
Süleyman Demirel Üniversitesi, Ispar-
ta’da ekonomik ve sosyal bir organi-
zasyon gerçekleştirdi. Isparta
Valiliği, Isparta Belediyesi, Ticaret
ve Sanayi Odası ile Ticaret Bor-
sası’nın desteğiyle güçbirliği oluş-
masına katkı sağlayan Davraz
Kongresi, her yıl Davos Ekonomik
Forumu ve Rio Forumu’na rakip
olma iddiası taşıyor.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hasan İbici-
oğlu, Birinci Davraz Kongresi’nin
bir başlangıç olduğuna dikkat
çekti. Kongreye 35’i yabancı üni-
versitelerden, 93’ü de Türkiye
üniversitelerinden olmak üzere
600’e yakın akademisyen, araş-
tırmacı ve uygulayıcı
katıldı. 4’de

Davraz Kongresi, 
Davos ve Rio ile yarışıyor

25-27 Eylül arasında düzenlenen 1.Davraz

Kongresi’ne 35’i yabancı, 93’ü Türk

üniversitelerinden 600’e yakın bilim adamı ve

uygulayıcı katıldı. Kongrede ekonomik ve

sosyal alanda 235 bildiri sunuldu

İspanya’da gerçekleştirilen oylama-
da, daha önce Expo 2014 için
başvuruda bulunan Antalya’nın,
Expo 2016’yı düzenlemesi karar-
laştırıldı. Antalya’nın Expo
2016’yı düzenlemeye hak kazan-
ması uzun süredir bu konuda ça-
lışan paydaşları ve Antalyalıları
sevince boğdu. Antalya Valisi
Alaaddin Yüksel, Expo’yu Türki-
ye’ye getiren ilk şehrin Antalya
olduğunu; bundan büyük kıvanç
duyduklarını ifade etti. BAGEV
Başkanı Ali Çandır ise, Expo gibi
bir organizasyonun sadece An-
talya için değil; bölge illeri açısın-
dan da çok büyük bir kazanım ol-
duğunu söyledi. 3’te

Expo 2016 Antalya’nın oldu!...
Expo Fuarı, sadece Antalya’da değil bölge illerinde de sevinç yarattı

Davraz Kongresi, 
Davos ve Rio ile yarışıyor

Antalya Üniversitesi’nin lojman ve
sosyal tesislerin yer alacağı bi-
nanın temeli atıldı. AKEV Baş-
kanı Selahattin Çiçek, inanç ve
hedef birliğiyle gelecek yıl üni-
versitenin eğitime başlayacağı-
nı söyledi. 8’de

Dünyanın en büyük fuar organi-
zasyonu Expo’nun Antalya’ya
alınmasıyla ilgili yoğun çabalar

nihayet sonuç verdi. Aslında başvuru-
muz sırasında hedef Expo 2014’ü An-
talya’ya alabilmekti. Ancak önemli
olan “Expo’yu Antalya’ya getirebil-
mek” olduğu için bunun üzerinde bile
durmuyoruz. Bölge illeri olarak, hepi-
mize hayırlı uğurlu olsun.

Bir Batı Akdeniz
projesi; Expo 2016!

Başyazı sayfa 3’te

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın
İran Büyükelçiliği ile kurduğu sami-
mi diyalog, ziyaret trafiği başlattı.
ITSO, Isparta’dan İran’a ticaret ka-
pısı açmayı hedefliyor. 7’de

ITSO, İran-Isparta
arasında ticari köprü

kurmak istiyor

Yalvaç’ta deri
sektörü bitiyor
Yalvaç ekonomisine önemli

katkısı olan dericilik, kendi-
ni yenileyememe nedeniyle
yok olma noktasına geldi.
41 işletmenin faaliyet gös-
terdiği sektörde  Küçük Sa-
nayi Sitesi’ne taşınma sü-
recinde çok sayıda fire ve-
rilmesinden korkuluyor.
YTSO Başkanı Nuri Dirik,
firmaları birleştirememenin
sıkıntısını yaşıyor. 8’de

• Müteahhitler inşa ettikleri
trafoların bedelini geri alacak

• 5 bin kayıp taşınmaz bulundu

Haberleri 6. sayfada

Antalya Üniversitesi
gelecek yıl öğrenci
almayı hedefliyor

Kasaplar Odası Başkanı Osman
Yardımcı, Antalya’nın et sektö-
ründe kanunsuzluk ve kaçak
cenneti olduğunu söyledi. Yar-
dımcı, herkesin gözü önünde
yapılan kaçak kesimlere müda-
hale edilmediğini kaydetti. 7’de

Osman Yardımcı:
Antalya kanunsuz kesim
ve kaçak et cenneti!
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Bölgemizde bulunan Akdeniz, Sü-
leyman Demirel, Kocatepe ve
Mehmet Akif üniversiteleri

2009/2010 Öğretim Yılına bu ay başladı.
Hemen belirtmek gerekir ki Batı-Akdeniz
Bölgesinde henüz bir vakıf üniversitesinin
fiili olarak faaliyete geçmemiş olması, Bölge-
miz açısından ciddi bir kayıptır. Son dönem-
de bu konuda, gecikmiş bile olsa, bir hare-
ketliliğin olması ise olumlu bir gelişmedir. 

Üniversiter sistem konusunda toplumu-
muza, özellikle son 28 yıldır, kökten yanlış
algılayışlar ve beklentiler aşılanmaktadır.
Bunlardan iki temel yanlışlık; eğitim/öğre-
tim meselesi ve meslek sahipliği ile ilgilidir.

Üniversiteler; ailede, çevrede ve okulda
eğitilmiş yetişkin bireylere evrensel (univer-
se) bilgilerin aktarıldığı, paylaşıldığı ve niha-
yet öğretildiği kurumlardır. Bireyler üniversi-
telerde eğitilmekten çok öğrenirler ve bu öğ-
renme aslında yaşamboyu devam eden bir
süreçtir. Bu yüzden gelişmiş batıda yaşambo-
yu öğrenim (longlife learning) programları
uzun bir süredir uygulanmaktadır ve onların
idarecilerinin aklına yaşamboyu eğitim (lon-
glife education) söylemi hiç gelmemiştir.
Zira hem kavram olarak, hem de işlev olarak
kökten yanlış bir aşılamadır. Ancak bizde her
akademik dönem, idarece,  eğitim/öğretim
yılı olarak adlandırılır. 

Üniversite sistemindeki diğer bir temel
ve kökten yanlış aşılama ise meslek sahipliği
ile ilgilidir. İdari kapasite itibariyle gelişmiş
ve yetkinleşmiş ülkelerde üniversiteler, birer
meslek edindirme kurumları olmak yerine,
birer nosyon ve birikim kazandırma kurum-
ları olarak tasarlanmışlar ve faaliyete geçiril-
mişlerdir. Örneğin bünyelerinde yüksek-
okullar ve meslek yüksekokulları baskın ol-
mamıştır. Bizde ise üniversite programları-
nın ve öğrencilerinin çok büyük bir bölümü
bu türden meslek edindirme okullarında bu-
lunmaktadır. Üniversite sistemimizin, mut-

laka, eğitim okulu ve meslek edindirme oku-
lu olma özelliğinden kurtarılması gerekmek-
tedir. 

Bölgemizdeki üniversiteler de bu iki
özelliği, 28 yıldır yürürlükte bulunan YÖK
tekdüzeni dolayısıyla, bünyesinde ağırlıklı
olarak taşımaktadır. 

2009/2010 Öğretim Yılına girdiğimiz
bu dönemde bir taraftan Bölgemizdeki üni-
versitelerin mevcut durumunun bir profilini
siz değerli okuyucularımızla paylaşırken, di-
ğer taraftan da bu iki temel yanlışı sizlerle bir
kez daha paylaşmak istedik. (Tablo 1-2)

Tablolardan görüldüğü gibi üniversitele-
rimizdeki lisans ve lisansüstü öğrencilerin
toplamından çok daha fazla sayıda öğrenci,
önlisans programlarında okumaktadır. Prog-
ram sayıları ise birbirine daha yakın seyret-
mektedir. (Tablo 1-2)

Bölgemizdeki 4 üniversitenin akademik
personel sayıları birbirinden oldukça farklı
düzeydedir. Kuruluş yıllarındaki farklılıklar,
bu tabloyu ortaya koymaktadır. En eski olan
Akdeniz ile en yeni olan Mehmet Akif Ersoy
üniversiteleri sadece öğretim görevlilerinde
birbirine 1/3 oranında yaklaşmaktadır. As-
lında Akdeniz Üniversitesi, diğer üniversite-
leri kendi bünyesinden çıkarmıştır.  
Tablo 3-4)

Üniversitelerin SCI (Science Citation

Index) taramalı yayın sayıları; fen (SCI),
sosyal (SSCI) ve güzel sanatlar (AHCI)
alanlarında ayrı ayrı verilmiştir. Bu tabloya
göre öğretim üyesi başına SCI yayın perfor-
mansı en iyi olan üniversite Kocatepe, en
kötü olan ise Akdeniz gözükmektedir. (Tab-
lo 4-5)

Üniversitelerin yayın ve sanal ortamdaki
tanınırlık göstergelerinden biri de web orta-
mındaki belgelerinin tıklanma sıklığıdır.
Buna göre Akdeniz üniversitesi en tanınır
üniversite olma özelliğinde gözükmektedir.

Bölgemiz üniversitelerinin ülke genelin-
deki durumu için 2000-2008 yılları arasın-
daki yayın ve tanınırlık verilerinden hareket-
le yapılan bir sıralamaya göre ise Akdeniz
Üniversitesi 19., Süleyman Demirel Üniver-

sitesi 22. ve Afyonkocatepe Üniversitesi 45.
sırada yer alırken, son iki yıl verileriyle yapı-
lan bir sıralamaya göre ise Afyonkocatepe
23., Süleyman Demirel 45. ve Akdeniz 46.
sırada yer almıştır. Bu araştırmaya göre Ak-
deniz Üniversitesi son iki yılda ciddi bir ata-
lete ve performans kaybına uğramıştır.
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Dünyanın en büyük fuar organizasyonu Ex-
po’nun Antalya’ya alınmasıyla ilgili yoğun çaba-
lar nihayet sonuç verdi. Aslında başvurumuz

sırasında hedef Expo 2014’ü Antalya’ya alabilmekti. Ancak
önemli olan “Expo’yu Antalya’ya getirebilmek” olduğu için
bunun üzerinde bile durmuyoruz. Bölge illeri olarak hepi-
mize hayırlı uğurlu olsun. 

Expo fuarları, her yıl farklı bir temayla ve belli bir tak-
vime göre farklı şehirlerde düzenleniyor. Expo’nun en
önemli özellikleri, proje olarak devasa kapsamı ve düzenlen-
diği şehirde çok özel hazırlıklar yapılmasıdır. Olimpiyatlara
benzer. Doğru dürüst bir spor salonu bile yokken; olimpi-
yatlara aday olan şehirleri düşünün! Bu şehirler olimpiyatlar
sayesinde muazzam spor tesislerine kavuşur. Expo Fuarı’nın
düzenlendiği kentlerde de yepyeni tesisler inşa edilir. Sosyal,
kültürel işlevlere sahip birçok tesis! Herhangi bir fuarda
beklenen ziyaretçi sayısından kat kat fazla insan oraya gelir
ve o yılki tema doğrultusunda benzersiz bir deneyim yaşar.
Fuar tamamlandıktan sonra da bütün o tesisler o kentte ya-
şayanlara kalır ve çok uzun yıllar ziyaretçi çekmeye devam
eder. Böylece Expo, o kentin çehresini değiştirir. 

Expo, dünyanın her yerinden çok sayıda ziyaretçi çeken
bir organizasyon. Ziyaretçilerin Expo Antalya’yı gördüm di-
yebilmek için burada en azından bir, iki hafta geçirmesi ge-
rekecek. Expo aynı zamanda bir projeler fuarıdır. Bazı
ziyaretçiler burada “event” denen etkinliklere, bazı projelere
katılacaklar. Bu projelerden bazıları birkaç hafta sürebilecek.
Yani ziyaretçiler burada standart bir tatil süresinden daha
fazla zaman geçirecek. Antalya’ya bir saat uzaklıktaki Bur-
dur ve Isparta da bu aksiyona mutlaka katılacaklar. Bunun
ötesinde Expo kapsamında düzenlenecek etkinlik ve proje-
lerin Burdur ve Isparta’dan da; hatta belki Afyonkarahi-
sar’dan bile katkı ve destek alması gerekecek. Bu sayede bu
iller de Expo 2016 etkinliklerine bir şekilde entegre olacak-
lar. Bu illerdeki paydaşlarımız Expo konusunda yapacakları
hazırlıkları bu anlayışla biçimlendirmelidir. 

İşin kazanımları konusuna gelince... Organizasyonun
gerçekleştirileceği kent olarak Antalya pastadan daha büyük
paylar alacaktır kuşkusuz. Ancak şunu hatırlamakta fayda
var; gerek BAGEV, gerekse Akdeniz Kalkınma Ajansı şu ta-
rihten itibaren bu havza içinde üretilen değerlerin entegre
bir yapı içinde daha adilane şekilde paylaşılması ve birlikte
yeni değerler geliştirilmesi amacını taşıyor. Dolayısıyla bu-
günden sonra bölge sınırlarında yaratılacak her türlü zen-
ginlik; her türlü güzellik, tek tek iller bazında değil,
Akdeniz Kalkınma Ajansı kapsamındaki bir zenginleşme
olarak değerlendirilmelidir. Bu anlayışla bakıldığında şunu
rahatlıkla söyleyebiliriz; Antalya’nın kazanımları bölgenin
de kazanımları olacaktır. Çok büyük bir botanik bahçesi
oluşturulması söz konusu mesela. Bölgemiz canlı bitki mü-
zesi gibi bir değere kavuşacak. Türkiye gibi florası zengin bir
ülkede böyle bir projenin bölgede olması Isparta için de,
Burdur için de, Antalya için de büyük şanstır. Şanstır çünkü
bu tür projeleri Expo gibi bir vesile olmaksızın gerçekleştir-
mek son derece zor. Bölgemiz buna benzer birçok kazanım
elde edecek ve Expo bütün bölge olarak, yaşam kalitemize
çok şey katacak. 

Expo 2016 Antalya ile ilgili bir başka önemli konu da
şu; günümüz dünyası giderek büyüyen projelerin dünyası.
Projelerin kapsamı ve üstleniciye yüklediği sorumluluk bü-
yüdükçe, üstlenicinin de büyümesi gerekiyor. Bugün artık
çok büyük projeleri tek başınıza gerçekleştiremezsiniz. Ya
birlikte hareket edeceksiniz, ya da kayda değer bir başarı
elde edemeden sahneden çekileceksiniz. Ve Expo Fuarı ger-
çekten çok büyük bir proje. Başladığı zaman, nasıl büyük
bir iş başarmış olduğumuzu hepimiz çok daha iyi görüp an-
layacağız. Expo 2016 Fuarı’na hazırlanırken Burdurlu pay-
daşlarımız, Ispartalı paydaşlarımız hep birlikte
düşünmeliyiz; böyle bir işi üstlenmenin sorumluluklarını ve
gururunu da hep birlikte paylaşmalıyız.

Bir Batı Akdeniz
projesi; Expo 2016!

BAŞYAZI

İspanya’da gerçekleştirilen oylamada, Antal-
ya’nın,  Expo 2016’yı düzenlemesi kararlaştırıldı.
Karar Antalyalıları sevince boğdu. Antalya Valisi
Alaaddin Yüksel, Expo’yu Türkiye’ye getiren ilk
şehrin Antalya olduğunu; bundan büyük kıvanç
duyduklarını ifade etti. BAGEV Başkanı Ali Çandır
ise, Expo gibi bir organizasyonun sadece Antalya
için değil; bölge illeri açısından da çok büyük bir
kazanım olduğunu söyledi. 

Expo’ya adaylık sürecinde teknik ve taktik açı-
dan çok başarılı bir yol izlendiğini belirten Antalya
Valisi Alaaddin Yüksel, “Tarihsel birikimi ve güçlü
toplum dokusu ile elindeki hedefleri gerçekleşti-
rebilecek güce sahip olan Antalyalı’nın yeni bir
strateji doğrultusunda, ortak akılda buluşup,
takım çalışması yapmasından hiçbir zaman kuş-
kum olmadı. Expo‘lar şehirlerin yaşam kalitesinin
yükseltilmesi bakımından müstesna bir fırsattır.
Antalyalılar bugün toplumsal karakterleri olan
ortak akılda buluşarak kelimenin tam anlamıyla
tarih yazmaktadır. Tarih, Expo’yu tartıştığında,
Expo Dünya Fuarı’nı Türkiye’ye getiren ilk şehrin
Antalya olduğunu mutlaka kayıt altına alacaktır.
Expo 2016 Türkiye’ye ve Antalyamıza kutlu
olsun” dedi. 

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı,
BAGEV’in Başkanı Ali Çandır da, Expo 2016’nın
Antalya’ya getirilmesinin sadece Antalya’ya değil
tüm Batı Akdeniz bölgesine umut verdiğini be-
lirtti, “Bu çok önemli bir başarıdır. Antalyalılar,
birlikte hareket etmenin güzelliğini bir kez daha
idrak etti. Bütün paydaşlara harcadıkları çaba
için ayrı ayrı teşekkür etmek gerek. Fuara gele-
cek olan ziyaretçiler burada standart bir tatil sü-
resinin ötesinde zaman geçirecekler. Mutlaka
bir saat mesafedeki Burdur’u, Isparta’yı da gör-

mek isteyecekler. Fuar etkinlikleri ve fuar kapsa-
mındaki projeler için büyük olasılıkla Burdur ve
Isparta’dan; Afyonkarahisar’dan bile katkı ve des-
tek alınacaktır. Bu iller de Expo 2016 etkinlikle-
rine entegre olacaklardır. Dolayısıyla Expo’nun
sağlayacağı kazanımları sadece Antalya’ya mal
etmek söz konusu değil. Bölge olarak büyük
fayda göreceğiz.”

Expo 2016’nın teması
“Çiçek ve çocuk”

Expo’da her yıl evrensel bir tema belirlendiğini
anlatan Ali Çandır, “Bizler çiçekle yaşıyoruz, çiçe-
ğin içinde yaşıyoruz, dünyaya çiçek veriyoruz.
Dolayısıyla çok hoş bir başlık belirlenmiş diye dü-
şünüyorum. Zaten başvuru yapılırken neye vurgu
yapacağınız da insanlar üzerinde etkili oluyor.
Çiçek ve çocuk gibi evrensel bir temanın da bu
süreçte katkısı olmuştur sanıyorum” şeklinde ko-
nuştu. 

“Burdur ve Isparta da
organizasyona katılmalıdır”

Ali Çandır, işin sorumluluklarını ve gururunu
Batı Akdeniz illeri olarak paylaşacaklarına inandı-
ğını söyledi, “Bizim ilk ve en temel çalışma ilke-
miz, birlikte hareket etme kültürünü
yaşatmaktır. Bugün devasa projeleri tek başınıza
gerçekleştiremezsiniz. Ya birlikte hareket ede-
cek ve güç birliği oluşturacaksınız, ya da kayda
değer bir başarı elde edemeden sahneden çeki-
leceksiniz. Expo 2016 Fuarı için hazırlıklar sürer-
ken de birlikte düşüneceğiz; böyle bir işi
üstlenmenin sorumluluklarını ve gururunu birlikte
paylaşacağız.”

Antalya ‘EXPO’ ile
tarih yazıyor!

Antalya Valisi Alaaddin
Yüksel: "Antalyalılar bugün
toplumsal karakterleri olan
ortak akılda buluşarak
kelimenin tam anlamıyla tarih
yazmaktadır"
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Süleyman Demirel Üniversitesi,
Isparta’da Türkiye’den ekonomik ve
sosyal konularda dünya yönetimine
katkı sağlayacak bir organizasyon
gerçekleştirdi. Isparta Valiliği, Ispar-
ta Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Oda-
sı ile Ticaret Borsası’nın desteğiyle
şehirde güçbirliğinin oluşmasına kat-
kı sağlayan Davraz Kongresi, her yıl
liderlerin buluştuğu Davoz Ekonomik
Forumu ile Brezilya’da gerçekleştiri-
len sosyal foruma rakip olma iddiası-
nı taşıyor.

SDÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Hasan
İbicioğlu, 1. Davraz Kongresi’nin bir
başlangıç olduğuna dikkat çekti. Kon-
greye 35’i yabancı üniversitelerden,
93’ü de Türk üniversitelerinden ol-
mak üzere 600’e yakın akademis-
yen, araştırmacı ve uygulayıcının ka-
tıldığını bildiren İbicioğlu, şu bilgiyi
verdi: “Davraz Kongresi’ne 35’i ya-
bancı üniversitelerden, 93’ü Türki-

ye’deki üniversitelerden, STK’lar-
dan, kamu kuruluşlarından yakla-
şık 600 araştırmacı, uygulayıcı,
akademisyen katıldı. 50 oturum-
da 235 bildiri sunuldu. 20 davet-
li konuşmacı güncel ve akademik ko-
nularda sunuş yaptı, 7 yuvarlak
masa toplantısı yapıldı.”

“Dünyaya yeni şeyler
söylemek lazım”

Dekan Prof. Dr. Hasan İbicioğlu,
ilk iş olarak Davraz Kongresi adının
SDÜ adına tescil ettirileceğini söyle-
di: “Önümüzdeki dönemde ilk olarak
Davraz Kongresi’ni SDÜ adına tescil
ettireceğiz. Ondan sonra kongrenin
her yıl mı, 2 yılda bir mi yapılacağına
karar vereceğiz. Bizi Davos’la ya da
Brezilya forumu ile kıyaslıyorlar, ama
biz onları geçeceğimize inanıyoruz.
Diğer kongrelerde tartışmalar hep
ezber üzerinden geçiyor. Dünyanın

güçlü devletleri geliyor, kendi sesleri-
ni duyuruyor. Biz uygulamacı ve
araştırmacıları bir araya getirelim,
Doğu’nun ışığını, Batı’nın aklı ile bu-
luşturalım ve dünyaya yeni şeyler
söyleyelim ibtiyoruz. Kongre Türki-
ye’nin yumuşak güçlerinden biri ola-
caktır. Yumuşak güç diyorum zira
kongreler farklı fikirlerin kuluçka mer-
kezleri olarak işlev görüyorlar.Anado-
lu’ya ait değerleri dünya platformları-
na taşırsak, bizim medeniyetimizi an-
latabilirsek, hakkımızdaki önyargıları
da ortadan kaldırabiliriz. Davos dedi-
ğimiz yer, dağ başında, küçücük bir
yer. Nokia, Finlandiya’dan küçük bir
ülkeden çıkmış, bir marka. Isparta
olarak biz de başarabiliriz.”

Ülke ekonomisine, bölgemize
ve Antalya ilimize katkısıyla
önemli gelir sağlayan sektör-

lerden turizm bir sezonu daha bugünler-
de kapatıyor. 

Geçen sene etkisini fazlasıyla göste-
ren ekonomik krizin etkilerini turizm
sektörü çok fazla hissetmemişti çünkü
zaten sezon bitimine ve kışa denk gel-
mişti. Bu sırada rutin işten çıkarmalar ol-
muştu fakat bu sene durum biraz daha
farklı olacak. 

Her ne kadar her şey dahil sistemi
eleştirilse de turizmin diğer sektörlere
katkısını yadsıyamayız. İşte bu sebeple
bu kış, ulaşım, inşaat, diğer hizmet sek-
törleri gibi diğer sektörler de bu krizden
ciddi bir şekilde etkilenecekler. 

Etkilenmelerinin sonucu olarak kar-
şımıza ilk çıkan sorun işsizlik olacaktır.
Şu anda işsizlik oranı % 13-14 aralığında
seyrediyor. Bana göre özellikle kış ayla-
rında işsizlik oranlarının % 16-17 hatta
% 19’lar düzeyinde gerçekleşmesini bek-
leyebiliriz.

Maalesef bu rakamlar önümüzde bir
dağ gibi duracak, bu sorunlar çözüm
bekleyecek. Peki hiç bir şey yapmadan
bekleyecek miyiz? Elbette hayır. Kanaat-
lerimiz doğrultusunda bazı öneriler ya-
pabiliriz; 

Birincisi şu: bu dönemde turizmciler
farklı çalışma ve ücret sistemleri geliştire-
rek personel istihdamını mümkün ola-
bildiğince sağlamalıdırlar. 

İkincisi, işten çıkarmak yerine, ilgili
personeli atıl dönemlerde hizmet kalite-
sini arttırıcı pratiğe yönelik eğitimlere
tabi tutabilirler. Bu sayede her sene yaşa-
nan niteliksiz iş gücü sorununa da bir
nebze katkı sağlamış olurlar

Bu konuda da devletin de istihdama
yönelik destekleyici ekonomik paketleri
çoğaltması beklenebilir. Belki devlet, sek-
töre özgü küçük paketler geliştirebilir. 

Tabi bunlar hastaya ilaç vermek gibi
bir şey. Oysa önemli olan hastalığı orta-
dan kaldırmaya yönelik çalışmaların ya-
pılmasıdır. Bunun için de bölgemizde
turizmin 12 aya yayılması, ekonomik
yönden gelişmiş ülkelerden, harcama
yapma olanağı yüksek turistlerin ülkemi-
ze gelişinin sağlanması ve satış yöntemle-
rinin değişmesi yönünde çalışmaların
tüm sektör temsilcileri tarafından birlik-
te hareket etme kültürünü geliştirerek
sağlamaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtmeye çalıştığımız
yöntemler üzerinde durmadığımız tak-
dirde bölgemizde işsizlik her yaz bir neb-
ze düşecek, ama kış gelince tekrar yükse-
lecektir. Bununla birlikte niteliksiz işgü-
cünde bir gelişme de olmayacak ve sektö-
rün ihtiyacı devam edecek ve maalesef
bu hayati soruna gerçek anlamda bir çö-
züm bulunamamış olacak. 

t u r i z m
Reşat Güney
İnsan Kaynakları &
Yönetim Danışmanı

Batı Akdeniz’de
turizm ve istihdam

Davraz Kongresi,
Davos ve Rio ile yarışıyor
25-27 Eylül arasında düzenlenen 1.Davraz Kongre-
si’ne 35’i yabancı, 93’ü Türk üniversitelerinden
600’e yakın bilim adamı ve uygulayıcı katıldı. Kongre-
de ekonomik ve sosyal alanda 235 bildiri sunuldu

SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hasan İbicioğlu

Burdur’da bal paketleme tesisi kuruldu
Burdur Ziraat Odası Başkanı Gökay Tekin, bal ve kahvaltılık

paketleme tesisi kurdu. Tesiste kahvaltılık bal, tereyağ, reçel
gibi ürünlerin paketlemesi yapılacak. TSE belgeli tesis, günlük
12 ton üretim kapasitesine sahip. Burdur Yeni Sanayi Site-
si’nde 510 bin TL’lik yatırım yaparak kentin ilk paketleme tesi-
sini kuran Gökay Tekin, 11 kişiye de istihdam sağlayacak. El
değmeden üretim yapılacak tesiste 12 ana ürünün paketle-
mesi yapılacak. 

Altınyayla Arıcılık Gıda Paketleme Tesisi’nde izole edilmiş
üretim alanında olası haşerelere karşı ses dalgası yayan cihaz-
larla önlem alınmış. Tesiste çevre illerdeki üreticilerin de paket-
lemesinin yapılacağını belirten Tekin, hedefinin TSE belgeli
Burdur balını tüm dünya ülkelerine tanıtmak olduğunu söyledi.
Tekin, Arıcılık Birliği’ne de çağrıda bulunuyor; “Marka oluştu-
run, balınızı maliyetine paketleyelim.”



Küresel, ulusal ve bölgesel
düzeydeki ekonomik
göstergeler, büyüklükler ve

eğilimler; aslında hepimizin farklı
detaylarda izlemesi, bilmesi ve
değerlendirmesi gereken konular arasında
gelmektedir. Zira, tüm bireyler ekonomik
yaşamın içinde olup bitenden ve
beklentilerden bir şekilde
etkilenmektedir. Bu tespitten hareketle
BAGEV5T Gazetesinin bu bölümünde
temel bazı ekonomik göstergelerdeki
büyüklükleri ve beklentileri, mümkün
olduğunca yorumdan kaçınarak, sizlerle
paylaşmak istedik.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından en son açıklanan büyüme
rakamları ile birlikte ve çeyrek dönemler
itibariyle son üç yıllık eğilimi; hem bir
önceki döneme göre hem de bir önceki
yılın aynı dönemine göre aşağıdaki
tablodan incelemek mümkündür. 

(Tablo 1)
Bilindiği gibi TÜİK, 2001 yılından

beri kentsel ve bölgesel büyüme
rakamlarını açıklamamaktadır.
Dolayısıyla kent ve bölge için bu son
derece önemli ekonomik büyüklüğü
kurumsal düzeyde bilememekteyiz.
Ancak, son iki yıldır üzerinde çalıştığımız
tahmin edici ekonometrik modellerden
elde ettiğimiz izlenim, bölgemizin genel
ekonomik gidişattan daha iyi bir
performans gösterdiğidir. 

Çeyrek dönemler itibariyle son üç yılı
değerlendirdiğimizde ortaya çıkan en
bariz eğilim, sürekli ve ciddi bir biçimde
kötüye gidişat olduğu yönündedir.
Bölgemiz için bu eğilim daha vahim
boyutlarda yaşanmaktadır. Nominal
büyüklük itibariyle 2004 yılına gerilemiş
gözükmekteyiz.

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 tablodan
izlendiği gibi genel bütçede Türkiye
ortalamasının üzerinde bir gelişme
yaşanmış olmasına rağmen, reel
ekonomideki gelişmeler açısından
ortalamanın çok altında kalınmış olması,
Bölgemizdeki tahribatın boyutlarını
değerlendirmek bakımından öncü birer
gösterge olarak dikkate alınabilir
gerçekleşmelerdir.
(Tablo 2)

Bölgesel düzeydeki önemli ekonomik
göstergelerden biri,
fiyat hareketliliğini
açıklayan
enflasyondur.
Türkiye ortalaması
ile bölge enflasyonu
arasındaki ilişkiler
özellikle aylık ve
yıllık düzeyde
önem taşır.
Aşağıdaki tablodan
da görüldüğü gibi
hem aylık, hem de
yıllık enflasyonda

Türkiye ortalamasının üzerinde bir fiyat
artışı yaşamaktayız. Özellikle aylık fiyat
artışı Eylül’de ortalamanın iki kat
üzerinde gerçekleşmiştir. 
(Tablo 3)

Eylül Ayı enflasyonunda en dikkat
çeken kalem ise Giyim ve Ayakkabı
harcamaları olmuştur. Ortalamada %-
1.01 gibi yüksek oranda bir fiyat düşüşü
yaşanırken, Bölgemizde %2.49 gibi
ortalamadan yaklaşık 3.5 kat yukarıda bir
fiyat artışı yaşanmıştır. Benzer durum
yıllık enflasyonda da gözlenmektedir.
Bölgemizdeki ekonomik borçluluğun bir
göstergesi olarak banka kredilerinin
durumu da önem taşımaktadır. Pek çok
sosyo-ekonomik göstergeye göre
Türkiye’nin 10. ili olma konumundaki
Antalya banka kredileri konusunda 4.
sırada yer almaktadır. 1992 Yılında 7. ve
2001 Yılında 9. sırada banka borçlusu
bulunan Antalya, ciddi bir borçlanma
yükü altına girmektedir. Bu kapsamda da
bölgedeki diğer tüm illerin toplam
borçluluğundan 4 kat daha borçlu
konumdadır. 
(Tablo 4-5)

5Ekim 2009

Bölgemiz için
EKO-METRİK göstergeler
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Antalya Defterdarlığı’nca en son 1999 yılın-
da yapılan tapu taramaları 2007 yılında yeni-
lenmeye başladı. Tarama sırasında kayıtlarda
gözükmeyen milyonlarca metrekare büyüklü-
ğünde binlerce parsel taşınmazın varlığı tespit
edildi. 

Antalya’da en son tapu taramalarının
1999 yılında yapıldığını belirten Defterdar Hi-
dayet Mat, 2007 ve 2008 yıllarındaki tapu ta-
ramaları ile Antalya merkez, Kemer, Manav-
gat, Alanya ve Serik ilçelerinde imar uygulama-
sı, kadastro çalışmaları, mahkeme kararları
gibi işlemler sonucu kayıtların güncelliğini kay-
bettiğinin belirlendiği söyledi. Bu taramalar so-

nucunda kayıtlarda gözükmeyen 3 bin 699
adet hazine taşınmazının tespit edildiğini belir-
ten Hidayet Mat, “Tespit edilen taşınmazların
yüzölçümü 624 milyon 628 bin 881 metreka-
re olup, taşınmazların tapu senetleri temin edi-
lerek, hukuki ve fiili durumları araştırılmaya
başlanıldı. Geri kalan 9 ilçemiz Finike, Kumlu-
ca, Demre, Gazipaşa, Elmalı, Gündoğmuş,
Kaş, İbradı ve Korkuteli’nde tapu taramalarına
17 Kasım’da başlanmış olup, Gazipaşa, Dem-
re, Kaş ve Korkuteli’nde sonuçlanan çalışmala-
ra göre 1313 adet 610 milyon 7 bin 376
metrekare büyüklüğündeki taşınmaz tespit edi-
lerek kayıtlara alındı” dedi.

Antalya’da 5 bin kayıp
taşınmaz bulundu
Antalya’da 2007 yılında başlatılan tapu taramaları neticesinde kayıt-
larda gözükmeyen, toplam 624 milyon 628 bin 881 m² büyüklü-
ğünde 5 bin 12 adet taşınmaz tespit edildi. Antalya merkez ve 8
ilçede tamamlanan tapu taramaları 5 ilçede daha devam ediyor. 

4 Kasım 2004 tarihinde
Isparta- Burdur karşılıklı
tren seferlerini, 3 Mart
2008’de İzmir seferi yapan
Göller Ekspresi’ni, 24 Tem-
muz 2008’de de İstanbul
seferi yapan Pamukkale Eks-
presi’ni kaybeden Isparta’ya
kısa vadede tren seferi dü-
zenlenmeyeceği bildirildi.
Vali Ali Haydar Öner, Ispar-
ta’nın tren konusunda bir
süre daha beklemek zorun-
da olduğunu söyledi. 

Vali Öner, “Uzun vadede
Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan
hızlı tren projesini umutla bekliyoruz.
Evet bazı tren seferlerini kaybetmişiz.

Ama haklı gerekçeler de var.
Ispartalı treni istiyor ama
varken de treni kullanmıyor.
Sahip çıkmak sadece iste-
mekle olmuyor, aynı zaman-
da o trene binmek gereki-
yor” diye konuştu. T.C. Dev-
let Demiryolları Genel Mü-
dürlüğü’nün Isparta’nın yolcu-
sunun tren yerine taksiyle ta-
şınmasının daha ucuz olaca-
ğı yönündeki vurgusunu ha-
tırlatan Vali Öner, “Ray yeni-
leme çalışmaları devam edi-
yor. Bu konuda önemli bir

mesafe alındı. Ama gayemiz hızlı tren
projesi ağına dahil olmak. Bu Isparta
için daha büyük bir kazanım olur” dedi.

Isparta Valisi Öner: Amaç hızlı
tren projesine dahil olmak

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği
Başkanı Deniz Karataş, müteahhitlerin TE-
DAŞ ve ASAT’la yaşadığı sıkıntıların birçoğu-
nun giderildiğini belirterek, “Federasyonu-
muz öncülüğünde KDV indirimi, ferdi iskan
indirimi ve tapu harçları konularında talep-
lerimiz karşılık buldu. Logar sorunları çözül-
dü. TEDAŞ ile özellikle imar izni olan bölge-
lerde inşa edilen binaların elektrik ihtiyacı
için yapılması gereken trafonun da müteah-
hitler tarafından yapılmasına ilişkin proble-
me yönelik çözüme ulaşıldı. Bundan böyle
TEDAŞ için trafo inşaatı gibi tüm harcama-
lar, enerji bedelinden düşülerek  geri alın-
mış olacak. Bunun hakkaniyetli bir çözüm
olduğuna inanıyoruz çünkü inşaat ruhsatı

verilmiş bir yere altyapı hizmetinin getiril-
memiş olması, müteahhitlerin eksiği değil”
dedi.

Müteahhitlerin, imar izinli, ancak altyapısız bölgelerde inşa ettiği trafoların maliyet
sorunu çözüme kavuşturuldu. Bu tür yerlerde müteahhitler tarafından yapılan tra-
foların bedeli TEDAŞ tarafından iade edilecek 

Müteahhitler trafo bedelini geri alacakITSO Mobilya ve Elektrikli
Materyaller Grubu Meclis
Üyesi Abdullah Nuri Yolcu,
şehir içi ticari sahaların ne-
fes alamaz hale geldiğini bil-
dirdi. İstanbul Yolu üzerin-
deki sahanın Mobilyacılar
Çarşısı ilan edilmesi için
rapor hazırlayacakları-
nı bildiren Yolcu, çok
ortaklı bir girişimle
Isparta’ya devasa
bir fabrika ka-
zandırılabilece-
ğini ifade etti.

Isparta’da
küçük sermayelerle 300
mobilya işletmesinin iş ve
değer ürettiğini belirten Yol-
cu, “Bizi birleştirin” mesajı
verdi. Küçük sermayelerle
Isparta’da Çilek, İstikbal,
Doğtaş ulusal markaları gibi
bir fabrika kurulmasının ha-

yal olmadığını düşünen Yol-
cu, bu konu için Meclis Ko-
mitesi’nde rapor hazırlaya-
caklarını açıkladı, “Şehir

merkezi ticari açıdan ne-
fes alamıyor. Çözüm bu-
lunamıyor. Mobilyacılar
Çarşısı Projesi geliştire-

ceğiz. İstanbul Cad-
desi’nin sağ tarafını
bize verin diyoruz.
Düşündüğümüz
proje Mobilyacı-
lar Çarşısı.
750- 1000 m²
satış merkezleri

inşa edilmeli. Herkes orada
toplanmalı. Böylece genel
anlamda ticari alan sıkışıklığı
giderilebilir. Merkezde kira-
lar inanılmaz düzeyde. Bu
sorunlara çözüm üretilmeli-
dir. Mobilyacılar olarak diyo-
ruz ki açın yolumuzu.”

Ispartalı mobilyacılar:
“Bizi birleştirin”

Ekonomiye katkı yap-
manın yollarından
biri, özkaynaklarımıza

dayalı mal ihracatıdır. Bölgemi-
zin bu konuda taşıdığı potansi-
yel yüksek ancak yeterince
verimli bir şekilde değerlendiril-
miyor. Bu potansiyel, daha ras-
yonel şekilde değerlendirilebilir. 

Bölgede katma değeri yük-
sek mallar arasında mermer özel
bir öneme sahip. Dünya mer-
mer rezervlerinin % 30’u Türki-
ye’de, bunun da büyük kısmı
Afyonkarahisar, Burdur, An-
talya üçgeni içinde. Antalya Li-
manı’ndaki aktivitenin önemli
kısmı da mermer ticaretine da-
yanıyor. Mermerin ham bloklar
halinde değil; işlenmiş mermer
olarak ihraç edilmesi, elde ede-
ceğimiz ticari değer açısından
çok daha verimli olacaktır. 

Katma değeri yüksek bir
ürün de kesme çiçektir. İthal gir-
disi olmayan kesme çiçek sek-
törü, sağladığı istihdamla bölge
ekonomisine önemli katkı yapı-
yor. Ortalama % 5 katma değer
sağlayan otomotivi düşünelim.
Kesme çiçek otomotivin ulaştığı
cirolara ulaşabilseydi; otomoti-
vin, kesme çiçeğin yaratacağı
katma değeri oluşturması için
milyarlarca dolar ciro yapması
gerekirdi. Bu yüzden kesme çi-
çeğin bölgemizde sürekli gün-
demde kalmasını sağlamalıyız.
Çünkü kesme çiçekçilikte ürün

ve pazar çeşitliliğiyle ilgili
önemli sıkıntılar söz konusu. 

Turizm faaliyetlerini ihracat
gibi düşünecek olursak, An-
talya’nın ülkenin en büyük ihra-
catçı ili olduğunu söylemek
mümkün. Tabi, bu alanda da ya-
pılması gerekenler var; her şey-
den önce Antalya markasının
daha etkili kılınması bölgenin
çıkarları açısından önemli. Hiz-
met kalitesi konusunda çıtayı
sürekli yükselten ve turistik hiz-
metleri çeşitlendiren bir anlayış,
sektörün ufkunu genişletecektir. 

Mersin’den İzmir’e kadar
Antalya dışında bir liman bu-
lunmamaktadır. Ama Batı Ak-
denizliler olarak bu hayati
avantajdan yararlanamıyoruz.
Çünkü liman hizmetleri çok pa-
halı ve bu Antalya Limanı’ndan
geçen malların fiyatlarına yansı-
yor. Antalya’da, yine çok yazık
ki, demiryolu taşımacılığı im-
kanı olmaması; liman hizmetle-
rine dönük talebin sınırlı
kalmasına neden oluyor; bu da
hizmet bedellerinin ucuzlama-
sına engel oluyor. 

Bölgemizin bir başka
önemli handikapı da, Antalya
Uluslararası Hava Limanı güm-
rük bölgesinde soğuk hava de-
posunun bulunmaması
konusudur. Büyük ölçüde bozu-
labilir kargo malı üreten bölge-
mizde bu da ihracat açısından
çok önemli bir eksikliktir. 

Halil Bülbül
ATB Yönetim Kurulu Üyesi

Batı Akdeniz yüksek ihracat
potansiyeline sahiptir 

ticaret



Bir önceki dönemde 59,5 artı
5 Kuruş olan süt fiyatı yılın son 3
ayında 66,5 artı % 1 kooperatif
primi olarak belirlendi. 

BTSO Konferans Salonu’nda
2009’un son süt ihalesi gerçekleş-
tirildi. İhaleye süt üreticileri adına
Köy-Koop Başkanı Yakup Yıldız baş-
kanlığındaki grup ile Pınar, Sütaş,
Çavuşoğulları, Ülker Ak-Gıda, Bur-
süt, Ekici Süt, Varollar, Yörükoğlu
ve Duranlar gibi alıcı firma temsilci-
leri katıldı. İhaleyi AK Parti Milletve-
kili Bayram Özçelik, Tarım İl
Müdürü Kadir Güven, Ziraat Ban-
kası Tarımsal Projeler Daire Baş-
kanı Levent Öztürk, Ziraat Bankası
İl Müdürü Namık Kemal Özkan da
izledi. 

Tarım İl Müdürü Güven, teşvik-
lerden yararlanma konusunda üre-

ticileri dikkat etmeleri konusunda
uyardı. Milletvekili Özçelik de ihale-
nin hayırlı olmasını dilerken,
“Bugün burada sanayicilerimizin
67,1 değil 67,5 fiyat vermesini

beklerim” temennisinde bulundu.
Sanayicilerle süt üreticilerinin pa-
zarlığı sonunda 66,5 artı % 1 birlik
payıyla birlikte sütün fiyatını
67,165 kuruş olarak belirlendi.
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ITSO ile İran Büyükelçiliği ara-
sında kurulan samimi diyalog, iki
ülke arasında ziyaret trafiği baş-
lattı. ITSO heyetinin Mayıs ayında
ziyaret ettiği İran’dan aralarında
üst düzey yöneticilerin de bulun-
duğu bir heyet Isparta’ya geldi. 

İran heyetine İran Hamedan
Valisi Dr. Behrooz Maradi, Ha-
medan Belediye Başkanı Sayed
Masoud Asgarian, İran Büyükel-
çiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmet
Nurani ile Hamedan TSO Başkanı
Kahrro Sameri önderlik etti. İran
Büyükelçisi Bahman Hosseinpoor
da İran heyetinin ziyaretini fırsat
bilip, ITSO Başkanı Kaçıkoç’un da-
veti üzerine Isparta’ya geldi.

Başkan Hasan Hüseyin Kaçı-
koç Isparta-İran arasında ticaret
kapısının açılması gerektiğini söy-
ledi. İran’dan gelen heyet ile Is-
partalı işadamları arasında
sanayi, tarım ve hizmet sektör-
lerinde işbirliği görüşmeleri
tartışıldı. İran Büyükelçisi Bah-
man Hosseinpoor İran’da ya-
bancı yatırımcılar için büyük fır-
satlar olduğunu belirtti.

ITSO önderliğinde kurulma-
sı planlanan ve Dünya Banka-
sı’nın onayına sunulan İş Geliş-
tirme Merkezi Projesi küresel
krize kurban gitti. Dünya Ban-
kası, 1 milyon dolar finans
desteği sağladığı İş Geliştirme
Projelerini dünyada yaşanan
kriz nedeniyle askıya aldı.  

ITSO peşini bırakmıyor
ITSO Başkanı Hasan Hüse-

yin Kaçıkoç, KOSGEB’in Dünya
Bankası finans desteğiyle ha-
zırladığı İŞGEM Projesi’nin kü-
çük ve orta ölçekli sanayi
tesislerinin doğup, gelişmesi
için önem arz ettiğini söyledi.
Kaçıkoç, “Sayın Valimizin des-
tekleriyle İŞGEM için Özel İda-
re Genel Sekreterliği bünyesin-
de kuluçkaya alınacak işletme-
ler için yer temin edildi. İŞ-
GEM’e idari bina hazırlandı.
Bu yerin tadilatı ve İŞGEM’in
kuruluşu için Dünya  Bankası
1 milyon dolar finans desteği
sağlıyordu. Ancak maalesef
global kriz patladı. Dünyanın
yaşadığı kriz Isparta’da İŞ-
GEM’i rafa kaldırdı” diye konuş-
tu.

Kaçıkoç, destek için KOS-
GEB’e başvurduklarını ve İŞ-
GEM’den asla vazgeçmeyecek-
lerini belirtti.

Kasaplar Odası
Başkanı Osman
Yardımcı, Antal-
ya’nın et sektö-

ründe kanunsuzluk ve kaçak
cenneti olduğunu söyledi. Yar-
dımcı, herkesin gözü önünde
kaçak olarak kesim yapılmasına
rağmen, müdahale edilmediğini
kaydetti ve bu konuda bir ko-
misyon kurulmasını önerdi. 

Osman Yardımcı, Antal-
ya’nın kanunsuz kesim ve kaçak
cenneti olduğunu söyledi. Ka-
saplara yönelik yoğun denetim-
ler yapıldığını belirten Osman
Yardımcı, aynı denetimlerin bu
işi kaçak olarak yapanlara uygu-
lanmadığını belirtti ve “Kaçak
etle mücadele için bir komisyon
kurulmalıdır” dedi.

Ekonomisinin yüzde 70’i hayvancılık ve ta-
rıma dayanan Burdur’da yılın son 3 ayında
uygulanacak süt fiyatı üreticiler ile sanayici-
lerin katıldığı ihalede belirlendi Antalya, hem önemli bir tarım kenti ol-

ması nedeniyle üretimde söz sahibi bir
il; hem de turizm potansiyeli açısından

baktığımızda önemli bir tüketim kenti. Ülkemizin
tamamında olduğu gibi ilimizde de taze meyve ve
sebze pazarlaması açısından çok önemli bir unsur da
toptancı haller. Haller, ürünlerin tüketiciye ulaştırıl-
masında önemli bir kavşak. Komisyoncu, tüccar,
üretici birlikleri, nakliyeciler de haldeki bu işleyiş
içindeki önemli aktörler. Ancak son yıllardaki geliş-
meler, tüm bu aktörleri derinden etkilemekte. Sebze
meyvenin pazarlanma süreci zaten kendi içinde bir
çok kademeden oluşuyor; üretim, tasnif, saklama,
taşıma gibi. Bütün bu süreç son yıllarda büyük yerli
ve yabancı perakende zincirlerinin, büyük marketle-
rin etkisi altında. 

Antalya’nın ilk nakliyat ambarı olma özelliğini
taşıyan 70 yıllık bir firmanın sahibi olarak şunu söy-
lemek istiyorum; sebze nakliyeciliğini, babadan mi-
ras kalan bir meslek olarak bugün zor şartlar altında
da olsa sürdürmeye çalışıyoruz. Yıllardır Türkiye
hudutları içinde her tarafa buradan yaş sebze meyve
nakliyeciliği yaptık; halen de yapıyoruz. Ama son
yıllarda ekonomik açıdan düştüğümüz dar boğaz
mesleğin geleceği açısından bizleri tedirgin ediyor. 

Türkiye’de özellikle taze meyve ve sebze sektö-
ründeki yapısal değişimi ve eğilimleri yıllardır ya-
kından takip etme, gözlemleme şansımız oldu. Son
zamanlarda birçok büyük perakende zinciri sektör-
de iddialı yatırımlar yapıyor. Taze meyve ve sebzeler
perakendeciler tarafından önemli bir mal grubu
olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda bazı toptan-
cı hal komisyoncuları ve toptancı tüccarlar, süper-
market zincirleri veya yiyecek hizmeti sektörü (otel-
ler, restoranlar, fast food zincirleri) için başlıca teda-
rikçiler haline geldi. Bunlar birçok bölgede faaliyet
gösteriyor, nakliye ve depolama yatırımları yaparak
etkinliklerini pekiştiriyorlar. Şu anda büyük firmala-
rın hepsinin kendine bağlı ya da kendilerine ait
kamyonları var. İstanbul ya da Ankara’da kendi dük-
kanlarına mal yapanlar veya komisyona mal yapan-
lar bu marketlerden büyük ölçüde etkilendi. Mig-
ros, Carrefour, Kiler gibi marketler kendi depoların-
dan sevkıyatlarını yapıyorlar. Bu durum biz ambar-
cıları, kamyoncuları ve diğer tüccarları ortadan kal-
dırmak anlamına gelmektedir. 

Hal yasasına göre bu firmalar ihtiyacı olan mal-
ları İstanbul ve Ankara hallerinden kendileri alıyor-
du. Bu durumda ambarcı ekmek yiyordu, kamyon-
cu ekmek yiyordu, tüccar ekmek yiyordu, komis-
yoncu ekmek yiyordu. Bunları hep ortadan kaldır-
dılar. Bu üç meslek Antalya’da ve diğer üretici bölge-
lerde bitmiş durumda. 

Marketlerin ihtiyacı olan malları bulundukları
illerde hallerden satın alması; hal rüsumunu ödeye-
rek mal alması hem devletin kasasına para girmesi
bakımından hem de mesleğe bağlı kamyoncuların,
ambarcıların, tüccarların tekrar devreye girmesi açı-
sından önemli. Aksi takdirde bu meslek grupları da
pazardan dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya! 

Mesele sadece kamyıncu, sadece komisyoncu
meselesi değil. Mesele koskoca bir sektörün nakliye-
siyle, aracılık hizmetleriyle, pazarlamasıyla, paketle-
mesiyle ve hatta kimi zaman üretimiyle tek bir elin
kontrolü altına girmesi meselesidir. Tekel olma rü-
yası görenlerin önünü daha ne kadar açacağımız
meselesidir. Allah o günleri göstermesin ama fazla
uzak görünmüyor;  iş o raddeye gelecek olursa vay
tüketicinin haline; vay üreticinin haline... 

Rüştü Kantarcı
Nakliyat Ambarı İşletmecisi

Birileri tekel olma
rüyası görüyor

taşımacılık Burdur’da yılın son süt ihalesi yapıldı
Süt fiyatı 66,5 Kuruş oldu

Isparta-İŞGEM’in
umudu
KOSGEB’de

ITSO, İran-Isparta arasında
ticari köprü kurmak istiyor

ITSO’nun ev sahipliğinde
kenti ziyaret eden İran heyeti

sanayi, tarım ve hizmet
sektörleriyle ilgili görüşmeler
yaptı. ITSO Başkanı Kaçıkoç,

“ilişkiler dostluktan öteye
geçmelidir” dedi 

Osman Yardımcı: 
Antalya kanunsuz
kesim ve kaçak 
et cenneti!
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Batı Akdeniz bölgesi, Antalya’nın sa-
hil bölgelerinden ta Afyonkarahi-
sar’a kadar yer şekilleri açısından

son derece zengin bir çeşitlilik arz eder. Başta
meyvecilik olmak üzere, tarımsal üretim söz
konusu olduğunda bu çeşitlilik, bölgeye özgü
benzersiz iklim koşullarıyla da beraber; belki
dünyanın çok az bölgesinde söz konusu ola-
bilecek bir avantajlar bütünü oluşturur. 

Bilindiği gibi bitkisel üretimde arazinin
konumu, o bölgenin rakımı ve dolayısıyla or-
talama hava sıcaklığı büyük önem taşır. Ra-
kım, sadece hava sıcaklığını değil; o yüksek-
likte söz konusu olan hava olaylarını da anla-
tan bir değişkendir. Bazı ürünler, sadece sahil
kuşağında yetişebilirken, bazı ürünler belli bir
yüksekliğin altındaki arazide yetiştirilemez
yahut yetiştirilse bile istenen verim alınamaz. 

Öte yandan ürün piyasalarında işin pazar
aşamasını incelediğimiz zaman en önemli so-
runlardan biri de ürün arzı konusudur. Bazı
ürünleri fazlaca ürettiğimizden dem vururuz
ama dünya pazarlarında bizim o fazla üretiyo-
ruz dediğimiz üründen eser yoktur. Fazla üre-
tiyoruz ama herkesin en yüksek miktarlarda
ürün arz ettiği dönemde biz de piyasaya ürün
sürüyoruz. Böyle olunca satış şansı bulabilse
bile emeğimizin karşlılığını almamıza imkan
kalmıyor. 

İşte tam bu noktada bölgemizin emsalsiz
rakım zenginliğinin imdada yetişebileceğini
düşünüyoruz. Pazardaki boşlukları, rakımdan
kaynaklanan farklı hasat dönemleriyle dol-
durmak, erkenci ve geççi çeşitlerle turfanda
sezonunu uzatmak ve ürüne hakkettiği değeri
buldurmak mümkündür. 

Farklı dönemlerde hasat edebileceğiniz
ürün çeşitliliğinin, kuşkusuz başka avantajları
da var. Özellikle geniş alanlarda yetiştirilen
çeşitlerde hasatın birkaç güne sıkışan yoğun-
luğu büyük kalite kayıplarına da sebep olur. 

Aynı araziyi farklı çeşitlere paylaştırmak
ve farklı rakımlarda bu çeşitliliği daha da zen-
ginleştirmek; hasat sezonunu çok avantajlı
sürelere çıkarabilmektedir. Bu yöntemin her
aşamasında küçük küçük birçok kazanım söz
konusu olur. Bu küçük kazanımları bir araya
getirdiğinizde bir iki sezon içinde göreceksi-
niz ki ürününüz hiç ummadığınız ölçüde de-
ğer bulmuş ve pazarda satış probleminiz kal-
mamış. 

Bu bağlamda Batı Akdeniz bölgesinin
Akdeniz Kalkınma Ajansı şemsiyesi altında
bir arada değerlendirilmiş olması tarımsal
üretim açısından da büyük kazanımlar vaat
ediyor. Tabi bölgedeki üretim alanlarının
özellikle meyvecilik konusunda organize bir
anlayışla ele alınması ve meyveciliğe yeni yatı-
rımlar yapmayı planlayanların rakım ve çeşit
tercihi konusunda karar verirken yukarıda
çok kısaca bahsettiğimiz kritik noktaları da
göz önünde bulundurması gerekir. 

Abdullah Kankaya
Emekli Öğretim Görevlisi, 
Ziraat Mühendisi

Rakım çeşitliliği
bölgemizin

zenginliğidir

t a r ı m

Antalya sahillerinde son
günlerde çok fazla görülmeye
başlayan Kızıldeniz göçmeni
Rhopilema Nomadica türü
denizanasına karşı dikkatli
davranmak ve temastan ka-
çınmak gerekiyor. Eşeyli ve
eşeysiz olarak çoğalma özelli-
ğine sahip olan bu tür, çok
hızlı çoğalıyor ve yoğun turizm
sezonunda; Haziran, Eylül ay-
ları arasında daha çok görülü-
yor. Deniz suyu sıcaklığının
artması, Akdeniz’e evsel atık-
ların girişi, akarsularla besle-
yici elementlerin taşınması
türün bölgeye göç etmesinin
nedenleri arasında. 

Denizanasının yakıcı küçük
kapsülleri cilde temas etti-
ğinde patlayarak bir çeşit
zehir salıyor. Kaşıntı, yangı,
acı, kızarıklık ve su toplama
gibi etkiler yapan bu zehir
kimi zaman daha ciddi sağlık
sorunları da yaratabiliyor. Ak-
deniz Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. M.Cengiz Deval, bu ne-
denle temastan kaçınmak ge-
rektiğini söylüyor, “Plajlarda
geniş gözlü ağlarla koruma
bantları oluşturularak ve bu
bantlara takılan denizanaları-
nın toplanıp uzaklaştırılması
mümkün. Çoğu denizanası ya
kıyıya vurmuş halde ya da dal-
gada bulunur. Plajlarda bunla-
rın gözlenerek toplanması ve
uzaklaştırılması gerekir.
Temas halinde yapılacak ilk
şey, yumuşak bir havluyla
temas edilen bölgeyi temizle-
mektir. Tatlı suyla yıkamak
doğru değil çünkü yoğunluk
farkı cilt üzerindeki zehir ke-
seciklerinin patlamasına
neden olur. Rahatsızlığın bo-
yutu ciddiyse mutlaka bir he-
kime başvurulmalıdır.”

Yalvaç ekonomisine çok önemli
katkıları bulunan asırlık iş kolu derici-
lik, kendisini yenileyemeyen işletme-
ler nedeniyle yok olma noktasına
geldi. Şu anda 41 işletmenin faaliyet
gösterdiği sektörde Küçük Sanayi Si-
tesi’ne taşınma sürecinde çok sa-
yıda fire verilmesinden korkuluyor.
YTSO Başkanı Nuri Dirik, sek-
törde faaliyet gösteren firma-
ları birleştirememenin
sıkıntısını yaşıyor.

Yalvaç Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Dirik, şu anda
41 olan faaliyetteki işletme sa-
yısının Küçük Sanayi Site-
si’ne taşınma
sürecinde 25’e
gerileyeceğini tah-
min ettiklerini bil-
dirdi. YTSO
önderliğinde
sektöre yönelik
40’ın üzerinde
toplantı yapıldı-
ğını anlatan
Dirik, “40’ın
üzerinde top-
lantı yaptık. Arka-

daşları birleştirmek için uğraştık.
Çırçır rölesi Türkiye’de sadece Yal-
vaç’ta yapılıyor. 3 firma birleşti. Bir
tek onlar çırçır rölesi yapıyor, Hindis-
tan’a mal satıyorlar. Esnafımız tek-
nolojiye yenildi. 10 liralık şeyi 8 liraya
satıyorlar. Kendi aralarında pazar sı-

kıntısı yaratıyorlar. Zamanında
150 dolara satılan şey, 50-
60 milyona satılıyor. Bu-
rada derinin her şeyi
yapılıyor. İşin amelelik kısmı
olan her şeyini Yalvaç’ta ya-
pıyorlar. Ama maalesef şu
anda işçiye maaş ödenemi-

yor. Çoğu kayıt dışı çalışı-
yor. Birbirlerini şikayet

ediyorlar” diye ko-
nuştu.

Küçük Sanayi Si-
tesi’nde en önemli
sorunun arıtma ol-
duğuna dikkat
çeken Dirik, esnaf

kesiminin bu
arıtmayı inşa
edecek güce
sahip olmadı-
ğını söyledi. 

Antalya’da Göçmen denizanasına 
karşı koruma bandı
Antalya’da Göçmen denizanasına 
karşı koruma bandı

Son dönemde Antalya
sahillerinde sıkça rastla-
nan Rhopilema Noma-
dica türü denizanalarına
karşı dikkatli olmak ve
temastan kaçınmak ge-
rekiyor 

Antalya Üniversitesi gelecek
yıl öğrenci almayı hedefliyor

AKEV’in son projesi Antalya
Üniversitesi’nin Kadriye Bel-
desi’nde 300 dönüm üzerinde
yer alan kampus alanında, ikinci
binanın da temeli atıldı. Törene,
Serik Kaymakamı Ahmet Ümit,
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, ATSO
Başkanı Çetin Osman Budak,
AESOB Başkanı Orhan Tolunay,
Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, Kadriye Belediye Baş-
kanı İsmail Şahin ve çok sayıda
davetli katıldı.

AKEV Yön. Kur. Bşk. Selahat-
tin Çiçek; “AKEV’in 5 bine yakın
mezununun Antalya’da hangi
konumlarda olduğu ortada. Biz

inanç, amaç ve hedef birliğiyle,
gelecek yıldan itibaren bu kentin
ikinci üniversitesi ile eğitim ve
bilime hizmet etmeye devam
edeceğiz. Üniversiteyi kurma ça-
lışmaları 1995’de başladı. 2005’e
kadar her yere gittik. 2005’de
Kadriye Belediyesi, meclisinin
de kararıyla sesimizi duydu ve
bu yeri tahsis etti. 15 yıllık müca-
delemizde herkes bize ‘Kaç mil-
yon doların var?’ diye sordu. O
gün de sıfır dolarımız vardı,
bugün de sıfır dolarımız var.
Bizim amacımız eğitim sevdası
ile gelecek yıl bu mevsimlerde
Antalya Üniversitesi’nin bu bina-
larına öğrenci almaktır” dedi.

Yalvaç’ta deri sektörü bitiyor

Nuri Dirik
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Tarım, sırf Batı Akdeniz’de değil bütün
Türkiye’de sanayinin, sınai üretim
teknolojilerinin ve ekonomik hayatın

temelidir. Ancak Batı Akdeniz bölgesi gibi
yoğun olarak tarımsal üretim yapılan bölgelerde
tarımın vesile olduğu teknolojiler kadar, tarımsal
üretimin önünü açan teknolojilerden de söz
etmek gerekiyor. Analiz laboratuarları tarımda
ihtiyaç duyulan çok önemli bir teknolojik hiz-
meti sunan kuruluşlar olarak önem taşıyor. 

Bir bölgede yoğun örtüaltı üreticiliği yapıl-
ması, üretimin modernleşmesi ve hızlanması an-
lamına geliyor. Ama bu durum aynı zamanda o
bölgede hastalık ve zararlılar açısından da yoğun-
laşma demektir. Bitkisel üretimde hastalık ve za-
rarlılar yoğunlaştıkça da bu problemlere karşı
kullanılan yöntemlerde de yoğunlaşma oluyor.
Bu da hepimizin bildiği gibi kalıntı sorununu ge-
tiriyor, dolayısıyla da pazar piyasalarında güveni-
lirliğimizi etkiliyor. 

Antalya İl Kontrol Laboratuarı Müdürlü-
ğü’nün Toptancı Hali içine taşınması ve bu ta-
şınma sürecinde bina ve teknik donanımının
revize edişmiş olması bütün bölge üreticisi açı-
sından çok olumlu bir gelişme oldu. Toptancı
Hali’ndeki bu laboratuar sadece bölgenin değil
bütün Türkiye’nin alanında en gelişmiş teknolo-
jiye sahip kuruluşlarından biri. Ancak yine de
mevcut durumu değerlendirdiğimizde Batı Ak-
deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü BATEM ve
Tarım İl Müdürlüğü’ne ait tesisler dışında geniş
bir yelpazede hizmet veren analiz kuruluşu bu-
lunmuyor. Özel laboratuarların sayısı giderek art-
makla beraber, çoğunun donanımı henüz bölge
ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde değil ve yine
önemli bir kısmı ayakta kalmakta zorlanıyor. 

Burada şunu da samimiyetle itiraf etmek ge-
rekir; bölgede hizmet veren laboratuarlar, mes-
leki bir çatı oluşturup güvenilirlikle ilgili kendi
tedbirlerini kendi aralarında almaları gerekir.
Çünkü bu konuda kamuoyunda ortaya çıkacak
menfi bir kanaat, önümüzdeki süreçte üreticiyi
ve ihracatçıyı üzdüğü kadar laboratuar işletmele-
rini de sıkıntıya sokacak. Laboratuarların itiba-
rıyla ilgili kaygılar hali hazırda dile getiriliyor.
Örneğin maliyeti 80 TL olan ithal bir analiz kiti
ile gerçekleştirilebilen bir işlem; bir laboratuarda
40 TL bedelle yapılıyorsa, ortada çok ciddi bir
sorun var demektir. 

Laboratuarların sunduğu teknoloji hizme-
tini denetleyebilecek mekanizmalar oluşturul-
muş değil. Mevcut durumda kuruluşlar kendi
güvenilirliklerini oluşturmaya çalışıyor. Ancak
bunu başaran kuruluşlar bile, sektör hizmetle-
rindeki kalite kaygılarından ciddi zararlar göre-
biliyor. 

Bitkisel üretimde kalıntı başta olmak üzere
her türlü analiz hizmetini sunan laboratuarların
güvenilirlik sağlaması; nitelikli hizmet sunma-
ları; hizmet bedellerinde liberal anlayışı zedele-
meden makul bir standardizasyon getirmeleri
ve nihayet laboratuar sektörünün kendi içinde
disiplin altına alınması ancak mesleki bir örgüt-
lülükle sağlanabilir. Ancak henüz böyle bir giri-
şim bile yok. 

Mehmet Ali Maden
Gazateci - Yazar

Laboratuar
teknolojileri ve

güvenilirlik

teknoloji

Isparta Orman
Bölge Müdürlüğü
ile SDÜ işbirliğiyle
ormanda atıl vazi-
yette bulunan biyo-
kütleler, ısı
kaynağı şeklinde
değerlendirilecek.
Orman Bölge Md.
Yrd. Adnan Yıl-
maztürk, ormanla-

rın ülke ekonomisine daha fazla
katkıda bulunması amacıyla yaptığı
araştırmanın önemli sonuçlar verdi-

ğini belirtti. Ormanlarda yıllık bir mil-
yon ton atık biyokütle bulunduğunu
kaydeden Yılmaztürk, ‘’Bunlar bir
süre sonra ormana zarar veriyor.
Ağaç gelişimini engelliyor ve yan-
gına davetiye çıkarıyor. Bunların
ekonomiye kazandırılması gerekti-
ğini düşündük’’ diye konuştu. 

Yılmaztürk, ‘’İki aşamada değer-
lendireceğiz. İlk olarak atıl vaziyette
bulunan biyokütleleri pellet teknoloji-
siyle yakıt haline getireceğiz. Sonra
piroliz ve gazlaştırma ile daha
büyük santrallerdeki yakıt sorununu

gidereceğiz. İlk proje üze-
rinde yoğunlaştık. Önce
bunu gerçekleştireceğiz’’
dedi.  

Yüksek kalorili,
temiz yakıt

Süleyman Demirel Üni-
versitesi Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Araş-
tırma ve Geliştirme Mer-
kezi YEKARUM’un Müdürü
Doç. Dr. İbrahim Üçgül de
atığın sıkıştırılarak yakıt ha-
line dönüştürülmesine
karar verdiklerini belirtti.
Doç. Dr. Üçgül, gerekli te-
sisler kurulduğu takdirde
meyve ve sebze artıklarının
da yakıt olarak kullanılabile-
ceğini kaydetti. Elde edilen

yakıtın hava kirliliği konusunda da
elverişli olduğunu ifade eden Doç.
Dr. Üçgül, ‘’Yakıt
temiz, karbon
emisyon ölçümleri
hava kirlilik kriter-
lerine uygun, kül
oranı düşük, kalo-
risi ise yüksek.
Elde edilecek yakıt
son derece de-
ğerli olacak’’ diye
konuştu.

Orman atıkları
ekonomiye kazandırılacak
Orman atıkları
ekonomiye kazandırılacak

Orman Bölge Müdürlüğü ile SDÜ işbirliğin-
de ormanlardaki atıl biyokütlelerin ekono-
miye kazandırılması için proje hazırlandı.
Türkiye’ye örnek olacak proje, uygulamaya
geçince ülke genelinde yaygınlaştırılacak. 

Adnan Yılmaztürk

İbrahim Üçgül

Ulaş Bey, önce Starsale’in
faaliyet alanını tanımlar mısınız,
lütfen?

Starsale uluslararası bir yazılım
şirketidir. Şirketin çalıştığı ana konu
internete dayalı teknolojiler. Web si-
teleri, intranetler, içerik yönetim sis-
temleri ile kurumsal ve ticari web
portallarının geliştirilmesi ve uygu-
lanması. 2000 yılında kurulan şirket
Hollanda ve Türkiye’den yönetiliyor.
Her iki ülkedeki tesisi de teknoloji
geliştirme bölgelerindedir. Türki-
ye’deki faaliyetlerini Antalya Tekno-
kent’te sürdürüyor.

Türkiye’ye yatırım kararın-
dan memnun musunuz?

Çok memnunuz. 2006 yılında
stratejik bir kararla Türkiye ofisini
faaliyete geçirdik. Uygun yatırım
koşulları, nitelikli insan gücü ile bir-
leşince AR-GE birimleri Türkiye’ye
taşınmış oldu. Gelecek on yılda
doğru hamleler gerçekleştirilirse
Antalya’nın Avrupa çapında bir “Bili-
şim Vadisi” olmaması için hiçbir se-
bep göremiyoruz.

Peki neden Çin ya da Hin-
distan değil de Antalya?

Öncelikle çok uzaklar. Ayrıca
kültürel anlamda bizler çoktan Avru-
pa Birliği’ne girmiş durumdayız.

Teknoloji kullanabilme ve geliştire-
bilme kapasitemiz ise her anlamda
Avrupa’ya denk ya da önünde. Bü-
tün bunlar yatırım teşvikleri ile de
birleşince Türkiye bir yazılım cen-
neti. Her 3 dakikada bir Avrupa’nın
farklı bir bölgesinden Antalya’ya bir
uçak iniyor bu da operasyonları Av-
rupa içerisinde olduğundan daha
kolay idare edilir kılıyor.

Türkiye’de de büyük bazı
kuruluşlar sizinle çalışıyor. Ne-
den sizi tercih ediyorlar?

Yaptığı dev işlerle kurumsallığı-
nı kanıtlamış bir firmayız. Öte yan-
dan ölçeğinden bağımsız olarak
her müşterimize aynı bilinç ve has-
sasiyetle yaklaşıyoruz. Bizim için
hepsi çok önemli. Starsale standart
reçetelere sığmayan bir firma. Biz
hazır geliştirilmiş teknolojileri birileri-
ne uydurmaya çalışmıyoruz; her
soruna özel terzi işi yazılım çözüm-
leri geliştiriyoruz. Bu anlamda dev
bir butik üreticiyiz denebilir.

Bunun dışında sahip olduğu-
muz ve geliştirdiğimiz rakipsiz ve
yepyeni teknolojiler bizi rakipleri-
mizden farklı kılıyor. Örneğin ya-
zılım geliştirme konu-
sunda rakiplerimize
göre bazı noktalarda

10 kata kadar daha hızlıyız. Starsa-
le’in bir diğer çok başarılı olduğu
nokta da anglo-saksonların deyi-
miyle “on time- on budget”  işler
yapmamız yani müşterilerimizin za-
man ve bütçe kısıtları doğrultusun-
da 1’e 1 uyumlu işler çıkarabilme
yeteneğimiz. Tüm bunların yanında
bir Teknokent firması oluşumuz ve
vergi avantajımız bizi rakiplerimiz-
den daha hesaplı hale de getiriyor.

Starsale Antalya Tekno-
kent’inin ve hatta Antalya’nın
ilk yabancı bilişim yatırımcısı.
Bu konuda ne söyleyeceksi-
niz?

Bu doğru. Ancak bir nüans da
var. Starsale Türkiye;  % 95 yaban-
cı sermaye ile kurulmuş bir Türk şir-
keti. Yani biz kendimizi yabancı ya-
tırım olarak değil de uluslararası bir
Türk şirketi olarak tanımlıyoruz.
Bunda ortaklarımızın Türkiye ve
Antalya aşkı da önemli rol oynadı.
Hatta biz firma olarak yörenin tanı-
nırlığının arttırılması için sürekli bir
çalışma içindeyiz. Geçtiğimiz gün-
lerde düzenlediğimiz bir teknoloji
konferansı ile farklı ülkelerden 50‘yi
aşkın yazılım profesyonelini Antal-
ya’daki yatırım fırsatlarını anlatmak
üzere davet ettik. Bu insanlardan
yatırım anlamında çok ciddi geri bil-
dirimler aldık. Yakında
“Bilişim Vadisi”ne
doğru atılan en büyük
gerçek adımı, bu se-
fer 100 firma davet
ederek gerçekleş-
tirmeyi de düşü-
nüyoruz.

Antalya Teknokent’te uluslararası
bir bilişim devi: STARSALE

İnternete dayalı teknolojiler konusunda uzman Hollandalı
Starsale’in Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü Sayın Ulaş
Utku Tosun ile Starsale’in sunduğu hizmetler ve portföyü
hakkında konuştuk 
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Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ta-
sarısı ile ilgili olarak Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası, Sebze Meyve ve
Tarım 7’nci Grup Meslek Komitesi,
sektörü olumsuz yönde etkileyecek
olan düzenlemeleri masaya yatırdı.
Tasarının 5/VI., 5/VII., 11/I ve
11/VI.k. maddeleri nedeniyle yaşa-

nabilecek sorunların önüne geçmek
için tasarıda değişiklik yapılması
önerilerinin yer aldığı teklif kararı,
ATSO Başkanı Çetin Osman Bu-
dak’a teslim edildi ve Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’ne gönderildi. esini sağla-
yacaktır. 

Tasarıda komisyon oranının yüzde 6’da sınırlandırılması, 5 gün içinde üreticiye
ödeme yapılması, işyerlerinin kiralanması şartı ve fazla işyeri kiralama duru-
munda sözleşmenin feshni içeren maddelerin değiştirilmesi için ilgili Bakanlık-
lara başvuruldu. Esnafa göre tasarı, hallerinin temeline konmuş dinamit!

Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı’na yönelik tepkileri değerlendiren AKP Antalya
Milletvekili Sadık Badak, şikayet konusu maddelerin esnafın
lehine düzenlemesi için girişimlerde bulunacağı sözünü verdi
ve “Esnafımız müsterih olsun” dedi

Sadık Badak: 
Hal esnafı müsterih olsun! 
Sadık Badak: 
Hal esnafı müsterih olsun! ÅKP Antalya Milletvekili

Sadık Badak

Tasarı’da, komisyon oranının yüzde
6’yla sınırlandırılması, ürünlerin hal-
den geçme zorunluluğunun kaldırılma-
sı, 5 gün içinde üreticiye ödeme yapıl-
ması, işyerlerinin kiralama usulüyle ve-
rilmesi ve birden fazla işyeri çalıştır-
maya yasak getirilmesi öngörülüyor. 

Sadık Badak, Ekim ayında
TBMM’de görüşülmeye başlayacak
olan Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasa-
rısı ile ilgili olarak Antalya’daki yaş
meyve ve sebze üreticileri ile hal es-
nafını endişelendiren maddelere ilişkin
Kumluca, Manavgat ve Antalya’daki
esnaf ve üreticilerle görüştü. Milletve-
kili Sadık Badak, sektörün Bakanlığa
yaptığı başvurular neticesinde tasarı-
nın hazırlık çalışmalarına 2006 yılında
başlandığını ve bu süreçte Ankara ve
İstanbul’daki meslek mensuplarının
görüşlerinin de alındığını ifade etti. 

Ankara ve İstanbul’daki hallerin tü-
ketici halleri olduğunu ve tüketici böl-
gelerindeki esnafın öncelikleri ile üre-

tim bölgesi esnafının önceliklerinin
farklı olduğuna dikkat çeken Sadık Ba-
dak, şunları söyledi; 

“Gazipaşa, hatta Adana’dan Fethi-
ye’ye kadar bizim bölgemizde üretici
esnafı var. Ancak Ankara ve İstan-
bul’da ürün, temizliği bile yapılmış ola-
rak son hale getirildikten sonra hal
esnafı tarafından sevk ediliyor. Yani
bunlar tüketici esnafı. Oysa üretici hal-
lerinin iş yükü daha ağır. Bu noktada
Kumluca ve Manavgat’taki üretici ve
halcilerle buluştuk ve sorunlarını dinle-
dik. Aynı şekilde Antalya’daki esnafı-
mızla da görüşmelerimizi sürdürüyo-
ruz. Kanun tasarısı üzerinde esnafımı-
zın değiştirilmesi ve düzenlenmesini
öngördüğü maddeler belirlendi ve bu
hususlar bize iletilecek. Ben de bir An-
talya milletvekili olarak, tasarı komis-
yonunda görüşülürken ilgili hususlarda
değişiklik yapılması için gerekli çalış-
malarda bulunmayı bir görev biliyo-
rum. Esnafımız müsterih olsun. Elimiz-
den geleni yapacağız.”

Antalya Ticaret Borsası’nın dü-
zenlediği “Yeni Hal Yasası’na Doğru”
başlıklı forum toplantısının sonuç bil-
dirgesi yayınlandı. 

Sonuç Bildirgesi
01.Eğer hallerin odağında olduğu

bir piyasaya düzenleme getirilecek-
se, hal esnafının görüş ve önerileri
mutlaka alınmalıdır; bu görüş ve
öneriler rafa kaldırılmamalı; düzenle-
me hazırlanırken göz önünde bulun-
durulmalıdır.

02.Tasarıda gıda güvenliği, piya-
sanın kayıt altında olması ve kontrol-
lü ticaret gibi konularda çok iyi niyetli
düzenlemeler getirilmekle beraber;
ülkemize özgü koşullar düşünülünce,
bunların uygulanması ve işleyişleri
açısından da çok ciddi sıkıntılar söz
konusu olacaktır. 

03.Rüsum konusu, sadece sebze
meyve ticaretinde söz konusu olmak-
tadır. Dünyanın başka hiçbir ülkesin-
de söz konusu olmayan bu uygula-
ma gözden geçirilmeli, bir şekilde
toptancı haller belediyelerin gelir ka-
pısı olmaktan çıkarılmalıdır. 

04.Komisyoncu payı, ödeme sü-
resi, kiralama ve tahsis gibi konular
bu piyasalardaki mevcut durumun
gerçekliği gözetilerek yeniden ele
alınmalıdır. Eğer mesele bu gerçekli-
ğin topyekün değiştirilmesi ise mutlak
surette hakkaniyetli bir düzenleme

hazırlanmalı ve hazırlanırken eksik-
siz olarak bütün tarafların görüşleri
sorulmalıdır. 

05.Üreticilerin etkin örgütlülüğü
olmayışı, sebze meyve piyasaların-
daki sorunların altında yatan temel
etkendir. Etkili üretici örgütlülüğü ola-
bilse, bu güç piyasaları doğal bir dü-
zen içine sokacaktır. Dolayısıyla üre-
tici örgütlenmesinin ve mevcut üretici
örgütlerinin etkinliğinin önündeki en-
geller kaldırıldığında birçok sorun
kendiliğinden çözülecektir. 

06.Örgütlülük, üretici açısından
güç kazanmak demektir. Üretici ör-
gütünün güç kazanması demek, üre-
ticinin hem fiyat üzerinde, hem de pi-
yasanın genel işleyişi üzerinde etkin
ve belirleyici olması demektir. Bu da
piyasaları, başta toptan mal alan pe-
rakendeciler ve ihracatçılar olmak
üzere büyük miktarlarda mal satın
alan tarafların aleyhinde bir dengeye
götürecektir. 

07. Bu tasarı doğası gereği bir-
den çok bakanlığın ilgi alanına gir-
mektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Ma-
liye Bakanlığı ve Belediyelerden do-
layı da İçişleri bakanlığı bir koordi-
nasyon halinde tasarı üzerinde birlik-
te çalışmalıdır. 

08.Fiili durum elveriyor olsa da;
yasal anlamda da İstediği gibi alım
satım yapabilen üretici örgütlülü-
ğü, komisyoncu esnafının ve top-

tancı hallerdeki işleyi-
şin de disipline edil-
mesi anlamına gele-
cektir. Dolayısıyla
üretici örgütlülüğüne
yeterince değinme-
yen mevcut tasarı,
işin esasına temas
etmeyen yüzeysel bir
çaba olmaktan öteye
geçememiştir. 

“Hal Yasa Tasarısı revize edilmeli”

“Hal Yasa Tasarısı 
fitili ateşlenmiş dinamit gibi”



Sayın Adar, Isparta’da hayvancılık
açısından önemli bir potansiyel var.

Ancak ticari anlamda istenen ve-
rim alınamıyor. Bu durum
hangi nedenlere dayanıyor?

Türkiye’de ticaretin, eko-
nominin yöneldiği alan tarım
ve hayvancılıktır. Isparta da
tarıma ve hayvancılığa da-
yalı bir ekonomiye sahip.
Kalkınmanın ancak bu
alanda odaklanırsak ger-

çekleştirilebileceğine
inanıyoruz. Ancak bu
odaklanmayı henüz
gerçekleştirebilmiş

değiliz. Asıl neden budur.
Isparta’da hayvancılık uygulamaları il-

kel yollarla yapılıyor. Ev altındaki ahırlar-
da, ilkel yollarla ikişer baş hayvanla yapı-
lan besicilik modeli artık geride kalmalı-
dır. Toplu hayvancılık modellerine geçil-
melidir. Büyüklerimiz ne demiş, ‘birlikte
rahmet, ayrılıkta azap var’. Çok doğru bir
söz. 

Peki neler yapılması gerekiyor? 
Isparta Ticaret Borsası’nda Mart

ayında yapılan seçimlerle yönetime gelen
ben ve arkadaşlarımın ilk icraatı Organize
Hayvancılık Bölgesi olacak. Isparta özellik-
le süt hayvancılığında son yıllarda çok

önemli gelişmeler kat etti. Kooperatifler
ve birlikler öncülüğünde devletimizin de
sağladığı desteklerle süt üretimi arttı, bu
ürüne dayalı sanayi gelişti. İlimiz süt üre-
timinde Türkiye’nin markalı illeri arasına
girdi. Ancak süt hayvancılığında daha
profesyonel bir yapını kurulması gereki-
yor. Ticaret Borsası Meclisimiz Ispar-
ta’da Organize Hayvancılık Bölgesi’nin ku-
rulmasına karar verdi. Sayın Valimiz de
bu konuda bize destek olacağını bildirdi.
Önümüzdeki günlerde harekete geçece-
ğiz. Amacımız 7000 başlık toplu hayvan-
cılık projesini hayata geçirmek olacak.
Hayvancılık artık ev altındaki ahırlarda iki-
şer başlık modellerle yapılmamalıdır. 

Konuyla ilgili önemli devlet
destekleri de var değil mi? 

Bölgemiz özellikle Şarkikaraağaç ve
Yalvaç’ta süt hayvancılığı ve süt üretimi-
ne yönelik çok ciddi atılımlar içine girdi.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Kırsal
Kalkınma Yatırımlarını Destekleme
Programı kapsamında kooperatifler ve
birliklere sunulan hibe krediler süt üreti-
minde önemli bir dönüm noktası oldu. İl
Özel İdaresi’nin geçtiğimiz yıllarda sağı-
lan sütün vakit kaybetmeden süt soğut-
ma tanklarında depolanması için yaptığı
yatırımlar büyük önem taşıyor. Beyköy
Sulama Kooperatifi, Isparta’da hiç ol-
mayan bir tesisi üyelerinin hizmetine
sundu. Beyköy’de yapılan toplu süt sa-
ğım merkezinde, hayvanlardan sağılan
süt hiç el değmeden borularla süt so-
ğutma tankına gönderiliyor. Bu işlem
sayesinde sütün fiyatı litrede 90 Kr artı-
rıldı. Bu çok önemli bir miktar. Böyle
modern tekniklerle sütten daha fazla
para kazanılabileceği kanısındayız. Dola-
yısıyla birleşmek, birim başına teknoloji
maliyetlerini düşürecektir. Bu da daha
sağlıklı koşullarda üretim ve daha yük-
sek kazanç demektir.
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Isparta Ticaret Borsası, ev altındaki ahırlarda, ilkel yöntemlerle ikişer baş hayvanla
yapılan hayvancılığı toplu besicilik modelleri ile geliştirmek istiyor. Borsa Başkanı Adar,
“Isparta, toplu hayvancılıkta Türkiye’ye örnek olacaktır” iddiasında bulundu.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var!

BATI AKDENİZ EKONOMİSİNİ GELİŞTİRME VAKFI (BAGEV)
Bölgesel Ekonomi Gazetesi
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Yazı İşleri Müdürü
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Antalya Eczacılar Odası ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Antal-
ya’da Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bota-
nik bahçesi kurulması için çalışmalara
başlandı. Yavuz Özcan Parkı’nda oluş-
turulacak Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçe-
si için Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu
Üniversitesi Eczacılık fakülteleri de
destek veriyor. 

Antalya Eczacılar Odası
Başkanı Cihan Dinç, Tıbbi
Bitkiler Botanik Bahçe-
si’nde, ilaç sektöründe
kullanılan ve dünyanın bir-
çok bölgesinden getirile-
cek olan yaklaşık 4 bin bit-
ki çeşidi bulunacağını kay-

detti. İnsanları tedavi etmede kullanı-
lan tüm bitkilere yer verileceğini belir-
ten Oda Başkanı Dinç, “Projemize Ya-
kın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si’nden destek alıyoruz. Ayrıca Gazi
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden
Prof. Dr. Ekrem Sezik başkanlığında

bilim adamlarından oluşan bir ko-
misyon kuruldu. Bu komisyon,

tıbbi bitkilerin belirlenmesi ve
burada uyum sağlayıp-sağ-
lamadığına ilişkin çalışma-
ları yürütüyor. Eczacılık ta-
rihinin başlangıcından bu-
güne tedavi amaçlı kullanı-
lan bitkileri bir araya getir-

mek istiyoruz” dedi.

Eczacılar Antalya’da, tıbbi
bitkiler botanik bahçesi kuruyor

röportaj
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Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği GÜLBİR-
LİK’in genel şemsiyesi altında oluş-
turulan kozmetik markası Rosense,
üreticinin ilgisizliğine karşın yoluna
devam ediyor. 2004 yılında top-
lamda 10 milyon TL yatırım ile inşa
edilen Rosense, bugün 36 katego-
ride 120 çeşit kozmetik ürünü imal
ediyor. Kuruluşunun ilk yılında 360
bin TL ciro yapan Rosense’nin eko-
nomik büyüklüğü bugün 5,5 milyon
TL’ye yükseldi. Ancak
ana hammaddesi gül
çiçeği olan Rosense,
dünya ile rekabetinin
yanı sıra, yurt içinde
de mücadele ediyor.
Zira, gül üreticilerinin
yüzde 50’sinin Rosen-
se’ye bakışı olumsuz.

GÜLBİRLİK Genel Mü-
dürü Bolat Tamer, Ro-
sense’nin gül çiçeği
üreticisinin yüzde
50’sinin desteğinden
mahrum bırakıldığını
bildirdi. Üreticilerin Ro-

sense’ye bakış açılarının ‘kadın işi;
ruj-muj işi’ şeklinde özetlenebilece-
ğini kaydeden Tamer, şöyle ko-
nuştu, “Isparta’da halkın yüzde
80’inin desteğini aldık. Üreticilerde
ise bu oran sadece yüzde 50. Maa-
lesef Rosense’ye ‘ruj-muj işi’ olarak
bakıyorlar. Üzüntü verici bir yakla-
şım da şu; bir üreticimiz dedi ki
‘çıplak kız besliyorlar’. Üreticilerimiz
Rosense kozmetik ürünlerini kullan-
mıyorlar. Rosense’ye destek vermi-

yorlar. Ona rağmen Rosense dün-
yada marka olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor. Rosense’yi şu
şekilde özetleyebiliriz: hem üretim
yapıyorsun hem üreticiyi inandır-
maya çalışıyorsun. Bu açıdan Ro-
sense’nin başarı öyküsünün
dünyada bir benzeri yoktur. Gün
gelir Isparta’da gülcülük bitebilir.
Ama Gülbirlik ebedi kalır. Rosense,
Gülbirlik’in tüm masraflarını karşılı-
yor. Rosense’nin geleceğinden en

ufak bir şüphem yok.” 
Bolat Tamer Rosense’ye 10
milyon TL yatırdıklarını,
ancak sağladığı gelirin yüzde
30’unun geri döndüğünü;
kalan yüzde 70’inden merdi-
ven altı üreticilerin faydalan-
dığını kaydetti. Tamer, taklit
ürünlerin hem Rosense
markasına hem de sektöre
büyük zarar verdiğini söy-
ledi ve tescilli markaların
çoğalmasıyla sektörün güç-
leneceğine, taklit üretimle-
rin de biteceğine
inandıklarını belirtti.

Isparta’yı kozmetik başkenti
yapacak marka: Rosense
Ana hammaddesi gül çiçeği olan kozmetik markası Rosense, üreticinin yüzde
50’sinin desteğini alamadan yoluna devam ediyor. Gülbirlik Genel Müdürü Bolat
Tamer, 10 milyon TL yatırım yapılan Rosense’ye ‘kadın işi; ruj-muj işi’ olarak ba-
kıldığını, ancak mücadeleye devam edeceklerini söyledi

Tasarı’da, komisyon oranının
yüzde 6’yla sınırlandırıl-
ması, ürünlerin halden
geçme zorunluluğunun kal-
dırılması, 5 gün içinde üreti-
ciye ödeme yapılması,
işyerlerinin kiralama usu-
lüyle verilmesi ve birden
fazla işyeri çalıştırmaya
yasak getirilmesi öngörülü-
yor. 10’da

Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ile ilgili olarak
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası, Sebze Meyve ve Tarım
7’nci Grup Meslek Komitesi,
sektörü olumsuz yönde etkile-
yecek olan düzenlemeleri ma-
saya yatırdı. Tasarının 5/VI.,
5/VII., 11/I ve 11/VI.k. madde-
leri nedeniyle yaşanabilecek
sorunların önüne geçmek için
tasarıda değişiklik yapılması
önerilerinin yer aldığı teklif ka-
rarı, ATSO Başkanı Çetin
Osman Budak’a teslim edildi
ve Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı, Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığı ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne gönderildi.
10’da

ATB’nin düzenlediği “Yeni Hal
Yasası’na Doğru” başlıklı top-
lantının sonuç bildirgesi yayın-
landı. Toplantıya Bakanlık’tan
katılan Daire Başkanı Dursun
Coşkunçelebi, toplantı sırasın-
da uyarı ve şikayetleri tek tek
not aldıklarını ve ilgili mercile-
re derledikleri notları ulaştıra-
caklarını kaydetti. 

Ekim ayında TBMM’de görüşül-
meye başlayacak olan tasarı
yasalaşırsa, üreticisinden tü-
keticisine kadar Türkiye’yi ya-
kından ilgilendiren bir kanun
olacak. Hararetli tartışmalara
sahne olan toplantı sonunda
üzerinde uzlaşılan noktalar bir
“sonuç bildirgesi”nde derlendi.
10’da

“Hal Yasa 
Tasarısı fitili
ateşlenmiş 
dinamit gibi”

“Hal Yasa 
Tasarısı revize 
edilmeli”

Sadık Badak: 
Hal esnafı 
müsterih olsun! 


