BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI
(TR 61 DÜZEY 2 ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)
KALKINMA KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Düzey 2 TR 61 Antalya-IspartaBurdur)Kalkınma Kurulu 01.12.2010 ÇarĢamba günü saat 13.30‟da Isparta
Öğretmenevi Toplantı Salonunda Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem
CERTEL‟in BaĢkanlığında toplandı.
GÜNDEM MADDE 1- Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem CERTEL
ve Divan Katip üyeleri divana geçtikten sonra baĢta Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Ģehitlerimiz adına bir dakikalık saygı
duruĢu ve saygı duruĢunu müteakip Ġstiklal MarĢı okundu.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı tarafından yoklamaya geçildi, yapılan yoklamada
Kalkınma Kurulunun 100 üyesinden 64 adet üyenin toplantıda hazır bulunduğu,
ayrıca Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Haydar ÖNER‟inde
katıldığı ve toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek toplantıya
geçildi.
Toplantıda BAKA Yönetim Kurulu Üyesi Isparta Valisi Sayın Ali Haydar
ÖNER konuĢmasında; BAKA Ajansının 25 Temmuz 2009 tarihinde kurulduğunu,
ilk eleman alımından sonra ikinci elaman alımını Ģu an yaptığını, bölgenin seçkin
kiĢilerini bir araya getiren ve Bölge sorunlarının konuĢulduğu ortamı sağladığı,
BAKA‟nın sektörlere iliĢkin raporlar hazırladığını, hazırlanan Bölge Planı Taslağının
Devlet Planlama TeĢkilatı‟na gönderildiği ve revizyon ile desteklenecek sektörlere
iliĢkin görüĢmelerin devam ettiğini söylediler. Tarım konusunun desteklenmesine
yönelik Isparta olarak isteklerini ilettiklerini, önümüzdeki günlerde BAKA‟nın Proje
Teklif Çağrısına çıkacağını,
çalıĢmaların devam ettiğini, Isparta‟da Yayla
ġartlarında Tarım Fuarının yapıldığını, 100 den fazla traktör satıĢı olduğunu, geçen
yıl Bölgemizde YÖREKS fuarının açıldığını,
önümüzdeki günlerde Antalya‟da
fuarlar olacağını, BAKA‟nın tanıtım ve fuar eksiklerini gidermeye katkı sağlayacak
iĢbirliklerine imza atacağını, bir tek konuda bile anlayıĢ birliği sağlansa
denizyıldızlarının birisinin kurtulmasının sağlanabileceğini, Kalkınma Kurulu
üyelerimizin üyeliklerinin hakkını verdiklerini, hatta yeni üye olmak isteyen
kurumlarımızın olduğunu söyledi ve toplantının Bölgemiz için hayırlı olması
temennisinde bulunarak konuĢmasını tamamladı.
BaĢkan tarafından Yönetim Kurulu Üyelerimizin gündeme iliĢkin
ekleyecekleri bir konu var mıdır? diye soruldu, olmadığından gündeme geçildi.
GÜNDEM MADDE 2-Ajans Planlama Birimi Uzmanı Lokman Pehlivan
tarafından Revize Bölge Planı taslağı hakkında sunum yapıldı.
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Sunumda Uzman Lokman Pehlivan özetle “4 ay gibi bir sürede Bölge Plan
Taslağını hazırlayarak, Devlet Planlama TeĢkilatına gönderdiklerini, plan
hazırlığında Burdur ve Isparta Ġlçeleri ziyaret edilmiĢ, vakit azlığından Antalya
Ġlçeleri ziyaret edilememiĢtir. Bölge Plan hazırlığında 3 ilde Tarım Sektörünün
Sorunları ve Çözüm Önerileri ÇalıĢtayı, Isparta‟da Ar-ge Ġnovasyon Yenilenebilir
Enerji ÇalıĢtayı ve Antalya‟da Akdeniz Belediyeler Birliği ile birlikte Yerel Yönetimler
ve Gençlik ÇalıĢtayı düzenlenmiĢtir. Bölge Planı Yönetim Kurulu ve Kalkınma
Kurulu‟nun ve DPT görüĢleri doğrultusunda, Bölge esasında yeniden ele alınarak,
GZFT‟ler dikkate alınarak Revizyonu tamamlanıp, DPT‟ye gönderilmiĢtir.” dedi.
Sunum için teĢekkür eden BaĢkan, Bölge Planına iliĢkin üyelerin görüĢ ve
önerilerini istemeden önce Bölge Planının mükemmel olmadığını ancak Kalkınma
Ajansı ile birlikte Bölgenin kalkınması için geliĢtirileceğini söyledi.
Söz isteyen Sayın 22. Dönem Isparta Milletvekili Mehmet Emin Bilgiç; “Bölge
Planında ifade edilen bölgenin kendi içinde gelir olarak yeterli olduğu bilgisinin
doğru olmadığını, 7500 dolar kiĢi baĢına gelirin gerçeği yansıtmadığını, Isparta‟nın
1509 dolar kiĢi baĢına gelir ile geçmiĢte destek kapsamına alınamadığını, bölge içi
geliĢmiĢlik farklarının olduğunu, heterojen yapının gözlemlendiğini, Antalya‟nın
temel tüketici il olduğunu ve giderek sanayisinin daha da geliĢtiğini, bölgenin
kendi içinde kendi kendine yeterlik hedefinin vizyona yazılması gerektiğini” söyledi.
Burdur Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan Duygulu; “Batı Akdeniz
Bölgesi‟nin Teke bölgesi olduğunu, bir bölgesel tanım ile çıkılması gerektiğin, iç
dinamiklerin moment oluĢturup geliĢmek gerektiğini, farklı bileĢenleri bir araya
getirerek ivme kazandırılması gerektiğini ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarının
giderilesinin önemli olduğunu” söyledi,
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel Kurul üyelerine “Vizyon
da „kendi kendine yeterlilik ibaresi‟ yer almalı mı?” Ģeklinde soru ile görüĢlerine
baĢvurdu;
Antalya Tarım Ġl Müdürü Bedrullah ERÇĠN; “ Tarım Bakanlığı‟nca Havza
modelli desteklemeye geçilmiĢken böyle bir ibareye gerek olmadığını” söyledi.
Antalya Tanıtım Vakfı BaĢkanı Nizamettin ġEN;“ „Kendi kendine yeterlilik‟
ibaresi yerine Bölgenin turizm ününün ortaya çıkmamasını konuĢmaları
gerektiğini, BAKA çatısı altında bu bölgenin Katalonya örneği gibi bir ürün haline,
turizm ürünü haline getirilmesi gerektiğini, bu konuda çalıĢmaları olduğunu ve
önümüzdeki toplantıda gündeme getireceklerini” söyledi.
Mehmet Emin Bilgiç tekrar söz isteyerek önerisini açıkladı; “„Bölgenin
kendine yeterliliği” kavramının önemli olduğunu, Bölgede üretim yapıldığını ve
ithalatın varolduğunu, ihracat yapıldığını, Ülkemize gelen yabancı turistlerin
%32‟sini, yerli turistlerin de %9‟unu çeken Antalya Ġlimizden Burdur ve Isparta‟nın
da pay alması gerektiğini, Antalya‟daki otellerdeki istihdamın, mevsimlik iĢsizler
varken bunların eğitilip daha nitelikli bir istihdamın sağlanması gerektiğini, böylece
bölgenin istihdam yönünden kendi kendine yeterli olacağını, girdi çıktı analizinin
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yapılması ve toplam resmi görmenin öneminden bahsetti. Bu kavramın Bölgenin
iktisadi ve sosyal geliĢimini sağlayacak bir kavram olduğunu söyledi.
Burdur Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Ġbrahim ġĠMġEK; „Kendi kendine
yeterlilik‟ ifadesinin kendilerinin de istedikleri bir ifade olduğunu söyledi. Ġller
arasındaki geliĢmiĢlik farkını en aza indirmek ibaresinin de olmasını istediklerini
belirtti.
BAGEV BaĢkanı Ali ÇANDIR; „Anladığım Plan Devlet Planlama TeĢkilatına
gönderildi. Onay aĢamasında, biz önerilerimizi versek de revizyonu bekliyoruz, biz
verilecek destekler konusunu konuĢursak, hibe programları açılırsa bizde bunu
bekliyoruz.” dedi. Kendilerinin E TĠCARET portalı, iĢçi iĢveren portalı üzerinde
çalıĢtıklarını, „Kendi kendine yetmek‟ ibaresinden çok önceliğimiz verilecek hibelerin
bölge düzeyinde olacağı açılımlar yapmak zorunda olduklarını belirtti.
Burdur Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan DUYGULU; “Planlamanın genel
konseptine göre eksiklerimiz var. Ama vizyon ve hedeflerin sonuçlar ile uygun
olması gerekir. Kalkınma Kurulunun Burdur‟dan 24 üyesinden 18 üye ile toplanıp
yazdıkları eksikleri yazılı olarak Ajansa verdiklerini, yatırımcı kuruluĢların Plana
dönüp bakacaklarını bu nedenle Planın tam ve doğru olmasını istediklerini
vurguladı. GeliĢmiĢlik farklarının azaltılmasını istediklerini ve BAGEV örneğinde
yaĢadıkları olumsuzluğu tekrar yaĢamak istemediklerini, „her kesime Bölgenin
tümüne hizmet verelim‟ dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel 5449 sayılı Kanunun
amacında „bölge içindeki geliĢmiĢlik farklarını azaltmak‟ ibaresi olduğundan, biraz
sonraki gündem maddesinde görüĢeceğimiz Proje Teklif Çağrılarını da düĢünerek,
Bölgenin kendi içinde yeterliliği ibaresini vizyona yazsak bile çok gerçekleĢtirilebilir
bulmadığını „Bölge dıĢından sağladığımız Antalya‟da yüzlerce ucuz çalıĢtırılan
iĢgücü olduğunu hepimiz biliyoruz‟ dedi.
22. dönem Milletvekili Mehmet Emin Bilgiç; „Bu ibare buraya yazılırsa,
bundan sonra mümkün olduğu ölçüde, hedefi gerçekleĢtirmeye çalıĢacağız. Bunu
bir hedef olarak yazmalıyız, odaklanmalıyız.‟ Dedi.
Kosgeb Müdürü Yurdun YILDIRIM; „Sayın Vekilimize katılıyorum. Vizyona
konulamıyorsa, amaç ve hedeflere konulmasını, yerel ve bölgesel kelimesinin de
eklenmesini istiyorum.‟ Dedi.
ġarkikarağaç
Kaymakamı
Mehmet
AKÇAY;
“Hibe
projelerini
değerlendirmeden Vizyon üzerinde tartıĢmak yerine HĠBE PROJELERĠ hakkında
görüĢürsek daha iyi olur. Sosyal hizmet ve eğitim ile ilgili, gençlik projelerine destek
yok ise Plana eklemek de fayda sağlamayacaktır. Ajans desteklerini 20-25 milyon
desek, Önce projeleri görelim, sonra vizyonu konuĢalım. ĠZKA vb. Ajansların
desteklerini inceledim çok güzel buldum. Bizde burada sosyal destekleri
konuĢmalıyız.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Vizyona yerel yerine
bölgesel kelimesi eklenebilir” dedi.
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Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU; “Vizyon uzun süreli ve kolay değiĢmeyecek bir
konu. Vizyonun genel içerikli olması daha iyi olacaktır. Vizyon üzerinde tartıĢmak
değer kaybı değildir. Ancak DPT ye sunulan bir plan üzerinde revize etmek, prestij
açısından önemlidir. Bölge Planı onaylanmadan Proje Desteğine çıkılamaz, Ancak
bu doküman sadece hibelere dönük bir doküman değildir. Planda zamanı da
dikkate alarak tartıĢma yapılmalı.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Onay için sunulan bir
plan var. Revize edilmesine yönelik kararlar önümüzdeki yıl dikkate alınacaktır.
Yönetim Kurulu ve Sayın Valilerimiz bir an önce Proje Çağrına çıkılmasını
istediklerinden süreç hızlı iĢledi. Ancak bizim burada yapacağımız plana iliĢkin ve
diğer tartıĢma ve görüĢmeler sonucu oluĢan Kurul Tutanaklarının DPT MüsteĢarlığı
tarafından okunuyor olduğunu ve dikkate alınarak Genel Sekreterliğe yazı
yazıldığını Kurul üyelerimize belirtmek isterim. DPT MüsteĢarlığı ve ĠçiĢleri
Baakanlığına bu tutanaklar gönderiliyor ve dikkate alınıyor.” Dedi.
Isparta Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Ġbrahim YILDIRIM; “Ajans birimleri
arasında çatıĢma var gibi, Biz havanda su dövüyoruz, Plan onayda ise oldu bitti
demektir, Paylarını ödemeyen belediyeler paylarını ödemelidir.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel“ Biz kanunun
emrettiğini konuĢuyoruz, kanunda yazanı konuĢuyoruz. Havanda su dövmüyoruz,
bu sözünüz Kurul Üyelerine saygısızlıktır, temsil ettiğiniz Kuruma yakıĢır Ģekilde
cümleler kurunuz, Lütfen oturunuz, ben söz vermeden konuĢmayınız” dedi. Ve
Gündeme devam etti.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis BaĢkanı Bedri AYHAN; “Mahzuru yok
ise bölgesel ibaresi vizyona yazılsın.” Dedi ve oylanmasını istedi.
22. dönem Milletvekili Mehmet Emin Bilgiç; “Böyle bir cümlenin vizyona
yazılması projelerin desteklenmesinde bölgesel hedef olup olmadığı konusuna da
etki edecektir.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel Vizyondaki „Yerel‟
ibaresi yerine „Bölgesel‟ yazalım mı? diye Kurul üyelerine görüĢlerini sordu.
Söz alan Burdur Belediye BaĢkan YardımcısıHasan DUYGULU “Bölgesel
Kalkınma ibaresi yazıldığında, ulusal kalkınmada bölgeler arasında da önder
anlamı olur. GAP‟da belli merkezlerde kalkınma sağlandı ama iç göç sorunu çıktı.
Topyekün bir kalkınma amaçlanıyorsa yazılmalı” dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel Vizyona “Kendi
içerisinde yeterli, sürdürülebilir bölgesel kalkınmada öncü” ibaresinin eklenip
eklenmemesinin oylamaya sunulması görüĢünü Kalkınma Kurulu üyeleri ile
paylaĢtı,
Kosgeb Müdürü Yurdun Yıldırım “Kendi içinde yeterli ibaresi baĢka
bölgelerden iletiĢimi dıĢlıyor gibi.” Dedi,
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TartıĢmalar uzayınca ve kendi ifade etmek istediğini tam anlatamadığını
söyleyen 22. dönem Milletvekili Mehmet Emin Bilgiç “Kendi içerisinde yeterli”
ibaresinin eklenmesi önerisini geri çekmek istediğini söyledi.
ġarkikarağaç Kaymakamı Mehmet AKÇAY; “Plana bütün olarak bakmazsak,
kendi içinde yeterli ile rekabet gücü çeliĢir.” Dedi.
Burdur Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan DUYGULU; “Ġnovasyon kavramını
yazmamız, farkındalık yaratma açısından, vizyonda olması gerekir mi?” diye sordu.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel „Vizyon kısa olmalı‟
dedi ve Vizyon önerisi oylandı;YEREL ve BÖLGESEL ibareleri ile “Kendi
kendine yeterli” ibaresinin eklenmesi oylandı,
Vizyonda „yerel‟ ibaresinin „bölgesel‟ ibaresi Ģeklinde değiĢtirilmesi
oyçokluğu ile kabul edildi. “Kendi Kendine yeter” ibaresinin eklenmesi kabul
edilmedi.
Bölge içi geliĢmiĢlik farklarının azaltılması konusunda konuĢmak isteyen olup
olmadığı Kurul BaĢkanınca soruldu, Antalya Tarım Müdürü Bedrullah ERÇĠN söz
alarak kürsüden konuĢtu. Özetle “Sayın BaĢkan değerli katılımcılar, Plan dün elime
geçti, Bölge Planı da amaçlarda, Tarımın geliĢtirilmesi bölümünde, Tarım sanayi
entegrasyonu, Gıda güvenliği konularının eklenmesi gerekir. Bu konuda Ġyi tarım
uygulamaları ve sertifikalı uygulamalar da eklenmeli. Hayvancılıkta ıslah ve mera
konusunda hiç değinilmemiĢ, süt, et, ot, ıslah, mera meselesi bileĢik kaplar gibidir.
Islah ve mera stratejiler arasına eklenmelidir. Arıcılıkla ilgili Antalya Bölgesinde
orman yangınlarının önüne geçilecek yeni çeĢit ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
Üretim ve pazarlamada hallerin çok büyük önemi var, Antalya da 26 tane toptancı
hali var, amaçların içerisine 26 Mart tarihinde yürürlüğe girecek hal yasasının
eklenmesi gerekir. Yazılı olarak daha sonra görüĢlerimi göndereceğim. SözleĢmeli
tarıma Stratejiler içerisinde yer almamıĢ. 1.3.5 baĢlığında Tarım SatıĢ Kooperatifleri
Birliği yaygınlaĢtırılması ibaresi, yerine Sanayi Bakanlığına bağlı TARĠġ vb. var ama
Tarımda böyle bir birlik yoktur. Kırsal Altyapının geliĢtirilmesi ile ilgili KÖY
YERLEġĠM ALANLARININ tespiti için üst ölçekli plana bağlamadan, net ifade edelim
ve belirleyelim. Tablolar Ġl Müdürlüklerimize gönderilsin. Elmalıda hiç sera yok gibi
gözüküyor. Korkuteli‟nde hiç hayvancılık yapılmıyor gözüküyor, Ġl Müdürlüklerimize
gönderelim. Düzeltme yapalım. Tarım Bakanlığının kaynakları verilmiĢ, rakamlar
Antalya için çok düĢük, daha yüksek olmalıdır. Tarım ve Kırsal kalkınma ile ilgili
hedefler çok düĢük gösterilmiĢtir. Revize edilmelidir. Ġl hedefi değil Bölge hedefi
düĢünülmelidir.” dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel„ “Haller, çayır, mera,
tarım-sanayi entegrasyonu ve gıda güvenliği” konuları uzman görüĢüdür. Oylamaya
sunmalıyım‟ dedi
Kalkınma Kurul Üyelerinden birisi “Ürün tablosunda Pamuk ekilen alanlar
içinde Serik gözükmüyor.” Dedi.
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Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel“ Biz Komisyonlar
olarak Plana katkı yapacaktık, ancak Yönetim Kurulu Dönem BaĢkanı Antalya
Valisi Ajans Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Ahmet ALTIPARMAK tarafından „bir
ayda planı yapın bitirin‟ talimatı verilince Ajans personeli hızlıca bu planı yaptı ve
DPT‟ye gönderdi” dedi. “Belediyeler paylarının ödemediklerinden 6183‟e göre iĢlem
yapılacağının kendisine söylendiğini, Bütçemizde 10 milyon TL olduğunu hepsi
tahsil edilebilse bile 18 milyon TL Hibe için kullanılabilecektir.” Dedi ve;
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel, Antalya Tarım
Müdürü Bedrullah ERÇĠN‟in “Haller, çayır-mera, ıslah, tarım-sanayi
entegrasyonu ve gıda güvenliği konularında ve yazılı olarak verdiği diğer
önerilerini oylamaya sunuyorum” dedi. Öneriler mevcutların oybirliği ile kabul
edildi. (Ek 1; 1 sayfa yazı)
Antalya Çevre ve Orman Müdürlüğü Plana iliĢkin görüĢlerini yazılı
olarak Divana iletti. (Ek2: 1 sayfa yazı)
BaĢkan “Kahve arasından sonra Bölge Planına devam da edebiliriz veya
Projeler konusuna geçebiliriz.” Dedi ve birleĢime ara verildi.
II. Oturum
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel Plan üzerinde yapılan
tartıĢmalar ve revizyon önerilerine iliĢkin olarak “Gelecek Önerileri planın
revizyonunda değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğe
iletme konusunda yetki istedi. Yetki önerisi Kurul Üyeleri tarafından Oybirliği
ile kabul edildi.
Ve Gündemin Hibe Destekleri ile ilgili maddesine geçildi.
GÜNDEM MADDE 3- Bu konuda Ajans Proje Birim BaĢkanı Sinan MESUTER
sunum yaptı. Sunumda özetle Kalkınma Ajansı mali destekleri proje teklif çağrısı
yöntemi ile destekler anlatıldı. Temel dokümanın baĢvuru rehberi olduğu, BaĢvuru
rehberi hazırlanırken Bölge planının esas alındığı, DPT tarafından hazırlanmıĢ olan
DYK‟da desteklerin limitlerinin kısa bir özetinin var olduğu, Kar amacı güden ve
gütmeyen gruplar olduğu, Kar amacı güdenlerde destek %50, Kar amacı gütmeyen
kurumlar için %50 ile %75 arasında destek oranının değiĢtiği, Teklif çağrısı
akabinde Ajans web sayfasında elektronik ortamda formların olacağı, Proje
teslimatlarının elden ve posta ile olabildiği, baĢvuru için 45 ve 90 gün hazırlık
süresinin olabildiği, teslimat saati ve son günün çok önemli olduğu, Mali ve Teknik
değerlendirmeyi Bağımsız Değerlendiricilerin yaptıkları, DPT onayından sonra
kazanan projelerin ilan edileceği, Ģu an Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabet
edebilirliğin artırılması baĢlığında hibe desteği proje çağrısına çıkılmasının
planlandığı, DPT‟nin revize edebileceği, ama kendilerinin geniĢ katılımlı bir baĢvuru
rehberi hazırladıklarını, Destek sınırlarının 10.000 ile 500.000 TL arasında
olacağını belirtti ve teĢekkür ederek sunumunu tamamladı.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel üyelere söz vermeden
önce Proje çağrısında “„ Sanayi ve Turizm‟ var „Tarım‟ neden yok” konusuna açıklık
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getirmek istediğini söyledi ve açıkladı; “Genel sekreterlik tarafından kendisine
verilen bilgiye göre; DPT bu çağrı ana baĢlığında tarım kelimesinin bulunmasına
müsaade etmediği için, bu yapılmıĢ.” Dedi. Gerekçesinin ise „Isparta‟da TKDK‟un
olması, Burdur‟da TKDK‟nun kurulacak olması‟ Dedi ve DYK‟dan 23. Sayfadaki
Mali Destekler baĢlığını Kalkınma Kurul Üyeleri ile paylaĢtı.
Kurul BaĢkanı Biz Kalkınma Kurulu olarak “ajans baĢvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla, DYK‟ya uygun türlerdeki, Bölge Planlarına uygun projelerin
desteklenmesi için Yönetim Kurulu‟na tavsiyelerde bulunabiliriz.” Dedi.
“Ajans hangi projelere destek vermeli, ekonomik ve teknik açıdan geçer puanı
alanlar desteklenecek, biz Kalkınma Kurulu olarak fikir üretip, Yönetim Kuruluna
sunarsak dikkate alınacaktır.” Dedi.
Burdur Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan Duygulu, “AB Projeleri
hazırlanırken de karĢılaĢıyoruz. Eğitim desteği verilmelidir. Sanayi ve Turizm çok
önemli iki baĢlıktır. Yerel Yönetimler proje baĢlığı ile geldi. Turizme yönelik altyapı
projesi gerçekleĢtireceğim diyecekler. Bunu netleĢtirmemiz gerekir. Özel sektör tüzel
kiĢiliği daha öne çıkacak gibidir. Hazırlama kılavuzundaki alt baĢlıklar
netleĢtirilmelidir. Burdur Organize Sanayi Altyapısı için bunu kullanabilir miyim?
sorusuna cevap almalıyız.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Öneri olarak, öneriler
paketi olarak netleĢtirilmelidir. AB‟ de baĢlıklar açılırken net açılır. Alt baĢlıklar net
ifade edilmelidir.” Dedi.
“Proje çağrısına çıkıldığı anda özel sektör ve Kamu arasında kaynağın ne
kadar
paylaĢtırılacağı,
hangilerinin
öncelikli
olduğu
ve
alt
baĢlıklar
netleĢtirilmelidir.” Dedi.
Antalya Tanıtım Vakfı BaĢkanı Nizamettin ġEN “Ürün odaklı ve tanıtım
odaklı olmalıdır. Ürün odaklı projeler desteklenmelidir.” Dedi ve bu önerisi
BaĢkan tarafından OYLANDI ve KABUL EDĠLDĠ.
ġarkikaraağaç KaymakamıMehmet AKÇAY “Sadece bu destek mi olacak?
”dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “2011 yılında sosyal
destek çağrısına çıkılacak, ancak bugün Yönetim Kurulu Sanayi ve Turizm
belirlemiĢ. Yönetim Kurulu Sayın BaĢkanı hızlı davranıp bir an önce bu desteği
vermek istiyor. Biz danıĢma organı olarak, tavsiyelerimizi iletebiliriz, bunları
tartıĢabiliriz.” Dedi.
Antalya Tarım Müdürü Bedrullah ERÇĠN “Sanayi ve Turizm” denildi. Tarım
ürünü sanayinin hammaddesidir. Tarıma dayalı sanayi desteklenmez ise eksik
kalır. Paketleme, Arıcılık, Soğuk hava tesisleri vb. desteklenmelidir.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “ġu an Antalya Valisi
Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK da bu konuda toplantı yapıyor. Uzman arkadaĢlar
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da oraya gitti. „Master Planları Ajans yapsın‟ gibi kararları Kurulumuz alabilir.
„Bölge içi geliĢmiĢlik farkları‟kriter olarak dikkate alınsın.” Denilebilir.
BAGEV BaĢkanı Ali ÇANDIR “Kamu özel hibe payı ayrılmasın, Rekabeti
ortadan kaldırmayacak Ģekilde proje puanlaması yapılsın. Bölgeye baktığımızda 7
Ekonomide dilimin 5 i Antalya 1 i Burdur 1 i Isparta‟dadır. Fark yaratan projelere
destek olunmalıdır. Kamu özel ayrımı yapılmamalıdır. Böyle olacaktı ise DPT
merkezden yapardı o zaman. Bölgeyi dikkate alan kapsayan projeler öncelikli
desteklenmelidir.”
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Tüm Bölgeyi esas alan
projeler öncelikli desteklenmelidir kararı alalım mı?” dedi.
Burdur Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan DUYGULU “Ġl çevre düzeni
planında Isparta Konya ile olmamalıdır. Birde Havza planlamaları da yapılmalıdır”
dedi.
Antalya Ziraat Odası Genel Sekreteri Ensar AYDIN “Arazi toplulaĢtırması için
bir proje yapılabilir mi?” dedi.
Antalya Tarım Müdürü Bedrullah Erçin‟de “Öncelikli toplulaĢtırma kararı
alınmalı bence de” dedi,
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Böyle bir karar almak
çok Ģık olmaz gibi, Plan stratejimizde zaten var” dedi.
Antalya Tarım Müdürü Bedrullah Erçin “Birde örgütlenme konusu planda
çok yok, üretici birliklerinden gelecek projeler öncelikli desteklenebilir.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “DYK ve uygulama
esaslarında, uzman arkadaĢ ile de istiĢare ettim, pozitif ve negatif ayrımcılık
yapamayız, tüm Bölgeyi kapsayan projelerin öncelikli desteklenmesine yönelik
karar alalım isterseniz, Oylayayım mı? Ġlave görüĢü olan var mı?” dedi,
Söz alan Isparta Ġl Özel Ġdare Genel Sekreteri Ġbrahim YILDIRIM,
“ToplulaĢtırmayı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yapıyor zaten, Kaynakları baĢka
yerde kullanmalıyız” dedi,
ġarkikaraağaç Kaymakamı Mehmet AKÇAY; “Bölgeyi etkileyen projeden
kastımız nedir? Özel Sektöre sunulan % 50 oranı %75 e çıkarılmalı, dün sona eren
TKDK çağrısına IPARD‟a 7 baĢvuru var, Bölgenin Proje kapasitesi çok düĢük, 10
milyon TL Hibe düĢük ama, Bölgenin tamamını kapsayacak, Bölgenin turizm
yönünü ürün olarak pazarlayacak bir proje olabilir.” Dedi,
5-Tüm Bölgeyi kapsayan projelerin öncelikli değerlendirilmesi önerisi
BaĢkan tarafından oylamaya sunuldu ve 1 karĢı oy ile kabul edildi.
6-Yönetim Kuruluna Proje çağrısının, ilk çağrının baĢvuru süresinin 90
gün olarak belirlenmesi önerisi oylandı ve Oybirliği ile kabul edildi.
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22. dönem Milletvekili Mehmet Emin Bilgiç; “Sayın BaĢkan çalıĢmalar
faydalı, özel sektör ürünlerine yönelik projelerine destek verilmesinin uygun
olacağını, aynı alanda 3 ilde faaliyet gösteren kuruluĢların ortak proje olarak
çalıĢmalarını sunmaları bölgesel konusunu kapsayacaktır. Projelerin 3 imza ile
gelmesi Ģartı konulsun. Ġkincisi, özel sektöre, üretime yönelik projelere %80, sosyal
projelere %20 destek verilmesini öneriyorum. Bölgeselin yanında sektörel
önceliğinde vurgulanması gerekir.” Dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Sosyal Projelere %20
ile diğer projelere %80 oranı, üretim projeleri 80- diğerleri 20 oranını, diğer
ajanslarda genelde70-30 uygulanıyor, bu konuda görüĢlerinizi alayım” dedi.
22. dönem Milletvekili Mehmet Emin Bilgiç;
“Ankara‟daki Toprak
Reformunun projelerinin %90 ı güneydoğuya gidiyor. Arazi toplulaĢtırmada, sulama
altyapısı ve yolları yapıyor. Burdurlular hayvancılıkta en iyiyim niye bana teĢvik
vermiyorsun dediler. Bizde bu tip konuları BAKA‟ya değil, Bakanlıklara iletmeli ve o
kaynaklardan destek bulmalıyız. BAKA kaynakları Bölge için diğer projelerde
kullanılmalı. TeĢekkür ediyorum.” dedi
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Desteklerin ne kadarı
kamuya, özele, üretime ve sosyal projelere gitmelidir.” Konusunu oylayayım mı?
dedi.
KarĢı görüĢ var mı? Dedi. KarĢı görüĢün olmadığı görüldü.
BaĢkan “Sosyal ve ekonomik projelerde 40-60 ve 30-70 uygulayan ajanslar
var” dedi.
ġarkikaraağaç Kaymakamı Mehmet AKÇAY “ Sosyal projeler konusuna bende
katılıyorum, para çok büyük değil, TKDK‟ya 7 proje gelmiĢ, SYDGM son yıllarda
sosyal projeleri engelliyor, yurtdıĢında da gördük, öğrenciler sosyal tesis
yokluğundan Ģikayetçi, ilçemde birçok engelli, yaĢlı var, boĢanmalar var, Bölge
ruhu yaratacak isek, YurtdıĢında tanıma projeleri gibi gençlerimize tarihi ve doğal
yönlerimizi tanıtıcı projeler uygulamalıyız. Kısa vadeli ve Özel Sektör bazlı destekleri
gündeme getiriyoruz, ama genel olarak sosyal donatı bölgeleri olmadan, özürlü yaĢlı
ve gençler açısından, kötü alıĢkanlıklar artıyorsa, stratejilerde Sosyal Projelerin
artırılması gerekir, keĢke hepsi sosyal projelere ayrılsa derim” dedi.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “Ekonomik ve Sosyal
ayrımı ile Kamu ve Özel sektör projeleri ayrımında oran 70-30 mu olsun, kaç olsun”
dedi,
Söz alan Isparta Tarım Müdürü Sıddık ĠPEK “ Ajansın Ģu an bütçesi tahsili
ne kadar?”dedi.
BaĢkan “ Tam olarak bilmiyorum, genelde Merkezden gelen paylar var,
Belediyelerden ödeyen çok az, kanunda Köy belediyesi sayılacak yerler bile para
yatırmalı denilmiĢ, Ġlçe belediyelerinden, Belde belediyelerinde ödeyen çok az” dedi.
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7- Ekonomik (%70) ve sosyal (%30), Özel Sektör (%70) ve Kamu sektörü
(%30) arasında % 70-30 olsun,Tüm bölgeyi kapsayan sivil toplumdan gelen
projeler öncelikli değerlendirilsin önerisi OYLANDI ve OY BĠRLĠĞĠ ile kabul
edildi.
Kosgeb Müdürü Yurdun YILDIRIM; “Somut önerim olacak, KOSGEB
Müdürüyüm, ĠġGEM merkezi kurmak için paydaĢ bulmakta zorlanıyorum, yeni
kurulan iĢletmeler için kuluçka merkezleri olacak bu merkezler, ĠġGEM kurulması
için yerelde illerde, TSO ve Meslek KuruluĢları paydaĢ olmalı ve iĢbirliği ile
kurulmalı,Kalkınma Ajansının da destek ve ortak olmasını istiyorum.” Dedi.
8- GÜDÜMLÜ PROJELER kapsamında Ġllerde iĢ geliĢtirme merkezlerinin
kurulması önerisi, OYLANDI ve KABUL EDĠLDĠ.
Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel; “DAVRAZ‟da yapılan
toplantıda öğrendik, Ġl Yenilikçilik Merkezlerini TUBĠTAK destekliyor biliyorsunuz.
Ġl Özel idare ve üniversitelerimize bilgi vermek isterim. Tubitak sayfasında detaylı
bilgi var. 3 ilimiz uygun iller, 3 üniversitesi var. Gereğini yapmalıyız. 2011 de tüm
illerde kurulması isteniyor. Bu konuda karar almaya gerek yok. Tubitak destekliyor
zaten.”dedi.
GÜNDEM MADDE 4-Ve bir sonraki toplantı için önerisi olanlar var mı?
BaĢkan olarak ben sizden gelecek önerileri hem ajansa hem de bir sonraki
toplantıya sunacağım diye bir karar aldık. Plan revizyon talebinde bulunabiliriz.
Genel Sekreterlik bunu dikkate alacağını söyledi, dolayısıyla gelecek önerilerin
oylanmasını karara bağlayacağım.” Dedi.
Burdur Ġl Özel Ġdare Genel Sekreteri Ġbrahim ġĠMġEK; “ Bizim önerilerimize
Ajans tarafından geri dönüĢ yapılmalı ve burada çok fazla tartıĢmamalıyız.” Dedi,
BAġKAN; “Benden plan taslağını isteyen herkese taslak gitti. Ajansa teĢekkür
ediyorum ancak hala Ġdari yapılanmayı tamamlayamadık. Yazıların ulaĢtırılmasında
bile çok zorlanıyoruz. BaĢka gündem önerisi olan var mı?” dedi
Olmadığı, görüldü,
Bunun üzerine BAġKAN ; “Bir sonraki toplantıda yine Planı konuĢacağız,
Kalkınma kurulu üyelerimiz Bölgemizin bize en geliĢmiĢ ve geliĢmemiĢ yerleri
hakkında sunum yapsalar, Kaymakamlar, Ġl özel Ġdare Genel sekreterlerimiz yapsa,
Kurul üyelerimiz tanısalar, KEMER iki tane biri Antalya‟da 60-70 bin nüfuslu,
diğeri Burdur‟da 1.600 nüfuslu, Bölgeyi daha iyi tanırsak, daha iyi kararlar
alabiliriz. Bu konuda sektörleri tanıtabiliriz. Özel sektör katılımcıları ayrıldı az önce”
dedi ve bir sonraki toplantıda Sektörel ve Bölgesel Tanıtım Sunumları
yapılmasını, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulundan gelecek öneriler
doğrultusunda toplantı yapılacağını, birinci toplantının gündemi bunlar olsun,
Ġkinci toplantının gündemi herhalde benim görev sürem dolacağından, kurul
baĢkanı seçimi olur.” dedi,
GÜNDEM MADDE 5- Toplantıda alınan, Yönetim Kurulu ve Kamuoyuna
duyurulacak aĢağıdaki kararlar ile tutulan tutanak Kurul Üyelerine okundu.
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1- Bölge Planı Vizyon değiĢiklik önerileri; YEREL ve BÖLGESEL ibareleri ile

“Kendi kendine yeterli” ibaresinin eklenmesi ayrı ayrı oylandı, Vizyonda
„yerel‟ ibaresinin „bölgesel‟ ibaresi Ģeklinde değiĢtirilmesi oyçokluğu ile
kabul edildi. “Kendi Kendine yeter” ibaresinin eklenmesi kabul edilmedi.

2- Antalya Tarım Ġl Müdürü Bedrullah ERÇĠN‟in “Haller, çayır-mera, ıslah,
tarım-sanayi entegrasyonu ve gıda güvenliği konularında yazılı olarak
verdiği diğer önerilerinin Bölge Planına eklenmesi oylandı. Öneriler
mevcutların oybirliği ile kabul edildi.
3- Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Muharrem Certel‟e Plan üzerinde
yapılan tartıĢmalar ve revizyon önerilerine iliĢkin olarak “Gelecek
Önerileri revizyonda değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu ve Genel
Sekreterliğe iletme, gelecek toplantı gündemine alarak görüĢülmesi
konusunda yetki verilmesi önerisi Kurul Üyeleri tarafından Oybirliği ile
kabul edildi.
4- Antalya Tanıtım Vakfı BaĢkanı Nizamettin ġEN “Desteklenecek Projeler
Ürün odaklı ve tanıtım odaklı olmalıdır. Ürün odaklı projeler
desteklenmelidir.” Dedi ve bu önerisi BaĢkan tarafından OYLANDI ve
KABUL EDĠLDĠ.
5-Tüm Bölgeyi kapsayan projelerin öncelikli değerlendirilmesi önerisi BaĢkan
tarafından oylamaya sunuldu ve 1 karĢı oy ile kabul edildi.
6-Yönetim Kuruluna Proje çağrısının, ilk çağrının baĢvuru süresinin 90 gün
olarak belirlenmesi önerisi oylandı ve Oybirliği ile kabul edildi.
7- Ekonomik ve sosyal %70-30, Özel ve Kamu arasında % 70-30 olsun, Tüm
bölgeyi kapsayan sivil toplumdan gelen projeler öncelikli değerlendirilsin önerisi
OYLANDI ve OY BĠRLĠĞĠ ile kabul edildi.
8- GÜDÜMLÜ PROJELER kapsamında Ġllerde iĢ geliĢtirme merkezlerinin
kurulması önerisi, OYLANDI ve KABUL EDĠLDĠ.
GÜNDEM 6- Gündem maddesi gereği, genel değerlendirme, görüĢ ve öneri ve
dileklerin alınmasına geçildi.
Olmadığı görüldü.
GÜNDEM MADDE 7- Kalkınma Kurulu toplantısı saat 17.30‟da Kalkınma
Kurulu BaĢkanı Sayın Prof. Dr. Muharrem CERTEL tarafından sona erdirildi.

Prof. Dr. Muharrem CERTEL
Kalkınma Kurulu BaĢkanı

Oğuz KAHRAMAN
Katip Üye

KürĢat TUNCER
Katip Üye
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