöresel Ürünler Fuarı, ertelendi

Türkiye 2009”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle düzenlenecek olan
“YÖREX Türkiye 2009 Yöresel Ürünler Fuarı”, ertelendi. 

Isparta Ticaret Borsası’nın
düzenlediği, Yayla Şartlarında
Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın
5’incisi Süleyman Demirel Sergi
ve Kongre Sarayı’nda gerçekleş-
tirildi. Detay Fuarcılık tara-
fından organize edilen fua-
ra, Isparta ve çevre illerden
tarımsal yenilik ve teknoloji-
lerini tanıtan 70 firma katıldı. 

Isparta, Antalya’da sahil-
de yoğunlaşan tarım yatı-
rımlarının rotasyon merkezi-
dir

Isparta Ticaret Borsası
Başkanı Ahmet Adar, fuarın
açış konuşmasında fuarın 5
yılda çok önemli mesafe kat

ettiğini söyledi, “Tarım sektörün-
deki yeni teknolojilerin tanıtımına
imkân veren fuarın asıl önemi Is-
parta’nın ve bölgemizin tarımsal
üretim ve ticarette ilerleme iddia-

sını ortaya koyduğu bir organi-
zasyon olmasıdır. Isparta, Antal-
ya’da sahilde yoğunlaşan tarım
yatırımlarının rotasyon merkezi-
dir.” 

Fuar bu sene yaklaşık 13
bin ziyaretçi ağırladı. Vali Ali
haydar Öner de fuarın açılı-
şında Isparta’nın tarım sektö-
rü içinde kendine has bir yer
edindiğini vurguladı, “Isparta
sanayideki istihdam açığını,
tarımla kapatan bir ildir. Ispar-
ta’da üretilen ürünler pazar
bulmakta zorlanmıyor. Daha
çok ürün olsa, daha fazla pa-
zar bulacağından da hiçbir
şüphe taşımıyorum.”

Isparta’nın
tarım ve

hayvancılıktaki
iddiasını ortaya
koyan 5. Yayla

Şartlarında
Tarım ve

Hayvancılık
Fuarı Sergi ve

Kongre
Sarayı’nda

açıldı.

Isparta Tarım Hayvancılık
Fuarı, beşinci yılında! 



1800 yılında Topcu Gazi Os-
man Efendi döneminde helva
üretimi ile temelleri atılan Topos-
manoğlu Özgıda, bugün Ispar-
ta’nın özel ihracatçı firmalarından
biri. 2010’da 210’uncu kuruluş yı-
lını kutlayacak Toposmanoğlu
Şirketi, Akdeniz ve Ege’deki ba-
yileriyle çalışıyor. Firma dönem
dönem Avrupa’ya da ihracat ya-
pıyor. Toposmanoğlu İmalat ve
Sanayi Ticaret Ltd. Şti. geçtiğimiz
ay Özgıda markasıyla Roman-
ya’ya 5 ton gül reçeli ihraç etti. 

Toposmanoğlu aile şirketinde
6. kuşağı temsil eden Yönetim
Kurulu Üyesi Şükrü Top, Özgıda
markasının ISO 9001 ve ISO
22000 Kalite Yönetim ve Gıda
Güvenliği Belgesi’ne de sahip ol-
duğunu söyledi. 210 yıllık birikim
ve güvenle Avrupa’ya açıldıkları-
nı ama asıl güçlerinin Akdeniz,
Ege ve İç Anadolu olduğunu kay-
deden Şükrü Top, ‘teşekkür ve
şükran’ niteliğinde bir açılım ya-
pacaklarını kaydetti, “2010’da
Yeni Sanayi Sitesi’nde büyük bir
fabrika kuracağız. Şu an üretim
yaptığımız fabrika 420 m². Yeni
fabrikanın temelini 2010’da ata-
cağız. Yatırım maliyeti yaklaşık

500 bin TL. Üretim kapasitemizi
yüzde 100 artıracağız. Toposma-
noğlu’nun Patent Enstitüsü’nden
tescilli 2 markası var. Biri Özgı-
da. Bu marka helva, tahin, reçel
ve susam grubunda Akdeniz,
Ege ve İç Anadolu’da bayilikler
ve marketlerle tüm Türkiye’de
satılıyor. Hedefimiz gelecek yıl-
dan itibaren şeker ve lokum sek-
törüne de girmek. Çifte kavrul-
muş, sultani ve cevizli lokum
üzerine iddialı bir üretim ağı ku-
racağız. Pişmaniye ve akide şe-
keri konusunda da çalışıyoruz.
Bunun için Gültad markasını kul-
lanacağız.” 

ISO 9001 ve ISO 22000 Bel-
gesi sahibi şirkette hijyen, ürün
kalitesi ve güvenilir ürün kurum-
sal değer ve ön koşul olarak ka-
bul ediliyor. ITSO Yönetim Kuru-
lu Üyesi, Gıda Meslek Grubu
Temsilcisi Şükrü Top, kurumsal
kimlik, ürün kalitesi, lezzet, hij-
yen, fiyat ve diğer unsurlar açı-
sından Özgıda’nın Isparta’da
ulusal firmaların üzerinde oldu-
ğunu söyledi. 

Bu durumu kaliteden taviz
vermeyen üretim anlayışına ve
kurumsal bilgi birikimine bağla-
yan Top, Türkiye’ye açılmaktan-
sa bölgesel kalmanın daha akılcı
olduğunu savunuyor. Antalya,
Denizli, Fethiye, Afyon, Kütahya,
Eskişehir ve Isparta olmak üzere

Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’da
bayiliklerinin bulunduğunu anla-
tan Şükrü Top, zincir marketlerle
de çalıştıklarını kaydediyor. 

İşin başında 6. kuşak
1800’de Topçu Gazi Osman

Efendi tarafından temelleri atılan
Toposmanoğlu Özgıda bugün 5
ve 6. kuşak temsilciler tarafından
yönetiliyor. 7. kuşak ise yavaş
yavaş üretim içerisinde yer
almaya başlamış. ITSO Yönetim
Kurulu Üyesi ve Gıda Meslek
Grubu Temsilcisi Şükrü Top,
bugün aile şirketini babaları Nuri
Bey ve kardeşi Yavuz Bey ile
birlikte yönettiklerini söyledi.
Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü
Top’un oğlu Yavuz Top ise aile
şirketi içinde 7. kuşağı temsil
ediyor. Şu an lise son sınıfa geçen
Yavuz Top’un hedefi eğitimden
sonra aile şirketini daha da
büyütmek. 

İletişim
Özgıda-Toposmanoğlu İmalat ve
Sanayi Ticaret Limitet Şirketi
Pirimehmet Mahallesi, 113 Cadde.
No: 18 Isparta.
Tlf: 0 (246) 218 44 79. 232 94 75

Fabrika: Toptancılar Sitesi, 1. Blok.
No: 27.
Tlf: 0 (246) 227 31 31. 227 67 21.
Fax: 0 (246) 227 36 53
www.toposmanoglu.com
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İnternet dolandırıcılığı yöntemleri arasında en
çok kullanılanları phishing (oltalama), avans
ödemesi, piyango paraları, aldatıcı virüs e-pos-

taları, trojan, keylogger, screenlogger gibi programlar-
dır. En çok kullanılan üç yöntem şunlardır:

1-Phishing(Oltalama):
En çok kullanılan yöntemdir. Amacı kullanıcıların

veya kurumların finansal işlem bilgilerini çalmaktır.
Elinde mail bankası bulunan dolandırıcılar, bir banka-
dan geliyormuş gibi hazırladıkları mesajla müşteri bil-
gilerinin güncellenmesi gerektiğini tüm kullanıcılara
gönderir. Gelen e-postada ilgili kurumların sayfaları-
nın birebir kopyası şeklinde görünen internet sayfala-
rına giden link bulunur. Kullanıcı bu linke tıklayıp bil-
gilerini güncelledikleri anda kişisel bilgileri ve şifrele-
ri dolandırıcılar tarafından çalınmıştır. 

2-Virüslü e-postalar
Bu yöntemle gönderilen virüs uyarısı e-postaları-

nın çoğu, sadece endişe yaratmaya ve işleri karıştırma-
ya yönelik aldatıcı mesajlardır.

3-İzleyici ve kaydedici programlar
Genellikle dosya alışverişleri sırasında kullanılan

bir yöntemdir. E-posta olarak da gönderilen trojanlar,
herhangi bir kişinin başkasına ait bilgisayarını uzaktan
kumanda etme imkanı sağlar. İnternet ortamında gelen
.ini ya da .exe uzantılı dosyalar, bu küçük trojan yazı-
lımlarını barındırıyor olabilir.

Key-logger olarak adlandırılan programlar, kulla-
nıcıların bilgisi dışında düzenli olarak internet üzerin-
den bir başkasına veri transferi yapan küçük boyutlu
programlardır. Screen Logger da key-logger ile aynı
temel mantığa dayanır. Fakat screen logger ekranın fo-
toğrafını da çeker.

Dolandırıcılık yöntemleri arasında, kişiye piyango-
dan para çıktığını ve alması için bilgilerinin güncellen-
mesi gerektiğini bildiren e-postalar da vardır. Bağış is-
teyen e-postalarla da dolandırıcılık yapılmaktadır.

Kullanıcıların bireysel bilgi güvenliği için
yapması gerekenler

Hiçbir banka kişisel bilgi ve şifreleri asla mail yo-
luyla talep etmez. Kişisel bilgilerin güncellenmesi ve
şifre girilmesi istenen bir link varsa hemen banka tele-
fonla aranmalıdır ve kesinlikle o linke girilmemelidir.

Bankanın sitesine girerken, tarayıcıya mutlaka web
sitesinin tam adı yazılmalıdır. Kullanıcılar tanımadığı
kişilerden gelen şüpheli e-postaları okumadan silmeli-
dir. Doğum tarihi, kimlik numarası gibi özel bilgileri
isteyen e-postalara kesinlikle cevap verilmemelidir.

Karmaşık şifreler kullanılmalıdır. Mümkünse ban-
kacılık hizmetlerinde şifrematik kullanılmalıdır. Belli
aralıklarla şifre değiştirilmelidir. Özellikle son zaman-
larda en çok karşılaşılan sorunlardan birisi olan e-mail
hesabının çalınmasını önlemek amacıyla gizli soru ve
cevabı birbiriyle ilişkili olmamalıdır. Örneğin; gizli
soru “annenizin doğum yeri” ise cevabı annenizin do-
ğum yeri olan yerin ismi olmamalıdır. Eğer böyle bir
cevap verilirse bu gizli soru olmaktan çıkmıştır. Yani
gizli soruya verilen cevap soruyla alakalı olmamalıdır.

Her kullanıcının bilgisayarında mutlaka lisanslı bir
antivirüs programı olmalıdır.

Ortak kullanımda olan bilgisayarlarda kullanıcı adı
ve şifrelerin kaydedilmediğinden emin olunmalıdır.

E-maille veya anlık ileti olarak gelen bir uygulama
dosyası kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

E-mail ile gelen dosyaları indirmeden önce mutla-
ka virüs taramasından geçirmek gerekmektedir.

Nejmettin Kaya
Ziraat Mühendisi BATEM

Bireysel bilgi güvenliği

teknoloji

Akdeniz Üniv. Su Ürünleri Fa-
kültesi’nden araştırma görevlileri
Elif Özgür, Turhan Kebapçıoğlu
ve Mine Çardak tarafından, öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Gökoğlu öncülüğünde, Antalya
Körfezi’nde yapılan araştırmala-
rın en kapsamlısı başlatıldı. Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Pro-
jenin sonuçları Antalya Körfe-
zi’nde A’dan Z’ye herşeyi ortaya
koyacak. Sonra yapılacak çalış-
malar için de önemli bir veri kay-
nağı oluşturacak” dedi. Çalışma-

da, Büyük Liman’da balıkçılık ya-
pan Akın Akyar ve tayfası da Ak-
yarlar isimli balıkçı teknesi ve iş-
gücüyle proje ekibine gönüllü
destek sağlıyor. 

Ar. Gör. Elif Özgür, çalışma-
nın Akdeniz karakteristiğinde ne-
lerin değiştiğini ortaya koyacağı-
nı söyledi, “40 yılda Akdeniz’in
dip suyu sıcaklığında bir derece-
lik artış oldu. Küresel ısınma kay-
naklı bu artışa bağlı olarak da sı-
cak su seven türler Akdeniz’e ge-
liyor. Şu anda hangi türün ne ka-

dar geldiği bilinmiyor. Kimyasal
parametrelerle insan ve endüstri
kaynaklı kirliliği de tespit edece-
ğiz. Sonuçlar ekosistem ve halk
sağlığı açısından önemli. İlk veri-
lere göre; Kızıldeniz göçmeni ba-
lon balığı, katil yosun, Melicert-
hus hathor diye adlandırılan kari-
des, Upeneus mollucensis de-
nen barbunya, Oratasguilla
musseviensis isimli karides ben-
zeri bir tür ve İran Körfezi’nden
gelen Deniz Minaresi’nin Akde-
niz’e göç ettiğini gördük” dedi.

Akdeniz’de dev araştırma

AÜ Su
Ürünleri
Fakültesi

tarafından
Antalya

Körfezi’nde
tarihin en
kapsamlı

incelemesi
başlatıldı 

2010’da 210’uncu yılını kutlayacak olan Toposmanoğlu Şirketi
500 bin TL finansmanla yeni yatırım yapıyor

Şükrü Top

210 yıllık bir Isparta 
markası: Toposmanoğlu



9 kişiden oluşan komisyonda Aydoğan’ın yönetiminde
Bodrum, Didim, Gaziantep, Milas, Akçakoca, Bergama, Ar-

havi ve Torbalı Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan ve yönetim kurulu üyeleri de yer
aldı. Komisyon tüm yurdu kapsayacak
turizm çalışmalarını yürütücek. 

TOBB Turizm kurullarının başlıca
görevleri arasında TOBB’un tüm politika
ve çalışmalarına fikir üretmek ve proje-
leri takip etmek de bulunuyor. 

ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan,
kendisine verilen bu önemli sorumlulu-
ğun gerekliliklerini yerine getirmek için
uğraş vereceğini ve Alanya’dan kendi-
sine ulaşan tüm talep ve görüşleri
TOBB nezdinde takip edeceğini söyledi.

Aydoğan, hedefinin Alanya ve Türk turizmine katkıda bulun-
mak olduğunu söylerken, Alanya’daki turizmcilerin görüşle-
rine büyük önem verdiğini ve bunu çalışmalarına
yansıtacağını söyledi.
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Antalya Ticaret Borsası Gençlik Gru-
bu’nun yürüttüğü “Kampüsten İşe Proje-
si“ kapsamında planlanan üç forum top-
lantısından ilki gerçekleştirildi. Akdeniz
Üniversitesi Kampüsü Olbia Çarşısı Si-
nema Salonu’nda gerçekleşen toplantı-
ya, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hamide Gübbük, Proje Sorum-
lusu öğrenci Ersin Arslan, biyolojik güb-
re üreticisi firma Ekolojik Tarım´ın sahibi
Tamer Şenoğlu, YSM sulama firması
sahibi Yaşar Emekli, Tohum sektöründe
distribütörlük yapan Atilla Karataş, Ser-
best Tarım Danışmanı Bülent Kaur,  top-
raksız örtüaltı sebze yetiştiricisi ve ko-
misyoncu Cüneyt Doğan katıldı.

Konuşmacılar sektörün yeni mezun
mühendislerinden beklentilerini anlattılar. 

Başka bir toplantı için Antalya’da bu-
lunan TRT 1 Koordinatör Yardımcısı
Selim Peksarı da izleyici olarak toplantıya
katıldı. Selim Peksarı, yıllarca Bu Topra-
ğın Sesi programının yapımcılığını üst-
lenmişti. 

Düzenlenecek olan diğer iki toplantıdan
birinde meyvecilik sektöründen, diğerinde
de çiçek sektöründen konuşmacılar yer ala-
cak. Daha sonra başvuran öğrenciler ara-
sından seçilecek olan 30 öğrenci özel bir
staj programı çerçevesinde staj yapa-
caklar. Projenin bundan sonraki benzer ça-
lışmalara model olması planlanıyor.

Antalya Ticaret Borsası Gençlik Grubu’nun yürüttüğü “Kampüsten İşe
Projesi“ kapsamında planlanan üç forum toplantısından ilki gerçekleştirildi.

Sektör, yeni mezun ziraat mühendisinden ne bekler?

Kampüsten İşe Projesi’nde forum 
toplantıları başladı

Isparta ve Gönen MYO’nda el
sanatları üzerine eğitim alan öğren-
ciler, öğrendiklerini icra edecek bir
özel sektör yatırımı bulamıyor. 

Halı sektörü istihdam
yaratamıyor

Türkiye’nin tek halı portre sanat-
çısı olan Halıcı Ahmet Aksakal’ın
yanında staj yapan 10 öğrenci, öğ-
rendiklerini icra edecek bir firma ya
da kamu işletmesinden yoksun. De-
sinatörlük, tasarım, halı restoras-
yon, model çizimi gibi konularda
eğitim alan mezun gençler, Ispar-
ta’da çalışacak ortam bulamayınca
memleketlerine dönüyor. 

“İş olsa kalırız”

Bursa’dan ‘Isparta halıcı-
lığın merkezi, iş bulu-
ruz’ diye gelen Son-
nur Çimen, Isparta
MYO’da el sanatla-
rı bölümünü bitirdi.
Çimen, “Bu işi ya-
pacak bilgiye sa-
hibim. Ama işyeri
açamam. Bura-
da bizim gibi
kalifiye ele-

manların istihdam edileceği yerler
yok” dedi. Isparta MYO öğrencisi
Münevver Musluoğlu ise, teknoloji
ilerledikçe insan gücüne gerek kal-
madığını belirtti. Sakaryalı öğrenci
Esra Kapsalı da iş bulabilse Ispar-
ta’da kalmayı planladığını anlattı,
“Ancak işsiz bir şekilde memleketi-
mize geri dönüyoruz.”  

“Hazır yetişmiş insan gücü kulla-
nılamıyor, üzülüyorum...”

Halıcı Ahmet Aksakal ise, yetiş-
miş insan gücünü istihdam edeme-
mekten büyük üzüntü duyduğunu
söyledi “Çok üzülüyorum. Kalifiye
olmuş eleman gücünü kullanamıyo-
ruz. Bu insanlar için anne babaları,
devletimiz çok masraf yaptı. El sa-
natları eğitiminde motivasyon
önemli. Bu çocuklar motive olamı-
yor. Mezun olup boşta kalacaklarını

biliyorlar. Hedefte ekmek gör-
müyorlar, yeşil ışık görmü-
yorlar. Staj döneminde çok
şey öğretmeye çalıştım. İn-

şallah faydalı olmuşumdur. Is-
parta eskisi gibi olsa

bu çocukları is-
tihdam edebi-
lirdik.”

Halıcılıkta yetişmiş insan
gücü var; istihdam yok!
‘Isparta halıcılığın merkezi’ diye el sanatları ve halıcılık bölümlerinde
okumaya gelenler, mezun olduktan sonra diplomalı işsizler ordusuna
katılıp memleketlerine geri dönmek zorunda kalıyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kerim
Aydoğan, Ankara’da yapılan toplantıda oy birliği
ile TOBB Turizm Kurulu başkanlığına seçildi.
TOBB Turizm Kurulu 04 Kasım 2009 günü ilk
toplantısını gerçekleştirdi.

TOBB Turizm Kurulu
Başkanı Kerim Aydoğan oldu 

Kerim Aydoğan
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Ziraat Bankası 
TOBİ Şubeleriyle 

üreticiye odaklanıyor

Ziraat Bankası 
TOBİ Şubeleriyle 

üreticiye odaklanıyor

BATI AKDENİZ EKONOMİSİNİ GELİŞTİRME VAKFI (BAGEV)
Bölgesel Ekonomi Gazetesi

Kasım 2009Sayı: 4

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
e-mail: info@bagev.org

röportaj

‘Tarımsal Bankacılık Şubesi (TOBİ)
nedir? TOBİ Şubeleri neden kuruldu?

TOBİ, Ziraat Bankası’nın geliştirdiği
bir bankacılık türü. Tarımsal faaliyet geli-
ri belli bir rakamın üzerinde olan gerçek
ve tüzel kişilerin tarımsal kredi işlemleri
bu kapsama giriyor. Tarımda öncü olan,
karlılık ilkesine göre çalışan, belli ölçek
büyüklüğüne sahip, katma değeri yük-
sek tarımsal üretim yapan işletmelere
yönelik çalışan TOBİ; tarımsal üretimin
ve verimin artırılması, tarımsal faaliyetle-
rin geliştirilmesi, tarım sektöründe reka-
betçi işletmeler oluşturulması, tarım-sa-
nayi entegrasyonunun sağlanması, ta-
rım sektöründeki Ar-Ge çalışmalarının
yürütülmesi, tarımsal projeler üretilmesi,
yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi,
özellik arz eden tarımsal proje uygula-
malarının yürütülmesi amaçlarıyla, ta-
rımsal bankacılık odaklı çalışmak üzere
kuruldu. 

Bu şubelerin açılmasına neden
ihtiyaç duyuldu?

Ziraat Bankası 145 yıldır tarımı des-
tekliyor. Zamanla tarımsal işletmeler be-
lirli bir aşamaya geldi. Kamu sorumlulu-
ğu, işlem hacminin fazlalığı zaman za-
man bu işletmelere hizmet verilmesine
engel oldu. İşletmeler diğer bankalara
yöneldi. Bu durum müşteriler tarafından
da sık sık dile getirildi. Ziraat Bankası
da, konusunda uzman ve kaliteli perso-
nelle, sadece tarımsal işletmelere hiz-
met veren şubeler açmaya karar verdi.

Böylece ilk kez Antalya ve sonra Ada-
na’da TOBİ şubeleri açıldı.

Tarımsal bankacılık şubelerinin
hizmetleri nelerdir?

TOBİ’ler; tarım firmalarının işletilme-
si, modernleştirilmesi, üretim kalitesinin
iyileştirilmesi, üretim girdilerinin karşılan-
ması, ürettikleri ürünlerin işlenmesi, am-
balajlanması, paketlenmesi ve pazarlan-
masına yönelik her türlü finansman des-
teğinin karşılanması amacıyla belli bir
projeye dayalı olarak kullandırılacak kre-
dileri sağlamak ve sadece tarımsal müş-
terilerimizin her türlü bankacılık işlemle-
rini yapmak için kuruldu. TOBİ bankacı-
lığı, Tarımsal Orta ve Büyük Ölçekli İş-
letmelerle ürettikleri ürünleri hammadde
olarak kullanan ve işleyen, tarıma dayalı
sanayi işletmelerinin tarımsal üretim ve
tarıma dayalı sanayi üretimi faaliyetleri
dışındaki ticari faaliyet konularında hiz-
met sunar.

TOBİ’nin sağladığı kredi çeşitleri
nelerdir?

TOBİ şubelerimiz; müşterilerin mev-
cut tarımsal bankacılık ürünlerimizin
yanı sıra; ticari kredi, bireysel kredi, dış
ticaret ve kambiyo işlemleri, kredi kartı,
Bankkart, tahsilat ve tediye işlemleri, si-
gorta, yatırım ve mevduat ürünleri, nakit
yönetimi, internet bankacılığı ve ticari ve
bireysel bankacılık gibi diğer bankacılık
hizmetlerinden yararlandırılmasının sağ-
lanması amacıyla, mevcut şube kon-
septinden farklı olarak oluşturuldu.

Ziraat Bankası’nın orta ve büyük boy tarımsal işletmelere
kredi veren; proje ve danışmanlık hizmeti sunan ilk özel
‘TOBİ’ şubesi Antalya’da açıldı. Tarımsal Bankacılık Şubesi
(TOBİ) hakkında Şube Müdürü Hasan Güdek’le görüştük

Burdur’da 2. OSB’de mutlu sona ula-
şıldı. Seçimler sonucu kurucu müteşeb-
bis heyeti belli oldu. Heyette başkanlığı
Vali İbrahim Özçimen üstlenirken, Baş-
kan Vekili ise Burdur Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Yusuf Keyik oldu. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Vali İbrahim Özçimen, Başkan
Vekili de Belediye Başkanı
Sebahattin Akkaya seçildi.
Burdur TSO Başkanı Yusuf
Keyik, Vali Yardımcısı İhsan
Selim Baydaş ve Burdur TSO
Yönetim Kurulu üyesi Ali Gür
de asil üyeliklere getirildi. Yö-
netim kurulunun ilk icraatı ise
kuruluş protokolünü imzalaya-
rak Sanayi Ticaret Bakanlı-
ğı’na göndermek oldu. Bun-

dan sonra bakanlık onayı beklenecek.  
İkinci OSB’nin Burdur için önemli bir

ihtiyaç olduğunu belirten Vali Özçimen,
gelişmenin Burdurlulara hayırlı olmasını
diledi, “2.OSB için çok sayıda sanayici-
miz sırada bekliyor. Bu çalışmayı sonuç-

landırdığımızdan dolayı mut-
luyum.”  

2 OSB’ye İl Özel İdare-
si’nin yüzde 34, BUTSO’nun
yüzde 33, Belediye’nin ise
yüzde 33 oranında ortaklığı
bulunuyor. Çerçin Köyü ile
Burtrak Fabrikası arasındaki
96 ha parselin 61 ha’ında ka-
mulaştırma yapılması gereki-
yor. Bunun da en kısa sürede
tamamlanıp arsaların satışına
başlanması bekleniyor.

Burdur, 2. OSB için hazır!

İbrahim Özçimen

Ziraat Bankası
Antalya TOBİ

Şubesi Müdürü
Hasan Güdek
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Antalya Ticaret Borsası’nda düzenlenen
olağan Meclis Toplantısı’na konuk
olarak katılan İş-Kur Antalya Bölge
Müdürü Fazlı Tamer Özükan,  Türki-
ye’de ilk kez BAGEV gibi bir sivil top-
lum kuruluşunun Bölgesel İstihdam
Bürosu kurduğunu söyledi.

Fazlı Tamer Özükan, ATB Meclis Top-
lantısı’nın ardından düzenlenen izin
belgesi teslim töreninde işveren ko-
numundaki girişimcilerin kendileriyle
daha sıkı işbirliği yapmaları çağrısın-
da bulundu, “BAGEV, bu girişimiyle
örnek bir oluşum yarattı. Bu konudaki
çabaları için Antalya Ticaret Borsa-
sı’nın da başkanlığını yürüten Sayın
Ali Çandır’a teşekkür ediyorum. Böl-
gesel İstihdam Bürosu, Antalya dışın-
da Isparta ve Burdur’da da işsizler
için çeşitli imkanlar yaratacaktır. Ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyorum.” 

İzin belgesini Fazlı Tamer Özükan’dan
alan BAGEV Başkanı Ali Çandır da,
Bölgesel İstihdam Bürosu’nun hayırlı
olmasını diledi ve şunları söyledi,
“Antalya Ticaret Borsası binasında
bir yer tahsis ettiğimiz İstihdam Büro-
su, sadece iş ve işçi bulmakla ilgilen-
meyecek; aynı zamanda işsizlerin
eğitilip meslek sahibi insanlar olması-
nı sağlayacaktır. Bunun dışında sa-
nal ortamda bir istihdam portalı da
oluşturuyoruz. Bölgemizdeki iş ve iş-
gücü potansiyelini aynı platformda bir
arada görüp daha etkin ve sağlıklı
sonuçlar almayı, böylece bölgemizde
işsizlik nedeniyle sıkıntı çeken insan-
larımızın, çalışma imkanı bulmuş
daha mutlu insanlar olmalarını hedef-
liyoruz. Sayın Fazlı Tamer Özükan’a
bu süreçte bizlere verdikleri destek-
lerden ötürü bir kez daha teşekkür
ederim.”

Bölgesel İstihdam Bürosu,
resmi izin belgesini aldı
İş-Kur Antalya Bölge Müdürü Fazlı Tamer Özükan, Bölgesel İstihdam Bürosu
için beklenen resmi izin belgesini, BAGEV Başkanı Ali Çandır’a verdi.

BAGEV Başkanı Ali Çandır, İstahdam Bürosu’nun izin belgesini İş-Kur Antalya Bölge
Müdürü Fazıl Tamer Özükan’dan aldı

Isparta ve Gönen Meslek Yüksek Okul-
larında el sanatları üzerine 2 yıl teo-
rik, 1 ay uygulama eğitimi alarak
mezun olan üniversite öğrencileri,
öğrendiklerini icra edecek bir özel
sektör yatırımı bulamıyor. 10’da

“Yeni kiraz
çeşitleri
dikmeliyiz”

Hasat sezonunu uzatmak ve
ekonomik işçilik için Regina,
Kordia ve Karina gibi kiraz
çeşitlerinin ülkemizde yay-
gınlaştırılması gerektiğini
vurgulayan Emekli Öğretim
Görevlisi Dr. Addullah Kan-
kaya, 0-900 Ziraat çeşidinde
henüz verim yokken; bu yeni
çeşitlerde ağaçların  meyve
yüklü olduğuna dikkat çekti. 

Kirazda yüksek verim 
Dr. Abdullah Kankaya bu çeşit-

lerde ağaç başına yaklaşık or-
talama 5 ila 8 kg verim al-
dıklarını söyledi, “Dekara 60
ila 120 adet ağaç dikildiğinde
verim 300 kiloya; hatta dör-
düncü yaşında 500 kiloyla 1
ton arasına çıkıyor. Bu çe-
şitlerle ürettiğiniz bir bahçe,
artık dördüncü yaşında ken-
disini amorti eden bir meyve
bahçesine dönüşecektir. Ki-
raz bahçeleri artık, tek çeşit;
0-900 Ziraat ile kurulmamalı-
dır. Kiraz bahçeleri, 0-900 Zi-
raat’tan daha sonra olgunla-
şan Regina gibi çeşitlerle
birlikte tesis edilmelidir.” 

Regina, Kordia ve
Karina gibi yeni kiraz
çeşitleri, 0-900 Ziraat
çeşidi ile birarada
dikilirse, hasat dönemi
uzatılabiliyor

Kampüsten İşe
Projesi’nde

forum 
toplantıları 

başladı

Antalya Ticaret Borsası
Gençlik Grubu’nun yürüt-
tüğü “Kampüsten İşe Pro-
jesi“ kapsamında
planlanan üç forum top-
lantısından ilki gerçekleş-
tirildi. Proje içinde
düzenlenecek olan diğer
iki toplantıdan birinde
meyvecilik sektöründen,
diğerinde de çiçek sektö-
ründen konuşmacılar yer
alacak. 10’da

Halıcılıkta 
yetişmiş insan
gücü var; 
istihdam yok!


