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!.A.V. BA"KANI PROF. DR. AHMET !NCEKARA’NIN
AÇILI" KONU"MASI

Sayın Valim, çok de%erli konuklar !ktisadi Ara$tırmalar Vakfı ve Isparta
Valili%i, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortakla$a düzenledi%i Isparta !li-
nin Ekonomik Geli$mesi konulu seminerini sizleri sevgi ve saygıyla selam-
layarak açıyorum.

!ktisadi Ara$tırmalar Vakfı, 1962 yılında kurulmu$, amacı, hedefleri bütü-
nüyle Türkiye ekonomisinin, Türk toplumunun ekonomik alandaki her soru-
nuna el atmak, bilimsel çözüm, fikir geli$tirmek üzere kurulmu$ bir Vakıftır.
Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin, dünya ekonomisinin ister sıkıntı olan
alanlarda, ister belli hedeflere varmak için geli$tirilen projelerde, fikirlerde,
kendini sorumlu, yükümlü hissetmektedir. Bu konuda da yakla$ık 50 yıldır
çalı$maktadır. Kurucularımız 9 ki$iydi, vefat ettiler. Son genç ku$ak olarak
biz 1,5- 2 sene önce bayra%ı devraldık. Yakla$ık 20 yıldır il kalkınma semi-
nerleri düzenliyoruz. Yani belli illeri bir idari bölge çerçevesinde, ekonomik
alanda neler yapılabilece%i konusunda, dünyada yapılan çalı$maları, biz de
Türkiye’de bilimsel çerçevede, bilimsel yöntemlerle, bilim adamlarının ön-
derli%inde yapmaya çalı$ıyoruz.

!ktisadi Ara$tırmalar Vakfı, bir sektörü ele alıp inceleyebilmekte, ekono-
minin bütününü ele alıp inceleyebilmekte, herhangi bir ekonomik de%eri
olan (mesela çayı, fındı%ı, kanolayı) herhangi bir ürünü ele alıp, o konu ile
ilgili ara$tırmalar yapabilmekte, projeler geli$tirebilmektedir. Bunları sa%la-
nan desteklerle yapmaktadır. Biraz önce söyledi%im gibi il kalkınma semi-
nerleri 20 yıl önce bir sayın valimizin iste%i üzerine ba$ladı, $imdiye kadar
50 küsur ili buldu yaptı%ımız çalı$malar. Hatta bazı illerde bu çalı$maları 2-
3 defa yaptık. Dolayısıyla, il kalkınma seminerleri, illerin kalkınmasında bi-
limsel görü$, destek sa%lamak açısından çok önemlidir, buna önem veriyo-
ruz. Ancak, il kalkınma seminerleri konusunda yaptı%ımız bu bilimsel çalı$-
malar ve bu çalı$maların sonucunda 1 günlük olarak düzenledi%imiz bu bi-
limsel seminerler katkısı büyük ancak takibi bir o kadar gerekli konular. Bu-
rada, bu toplantıda, bilim adamları yakla$ık 3 aydır daha da fazla belki ya-
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pılan çalı$maları tarım ve hayvancılıkta, sanayi ve ticarette ve turizm alan-
larında yani Isparta’nın bir bilimsel inceleme konusu yapılabilecek alanlar-
da, sektörlerde çalı$maları ele alıp getirdiler. Burada $imdi onları sunma za-
manı.

Bir küreselle$en dünya, yani gittikçe küçüklen dünya, herkesin birbirin-
den, ne yaptı%ından, nelerin geli$ti%inden, nelerin bir e%ilim haline dönü$tü-
%ünden, yenikler trend diyor ya hani, artık herkesin haberdar oldu%u bir
dünyada ya$ıyoruz. Böyle küçülen dünyada il halkının, ilde ya$ayanların,
ekonomik kalkınma, refah, e%itim, sa%lık konularında daha fazla pay isteme
konusundaki arzuları, istekleri mutlaka idarecilerin de, siyasi partilerin de
hemen herkesin dikkatini çeker, bilim adamları için ara$tırma konuları olur.
"imdi iktisadi kalkınma, iktisadi geli$me konularında yapılan çalı$malar ta-
bii ki gerek $arttır ama yeter $art de%ildir. !stemek önemlidir ama insanımız
ba$ta olmak üzere, illerin ekonomik kaynaklarını, iktisadi kalkınma çerçeve-
sinde organize etmek, düzenlemek, hedefler koymak, o hedefler konusun-
da yatırımları, giri$imleri, teknolojik geli$imleri organize etmek kimlerin gö-
revidir? Yöneticilerin, bilim adamlarının, sorumlu ki$ilerin, herkesin görevi-
dir. O halde yapılacak $ey Türkiye’de oldu%u gibi, bölgelerde oldu%u gibi, il-
lerde de ekonomik kalkınma konusundaki çalı$maları iyi koordine etmektir.
Belli sektörleri öne çıkarıp, o konudaki çalı$malara daha a%ırlık verilebilir. !$-
te bu tercihlerde hedef koymada ve tercihlerde bilim adamlarının görü$lerin-
den yararlanmak, tecrübeli insanların, giri$imlerin, giri$imcilerin, i$ adamla-
rının görü$lerinden, deneyimlerinden faydalanmak gereklidir, zorunludur.

Çok geli$mi$ illerimiz de var. Mesela Isparta’ya nispetle geli$mi$ illerimiz
var. Aklımıza neresi gelebilir. Mesela Kayseri olsun, arkada$lar biz Kayse-
ri’de de seminer yaptık. Kayseri ne istiyor? Biliyor musunuz? Kayseri diyor
ki; biz bir yere geldik, sanayile$tik, gelirimiz arttı, refahımız arttı, $ehrimiz
büyüdü, organize sanayi 1’di 2 oldu, 3 oldu, peki biz bundan sonra ne yap-
malıyız? Nereye gitmeliyiz? Yatırımlarımızı, kaynaklarımızı, sermayemizi,
tecrübemizi nereye do%ru kaydırmalıyız? Mesela Kayseri’de mi kalmalıyız
yoksa daha büyük illere mi gitmeliyiz? Yurtdı$ına mı gitmeliyiz, orada han-
gi yatırımcıları, hangi sektörleri buralara getirsek daha faydalı olur? !$te
bunlar ara$tırma konumuzu te$kil ediyor arkada$lar. Geli$mi$ illerde farklı
olabiliyor çalı$malarımız. Isparta aslında ne geli$mi$, ne de az geli$mi$ eko-
nomik bakımdan. Peki, Isparta’nın ekonomik yapısı nedir dedi%imizde kar-
$ımıza ne çıkıyor. Eskiden $öyle derlerdi “efendim Isparta’nın ekonomisi ta-
rım ve hayvancılı%a dayanır” $u anda Isparta’nın ekonomisi tarım ve hay-
vancılı%a mı dayanıyor? Hayır, nereye dayanıyor? Yani il GSYH’nın ne ka-
darını tarım ve hayvancılık, ne kadarını sanayi faaliyetleri, ne kadarını hiz-
metler kesimi olu$turuyor dedi%inizde, Türkiye’ye paralel bir durum görüyo-
ruz. Türkiye’de $u anda GSYH’nın %60 küsur kadarını hizmetler kesimi
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olu$turuyor. Daha sonra sanayi kesimi, daha sonra tarım ve hayvancılık
olu$turuyor. Tarım ve hayvancılık son 15-20 yılda iyice azaldı biliyorsunuz,
tıpkı neredeki gibi, Isparta’daki gibi, peki ne yapmamız lazım o zaman, ta-
rım ve hayvancılık konusunda hiç yatırım yapmayacak mıyız? Yapaca%ız,
ne yapaca%ız daha nitelikli yatırımlar, geleneksel yatırımlardan çıkıp daha
nitelikli yatırımlar yapaca%ız. Organize sanayi bölgesini ziyaret ettim. Belki
dün Kanal 32’deki konu$mamı dinleyenler olmu$tur ben kendim seyrede-
medim ama orada $unu gördüm. Yapılan bir çalı$ma da açık seçik bunu
gösteriyor. Belki bilim adamı arkada$ımızdan veya burada olan arkada$la-
rımızdan haberdar olan vardır. !llerin rekabetçilik endeksleri var. O endeks-
te, bütün illeri 81 ili belli kriterleri dikkate alarak sıralamı$lar. Bunlardan bir
tanesi, mesela, markala$ma ve yenilikçilik, bir tanesi ticaret ve üretim po-
tansiyeli, bir tanesi eri$ilebilirlilik, bir tanesi de hayat kalitesi-insani de%erler,
insani de%erler ve ya$am kalitesi bakımından Isparta 81 il içerisinde en ön-
lerde, o kriter bakımından ama sadece. Kaçıncı sırada biliyor musunuz? 6.
bir bakıyorsunuz tarım ve hayvancılıktaki veya sanayi veya hizmetler kesi-
mindeki üretim potansiyelinin de%erlendirilmesine en gerilere dü$üyor 53.
sırada. Di%erlerini saymıyorum. Endeksteki ortalama de%eri söyleyece%im
size, Isparta 23. sırada. 81 il içerisinde 23. sırada olmak kolay de%il baya%ı
önlerde. Demin sıraladı%ım kriterlerin de altında da bir takım kriterler var
mesela eri$ilebilirlik konusunda yollar, internet aboneli%i vs. Bunların hepsi
il il, tek tek sıralanıyor, ondan sonra ortaya çıkıyor bu de%erler. Dolayısıyla
Isparta ekonomik bakımdan, geli$meye muhtaç, kaynakları var bir $eyi ek-
sik. Biraz önce söyledi%im endekste çok iyi yerde oldu%unu söyledi%im kri-
ter var, nedir o? Üretim ve ticaret konusundaki organizasyon becerisi. Kim
yapacak bunu arkada$lar? Ispartalılar, Ispartalı giri$imciler. Giri$imci eksik-
li%i var Isparta’da. Arkada$lar giri$imcilik konusundaki çalı$malar $u anda
destek veren Avrupa Birli%i tarafından Lizbon Kriterleri çerçevesinde özel-
likle a%ırlık verilen, bir tanesi teknolojik geli$meler, yenilikçilik, di%eri giri$im-
cilik. Giri$imci konusunda giri$imcileri yeti$tirme. Çünkü, bütün bilgi dahil,
teknoloji dahil bütün üretim faktörlerini alıp çekip çevirip sevk ve idare ede-
cek olan, belli hedeflerin gerçekle$tirilmesinde bunları kullanacak olan kim,
giri$imci. O yüzden biz çocuklarımızı sadece devlete memur olsun, sadece
$unun yanında muhasebeci olsun, sadece $u bankada müfetti$ olsun diye
yeti$tirmeyelim lütfen. Ne olsun diye yeti$tirelim? Giri$imci olsun diye yeti$-
tirelim. Giri$imcilerin çok farklı özellikleri var, ben korsan bir tebli% sunmak
niyetinde de%ilim. Uzun süre aldım kusura bakmayın. Sizleri seminerin ba-
$arılı geçmesi hususundaki dileklerimle yine sevgi ve saygı ile selamlıyo-
rum. Sa% olun, varolun.
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ISPARTA T!CARET VE SANAY! ODASI BA"KANI
HASAN HÜSEY!N KAÇIKOÇ’UN KONU"MASI

Sayın Valim,
Sayın Belediye Ba$kanım,
Sayın Misafirler,
Hepinize ho$ geldiniz diyorum. "imdi önce özele$tiri yaparak konu$ma-

ma ba$layaca%ım. Oldukça detaylı bir konu$ma hazırlamı$tık. Fakat bu ko-
nu$maya tüm detaylara fazla girmeden bir özele$tiri yapaca%ım.

Önce bu semineri yapmamıza vesile olan sayın Valimize, sayın hocamı-
za te$ekkür ediyorum. Bu a$a%ı yukarı 4 aylık bir çalı$manın eseri oldu. Fa-
kat o zaman da söyledi%im gibi dedim ki; büyük salona geçemeyelim, bü-
yük salonu dolduramayız. Demin ayak üstü dı$arıda sayın valimizi bekler-
ken, baktım ki bilhassa benim üyelerim, benim i$ adamlarım fazla gelme-
mi$. Salonu dolduran genellikle bürokratlar. Tabii bu beni üzdü. Çünkü biz
bu toplantıları bundan ba$ka da toplantılar yapıldı. Sayın Valim ilk geldi%i
zamanda 3 günlük bir toplantı yapıldı, o zaman da söylemi$tik. Bizim ama-
cımız bu toplantıları, bu seminerleri bürokrasiye de%il, i$ hayatına hitap et-
mesi, i$ hayatına uygulanması, i$ hayatında buradaki çıkacak neticelerin
uygulanmasını veya tatbik edilmesini sa%lamak. Ama görüyorum ki ba$ta
ben olmak üzere bunda ba$arısızız. Dolayısıyla, kamuoyundan ve sizlerden
özür diliyorum.

Sayın misafirler, $imdi biraz evvelde sayın hocamızın dedi%i gibi, bu se-
miner neticesinde bir ara$tırma olacak ki burada oldukça detaylı olarak ko-
nu$ulacak, görü$ülecek, masaya yatırılacak tabiri caizse, masaya yatırıldık-
tan sonra muhakkak bir netice çıkacak. Bu neticeleri in$allah uygulayabili-
riz, in$allah tatbik edebiliriz. Çünkü Isparta’mız sosyal geli$mi$likte oldukça
iyi yerlerde. Mesela, ki$i ba$ına dü$en hastanelerdeki yatak sayısı Türki-
ye’de en iyi, asfalt yollarımız olsun, di%er e%itim kurumlarımız olsun Türki-
ye’de çok iyi. Yani devlet buraya yapaca%ı yatırımı yapmı$. Eksik olan yatı-
rımcıyı bulamamı$. "u anda yatırım yapacak ki$ilerimiz de buraya gelmedi-
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%ine göre, demek hallerinden memnunlar. Biz yine de bunu memnuniyet
olarak kabul etmeyip, mevcut yatırımcıların üzerine yatırımcı koyabilmek
veya mevcut ki$ilerin yatırım i$tahını kabartabilmek, hatta küllenmi$ külleri-
ni üfleyip, tekrardan o koru meydana çıkartabilmek bizlerin görevi olması la-
zım. Ben inanıyorum ki böyle toplantıların neticesinde sayın valim, sayın
belediye ba$kanım da katılır bana tahmin ediyorum, bıkmadan bu seminer-
leri yapaca%ız. Isparta’nın yatırım yapılabilecek de%erleri ne ise onları mey-
dana çıkartaca%ız. Biraz evvel de yine hocamızın konu$tu%u gibi Ispar-
ta’mız Türkiye’den ayrı de%il. Türkiye’deki hizmet sektörü %60’ların üzerin-
de. Isparta’mızda da kesin veremiyorum ama 1. sırada hizmet sektörü geli-
yor ki daha eskiden sanayi sektörü öndeydi, $imdi hizmet sektörü. Demek
ki Isparta Türkiye’den ayrı bir yer de%il. Dolayısıyla gerek hizmet sektörü ol-
sun, gerekse tarım ve hayvancılık ki vazgeçemeyece%imiz bir sektördür.
Her ne kadar gerilerde olsa da tarım ve hayvancılıkta biz Isparta’da ikinci-
yiz. Yani hizmet sektöründen sonra gelen sektörümüz tarım ve hayvancılık.
Sanayi sektörümüz 3. sırada ki ben sanayiden geldi%im için özellikle sana-
yi diyorum. Sanayii ihmal etti%imiz müddetçe Isparta’mız kaybeder diyorum.
!n$allah sanayi sektörümüz de canlanır diye umut ediyoruz. Bu seminer ne-
ticesinde ki de%erlerli konu$macılar bunu sizin önünüze daha iyi serecek,
seminer neticesinde sanayiinin biraz daha canlanması, sanayiinin ba$ka
sektörlere girmesinin sa%lanması için bu çalı$maların neticesi muhakkak
ona getirilecektir. !yi bir netice alaca%ımızı ümit ediyorum. Bu vesile ile he-
pinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sa% olun.
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SÜLEYMAN DEM!REL ÜN!VERS!TES! REKTÖR YARDIMCISI
PROF. DR. VEC!H! KIRDEM!R’!N KONU"MASI

Sayın Valim ve De%erli E$leri,
Sayın Belediye Ba$kanım,
De%erli Vakıf Ba$kanı,
Saygıde%er beyefendiler ve hanımefendiler,
Öncelikle rektörüm !talya’da bulundu%u için rektörüm ve üniversitem adı-

na tüm konuklara saygı ve selam dileklerini iletiyorum ve toplantının ba$a-
rılı olmasını diliyorum.

Ben yeni haberdar oldu%um için toplantıda konu$mak üzere bir sunu ha-
zırlamı$tım. "imdi o sunu e$li%inde konu$mama devam etmek istiyorum.

Bu sunu, Dünya Bankasının önemli danı$manlarından Cemil Sahi diye
çok de%erli bir bilim adamının görü$lerini içeriyor. Sunudaki bütün fikirler he-
men hemen ona ait. Burada üniversite ve sanayi i$birli%inin ne oranda ge-
li$mesi gerekti%ine dair kendisine ait görü$ler var. Son zamanlarda geli$-
mekte olan üniversitelerde dünyada öncü olacak üniversitelerin neler yap-
masına dair bir kitap, Türkçe’ye çevrildi, isteyenler Ankara’da Kadriye
Amaç’ın editörlü%ünü yaptı%ı bu kitabı bulabilirler. Ben sununun bazı bölüm-
lerini anlamak istiyorum.

E%itim sadece üniversitelerde yapılan bir i$ de%il, sürekli e%itim adı altın-
da günümüzde yeni bir kavram var ve ya$am boyu e%itim kavramıyla de%i$-
ti. Bu örgün e%itim tarzında, ilk ve orta okullarda oldu%u gibi, aynı örgün e%i-
timin bir yüksek seviyesi üniversiteler. Bu örgün e%itim dı$ında yine i$te
dershaneler, çe$itli kurumlarda uygulanan yöntemlerle, örgün olmayan e%i-
tim yöntemleri, bir üçüncüsü de medyadan sa%lanan e%itimler. Son 10 yılda
yüksek ö%renim ö%renme ve ara$tırma kalitesinin iyile$mesi yanında, geli$-
mi$ bilgiyi edinmek, buna uyum sa%lamak ve sa%lanan bilgilerden yeni bil-
giyi aratmak anlamında. Demin de söyledi%im gibi, örgün e%itim kurumsal
yerlerde, örgün olmayan dershaneler veya açık ö%retim fakülteleri ve resmi
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olmayan, herkesin radyodan, televizyondan ö%rendi%i i$lerle de e%itim yapı-
labiliyor.

Yüksek ö%renim ve sanayi ili$kisine gelince, kalkınmakta olan ülkelerde
üniversitelerin rolü, e%itim ihtiyaçları ve de%i$imi, geli$mekte olan e%itim
manzarası ve bu ülkelerde kar$ıla$ılan zorluklar anlamında 4 ana ba$lık al-
tında incelenebilir. Neye e%itim ihtiyaçları ve de%i$imi söz konusu oldu. Çün-
kü günümüzde yüksek beceri insan olmak, de%i$ikliklere adapte olabilmek
ve sürekli bir e%itime ihtiyaç var. !$gücü piyasaları, beceri düzeyi daha yük-
sek ki$ileri talep ediyor. Dolayısıyla biz insanları ne kadar fazla e%itirsek, bu
insanlar o kadar fazla ücret alıyor. !$te dünya OECD ortalamalarında da ka-
dın ve erkek fark etmeksizin yüksek e%itim almı$ herkes ba$langıçta olma-
sa da sonunda hep daha yüksek maa$ alıyor. !lk etapta belki üniversite me-
zunlarının i$sizli%inden bahsetsek de, bütün yüksek ö%retim mezunları, ha-
yatlarının totalinde aldıkları e%itim nedeni ile mutlaka kazançları fazla olu-
yor ve daha fazla sayıda genç insanın esnek olması ve sürekli bir e%itime
açık olması. Evet, gençler ellerindeki ve kendi yapılarındaki mevcut güçleri
nedeni ile illa bulundukları çevrede de%il farklı taraflara da gidebiliyorlar.
Türkiye, sadece e%itimi bu ülkedeki istihdam gücüne ba%lı olarak yapmak
durumunda de%il. Evet biz bu genç nüfusumuzu iyi e%iterek, bizim dı$ımız-
daki ülkelerde de istihdam edilebilirli%ini sa%layabiliriz. Girmekte oldu%umuz
Avrupa Birli%i’nde de bizim genç ve e%itilmi$ insanlarımız çok daha yüksek
oranlarda i$ bulabilirler. 1965’li yıllarda i$çi göçü verdi%imiz Almanya’ya bu
sefer daha e%itilmi$ insanları gönderip ve onların ülke ekonomisine katkıla-
rını sa%layabiliriz.

Önemli özelliklerden birisi ise, sürekli olarak endüstride çalı$an insanla-
rın teknolojiye ba%lı olarak, endüstrideki i$levlerin azalmasından bahsediyo-
ruz. Teknoloji yo%unluklu sektörler, bilgisayarlar ve benzeri sistemlerle insan
gücünün sanayide fazla yer almadı%ı, bunun yerine, insanın yerine ba$ka
özellikle de bilgisayarların geçti%ini. Evet bilgisayarlara belli i$leri yaptırabi-
lirsiniz. Bazı rutin i$ler bilgisayarlar ya da bu tür yöntemlerle yapılabilir ama
buna ra%men bilgisayarlara yaptıramadı%ımız i$ler var. Bilgisayarlar hiçbir
zaman uzman görü$ü veremezler veya kendi muhakeme yeteneklerini orta-
ya koyup bir $ey söyleyemezler. Bu konuda örnek vermek gerekirse, biz
sa%lık sektöründen manyetik rönesanslar veya bilgisayarlı tomografiler uy-
gulayabiliyoruz ama hiçbir zaman bunlardan elde etti%imiz bilgiler sonucun-
da te$hise varamıyoruz. Sonuçta mutlaka hasta ile görü$ecek bir hekime ve
bu hekimin bütün bu bilgisayar veya di%er teknolojik verileri de%erlendirip,
sonuçta bir uzman görü$üne ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla, iyi e%itilmi$ in-
san, mutlaka uzmanca ve daha akıllıca muhakeme yetene%ine sahip oluyor.

E%itilmi$ insanlar, teknoloji kullanmak kadar di%er insanlarla ileti$im kur-
ma becerisi sa%lamak durumunda. Dolayısıyla üniversiteler sadece bilgisa-
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yar okuryazarlı%ı de%il, aynı zamanda di%er insanlarla ili$ki kurabilme bece-
rilerini de arttırmak zorunda. Çok iyi yeti$mi$ farmakolojiyi, mikrobiyolojiyi
çok iyi bilebilen bir hekim ama hem$iresiyle ya da hastasıyla iyi geçinemi-
yorsa, çe$itli psikolojik ya da sosyal sorunları varsa, hiçbir zaman bir fayda-
sı olmuyor. Sadece kitap bilgisi, bazı i$leri vermek için yeterli olmuyor. Do-
layısıyla ki$iler arası ileti$im kurma becerisi e%itimi de vermek durumunda-
yız. Demin de söyledi%im gibi, sınırların kalktı%ı bu dünyada sadece kendi
ülke insanlarıyla ileti$im kurabilen de%il, dı$ ülke insanlarıyla da ileti$im ku-
rabilen insanlar yeti$tirmek, dolayısıyla büyük bir kısmına yabancı dil ö%ret-
mek durumundayız. Sadece ö%renciler üniversitede ö%rendikleri ile yetin-
memeliler ve ö%renmi$ oldukları bilgilerin bitti%ini ve yenilenmesi gerekti%i-
ni de unutmamaları gerekiyor. Sürekli ö%renme yetene%imizi ve ö%rendikle-
rimizi analiz ederek yetmeyen bilgiler yerine yenisini koymak, yanlı$ bilgile-
ri ayıklamak ve farklı $ekilde ö%renme yöntemlerini de ö%renmek durumun-
dalar. Biz, kendi ö%retim ve ö%renme tarzlarımızı, yani hocalar olarak evet
ö%retmek dı$ında, ö%renciler kendi arkada$larıyla ne $ekilde ö%renme yete-
nekleri oldu%unu fark edip, onlara göre kendi ö%renme yeteneklerini geli$-
tirmeliler.

E%itim ve e%itim sonrası yo%un rekabetin oldu%u böyle bir dönemde,
mutlaka ba$arı sa%layacak ve rekabet edebilecek ö%rencileri yeti$tirmemiz
gerekiyor. Demin Sayın Vakıf Ba$kanımızın ve Sanayi Odası Ba$kanımızın
da belirtti%i gibi, rekabetsiz bir dünya söz konusu de%il. Yarı$madan kork-
mayan ama bu tür güvenini yitirmemi$ ve rekabet edebilecek mezunlar ver-
mek durumundayız. Bunları yapmak sadece üniversitelerin i$i de%il, bu top-
yekün bir i$, bu strateji e%itim ve ara$tırma teknolojilerine yönelmi$ di%er ku-
rumlarla da bütünle$mek zorunda, bu i$ sadece üniversitelerin i$i de%il. Bu
i$ üniversite, sanayi, ticaret odası veya devletin di%er kurumları ile mutlaka
birlikte olmak durumunda.

Daha alt düzeyde e%itim sistemleri de mutlaka üniversitenin yeti$tirdikle-
ri mezunlarını yeteri seviyeye getirmek durumundalar. Biz sadece laboratu-
arları üniversitede kurmak durumunda de%iliz. E%er mezunlarımız çevre-
mizdeki fabrikalarda çalı$acaksa, fabrikalarda istihdam edilecekse, oralar-
daki stajlar esnasında da bunlara gereken destek ve gerekli güven sa%la-
narak, belli çalı$ma ko$ullarının da sa%lanması gerekiyor. Küresel bilgi eko-
nomisinde sanayile$mi$ ve geli$mekte olan ülkelerde, ekonomik pasta pa-
yını arttırmak arayı$ı nedeniyle, dünya çapındaki birçok üniversitede bile
birçok yanlı$ reklam bulunmakta ve bu ne yazık ki bu yanlı$ reklamlar ö%-
rencilere ve üniversite kapılarındaki arkada$larımıza iletilmekte birçok ö%-
rencimiz ve bunların velileri bu yanlı$ reklamlara kanmakta.

Di%er hizmet sektörlerinde de oldu%u gibi henüz çok daha temel yüksek
ö%renim gereksimleri kar$ılanmadan, her ülkenin kapsamlı, dünya çapında
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üniversitelere gereksinimi olmadı%ını belirtmek istiyorum. E%er siz ihtiyaçla-
rınızı kar$ılamadan, dünya çapında üniversitelerinizin olmadı%ından yakın-
mak durumunda de%ilsiniz. Evet günümüzde ben 5 yıl önce bu görevime
ba$ladı%ım zaman 44 üniversite varken, bugün 140 üniversite olu$tu. Dola-
yısıyla bu 140 üniversitenin demek ki ihtiyaçlarımız kar$ılanmamı$, dolayı-
sıyla bu 140 üniversitenin belli bir standardı yakalaması durumunda, Türki-
ye üniversitelerin, dünya çapında ba$arılar yakalamak yerine, sürekli bu ka-
dar artan sayıda, belli standartları ve ortalamayı yakalamak gibi bir hedefi-
nin olması gerekti%ini unutmamızı gerekti%ini dü$ünüyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
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ISPARTA BELED!YE BA"KANI
YUSUF Z!YA GÜNAYDIN’IN KONU"MASI

De%erli Valim ve de%erli e$i, de%erli katılımcılar, hepiniz bu toplantıya
ho$ geldiniz diyorum. Fakat ben de Isparta’mız için çok güzel, kendime gö-
re güzel ve heyecanlı, çok konuda konu$mak istiyordum. Biraz önce Tica-
ret Odası Ba$kanımızın da canı sıkılıp konu$malarını yapamadı%ı gibi, ma-
alesef bende $u anda o durumdayım. Burada, Isparta Belediyesi’nin, bir üç-
gendir bu, böyle bir panelde katılım için bize önceden haber verilip ve çok
ciddi anlamda bu toplantıya önem vererek geldi%im halde, burada gördüm
ki Isparta Belediyesi’nin katılımcı olarak bulunmadı%ını burada ö%rendim.
Dolayısıyla Vakfa yine de te$ekkür ediyorum, böyle bir toplantıyı Ispar-
ta’mızda düzenledi%i için, ama, ben bu toplantının veyahut da özellikle be-
nim heyecanla hazırlamı$ oldu%um, derinlemesine konu$malarım olması
gerekti%ini dü$ündü%üm bu toplantının amaca ve ileriye yönelik faydası ol-
mayaca%ına inandı%ım için ve bu konuda beni af etmenizi istiyorum. Hepi-
nizi selamlamak üzere çıktım, selamlarımı sunuyorum, hayırlı günler diliyo-
rum. Te$ekkür ediyorum, sa% olun.
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ISPARTA VAL!S! AL! HAYDAR ÖNER’!N KONU"MASI

!ktisadi Ara$tırmalar Vakfımızın Sayın Ba$kanı
Sayın Cumhuriyet Ba$savcım,
Muhterem Rektör Vekilim,
!dare Mahkemesi Sayın Ba$kanımız,
De%erli Çalı$ma Arkada$larım,
Ticaret Sanayi Odamızın Sayın Ba$kanı, Yöneticileri, Üyeleri
De%erli Katılımcılar,
Aziz Ispartalı Hem$ehrilerim,
Muhterem Basın Mensupları,
Hiçbir $ey mükemmel de%ildir. Bu toplantının da bazı eksiklikleri olabilir,

ancak sayın ba$kandan aldı%ım bilgiye göre, !ktisadi Ara$tırmalar Vakfı’nın
seminerlerindeki format belli. Bu formatta çok de%i$ik kurumların katkıları
oldu%u halde, belli simgeler kullanılıyor. Bence de bir eksiklik ama genel for-
mat bu oldu%u için böyle bir düzenleme yapılıyor. Ama biz kamu yöneticile-
ri hissiyatımızı a$arak hizmet sunmak durumundayız. Kendi hissiyatımıza
mahkum olursak, alınganlıklar için sebepler çok olur. Bizler bir emanet post-
tayız. Üzerinde oturdu%umuz post, millete hizmet postu. Ki$isel kaprislerimi-
zin yeri de%il.

De%erli konuklar, kimimiz atanarak, kimimiz ise seçilerek hizmete talip
olduk. Atananlar da, seçilenler de üzerlerine dü$en görevleri yerine getirir-
lerse, o belde, o $ehir, o il, o ülke daha çok kalkınır. Katkılarımızı esirgeme-
den, olabildi%ince özveriyle çalı$mak durumundayız.

De%erli hem$ehrilerimiz, geçti%imiz günlerde sayın Cumhurba$kanımız
ilimizi onurlandırdılar. Sanayicilerimizle, i$ adamlarımızla özel bir sohbet
toplantısı yaptılar. Bugün sayın ba$kanımızın vurguladı%ı gibi, orada da Is-
parta’da giri$imci ruhunun eksikli%i ortaya çıktı. Her konuda $unu savunu-
yoruz. Isparta’nın kendi evlatları varken, niye ba$kaları bu i$e giriyor, ba$-
kaları Isparta’da $unu yapıyor, bunu yapıyor diye. Ama Isparta’nın da iyi ör-
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nekleri var. Bir Gürkan ailesi, harikalar yaratıyor. Dünyanın en ünlü ma%a-
zasında, en nitelikli ürünlerini yüksek fiyatla pazarlayabiliyor. Aynı $ekilde
Metemor adlı $irketimiz bütün dünyaya anıtsal nitelikte eserler kazandırıyor.
Di%er ki$i ve kurulu$lar da aynı $ekilde örnek nitelikli çalı$malar yapıyor. Is-
parta’da, Türkiye içinde belli alanlarda, belli seviyelere ula$mı$, üst göster-
geler elde etmi$ durumda. Sa%lıkta, e%itimde, tarımda ya$am kalitesinde sı-
ralaması iyi. Türkiye’nin en ya$anabilir 7. ili olarak geçti%i belirlendi. 2 yıl
içinde ilk 5’e, 4 yıl içinde de ilk 4’e girme arzumuz, kararlılı%ımız, bu yönde
çabalarımız var. Bu seviyeye ula$abilmek için toplumun bütün katmanları,
hizmet sektörü, tarım sektörü, sanayii sektörü hareket etmek, üretmek, kat-
kı sa%lamak durumunda. Nasıl katkılar sa%layaca%ız? Neler yapmalıyız?
Bunun anahtarı bu tür toplantılarda. Üniversiteler ara$tırmalar yaparlar, la-
boratuarlar ara$tırmalar yaparlar, fikir jimnastikleri ortaya çıkar, dü$ünce ça-
tı$maları ortaya çıkar, çatı$an dü$üncelerden bir fikir, bir sonuç elde edilir,
onlar uygulamaya konulur, ülke daha hızla geli$ir, toplumun beklentileri da-
ha çabuk kar$ılanır.

Nisan 2009’da, “Isparta’nın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu açık
oturumlar dizisi yapmı$tık. Öncelikle 8 sektörü ele almı$tık. Tarımı, sanayii,
e%itimi, çevreyi, turizmi, imar durumunu ele a$mı$tık. Görmü$tük ki bazı
sektörler iyiyken daha iyi olabilir, bazı sektörler arzu etti%imiz kadar olmadı-
%ı için iyile$tirilip, geli$tirilebilir. Çalı$malarımızı o do%rultuda yürütüyoruz.
Sihirli de%nek hiçbir yerde yok ama kararlılık, inanç ve süreklilik kalkınmayı
hızlandırır. Bu do%rultuda hepimiz katkı sa%lamalıyız. Bu toplantıya katkı
sa%layan üniversitemizin de $emada logosu yer almıyor. Format gere%i böy-
le oldu%unu Sayın Ba$kanımız ifade etti. Ama üniversitemiz, e%itim süreci-
ne sa%ladı%ı katkı kadar, sanayile$me sürecine, tarımda geli$me sürecine
de, hizmetler sektörüne de büyük katkılar sa%lıyor. Dün üniversitemizin
ara$tırma-geli$tirme laboratuarları, elektronik atölyesi ve bazı di%er atölye-
lerini gördük. Çok nitelikli teleskoplar üretiyor üniversitemiz. Çok nitelikli
elektronik donanımlar üretiyor. Kopan el ayak veya transplantasyonu gerek-
tiren böbrek, ci%er so%uk zincirle, kesintisiz, bir hastadan di%er hastaya nak-
ledilmek üzere, üniversitemizin üretti%i elektronik donanımlarla ta$ınıyor.
Daha önce yabancı kimselerin , azınlıkların tekelinde olan ve her biri en az
5 bin Dolar olan bu elektronik donanım, bizim üniversitemizde 550 Dolara
üretiliyor. Hadi alkı$lamayın bakalım. Aynı $ekilde so%uk hava depolarında
ozon katkısıyla muhafaza edilen ürünlerin, ozon katkısıyla daha uzun süre,
daha nitelikli olarak yapılanabilece%i, ekonomik kayba u%ratılmadan üretici-
ye ula$tırılabilece%i yönünde çalı$malar var. Bu konuda da donanımlar elde
edilmi$ durumda. Ba$ka yerde yüksek fiyatla üretilen bu tür cihazlar, yanlı$
hatırlamıyorsam100 bin Dolarlık cihazlar, bizde 10 bin Dolara üretiliyor. Ya-
ni o cihazı alırken kaybımız azalıyor, o cihazı kullanarak ürün de%erinde
kaybı önlüyor, daha uzun süre muhafaza edebiliyor, daha yüksek fiyatla pa-
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zarlayabiliyoruz. Bir küçük ürün, bir küçük bulu$, bir küçük hizmet çok bü-
yük kazanımlar sa%layabiliyor.

!ktisadi Ara$tırmalar Vakfı’nın 53. il semineri, geçen toplantıda il ölçe%in-
de sorunlarımızı de%erlendirmi$tik. Tarımda, turizmde, sa%lıkta, sanayide,
e%itimde, çevrede, istihdamda, bu toplantıda, bu sektörleri, özellikle üretime
yönelik sektörleri, tarım, sanayi ve turizm a%ırlıklı Türkiye içinde mukayese-
li bir de%erlendirmeye tabii tutaca%ız. Mukayeseli de%erlendirmeler için uz-
manlar bizlere yardımcı oluyorlar. D.P.T’nin Bölgesel Kalkınma ve Yapısal
Uyum Genel Müdürü bugün aramızda olacak, Hazine Müste$arlı%ından çok
önemli bir konuk aramızda olacak, Turizm Bakanlı%ı’ndan önemli konuklar,
yetkililer, üst düzey bürokratlar konu%umuz olacaklar. Biz kendi kendimize
bir de%erlendirme yapabiliriz. Ama bir ba$kasıyla yan yana geldi%imizde bo-
yumuzun ölçüsü ne? Asıl boy ölçüsü o zaman ortaya çıkıyor. Kendi kendi-
mize böbürlenebiliriz veya kendi kendimize demoralize olabiliriz. Mukaye-
seli de%erlendirmeler daha sa%lıklı sonuçlar verir. Bu toplantı mukayeseli
de%erlendirme imkanı verecek bize. Burada toplantıları izleyen arkada$ları-
mıza te$ekkür ediyorum. Onlar yararlanarak, kendi zihinlerinde de%erlendi-
rerek, bu de%erlendirmeleri arkada$ları ile di%er çalı$anlarla, ilgililerle pay-
la$arak bir sonuca varacaklar. Belki bugün harekete geçmeyecekler ama bir
süre sonra bir ba$ka de%erlendirme onları harekete geçirecek. Pazardan 1
kilo domates almaya niyet etti%imizde, bir tezgaha bakıyoruz, sonra bir ba$-
ka tezgaha bakıyoruz, fiyatlarını, kalitesini, tadını mukayese ediyoruz, on-
dan sonra almaya karar veriyoruz. Onun için bu kadar zihin yorarken, ikti-
sadi kalkınma için niye daha az fikir yoralım ya da fikirsiz yola çıkalım.

Devir artık internet devri de%il, yarı$ma devri. Avrupa Birli%i sürecinde
yo%un çabalar sarf ediyoruz. Ama bizi almak istemiyorlar. Çe$itli bahaneler
sergiliyorlar, tarihten gelen hissi tepkileri var. Türkiye’nin dinamik gücünden
ba$kaca endi$eleri var. Ancak Türkiye’nin dinamik gücü, Avrupa’nın da di-
namik gücü olur e%er biz üzerimize dü$eni yaparsak. Türkiye’nin dinamik
gücü, Avrupa’nın tehdidi olan bir unsur olmaz, Avrupa’ya katkı sa%layan,
Avrupa’yla Türkiye’yi birlikte daha ileri noktalara ta$ıyan bir güç olur. Türki-
yesiz bir Avrupa zaten kalkınmada süreklili%ini sa%layabilme imkanından
yoksun kalacaktır. Devlet büyüklerimiz çok kararlı ve ısrarlı bir anlayı$ içe-
risinde bu çalı$maları yürütüyorlar. Çünkü günü geldi%inde, Avrupa Birli-
%i’nin takati tükendi%inde, hadi gelin birlikte hareket edelim diyecekler. Ken-
di iç politikalarına dönük olarak Türkiye’ye yönelik tepkiler sergiliyorlar. Ken-
di açılarından popülist anlayı$larla hareket ediyorlar. Ama onların direncini
kırmak bizim geli$mi$li%imizle mümkün olacaktır. Bizim uygar düzeyde, ile-
ri teknolojiler elde etmekle, hizmet standardını yükseltmemizle bu sonuca
ula$abiliriz. Bu sonuca ula$mada !ktisadi Ara$tırmalar Vakfı ile düzenledi%i-
miz bu toplantının çok önemli katkıları olacaktır. Belki güz aylarında bu de-
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fa sayın Cumhurba$kanımızın himayesinde faaliyet yürüten TASAM ile
2023 perspektifini ele almamız gerekecek. Orada ba$ka dü$ünceler, yeni
ufuklar açılacak. Ama bu ilgisizlik neden onu de%erlendirmek insanı gerçek-
ten sıkıntıya dü$ürüyor. Sümer "enol hocamın bana aktardı%ı bir $ey var.
Ispartalının en önemli sorunu diyor; ak$ama dünürler gelecek eti ya%lı mı
alak, ya%sız mı alak. Eti ister ya%lı al, ister ya%sız al ama alma gücün olsun,
konu%unu daha ileri düzeyde a%ırlama gücün olsun, onun için Isparta’da da
Türkiye’de de ki$i ba$ına dü$en gelir artsın. Evet rahatlık bankadaki para-
nın faizi ile yetinmek olabilir. Ama üretime katkı sa%lamamak do%ru bir dav-
ranı$ mıdır? Herkes imkan ve kabiliyetlerini, toplumun yararına sunmak, bu
yararı ço%altmak yükümlü%ü ile kar$ı kar$ıyadır.

Bu toplantının Isparta’nın kalkınmasına, Ispartalı hem$ehrilerimizin re-
fah düzeyinin yükselmesine, Türkiye’nin kalkınmı$lık sürecine katkıda bu-
lunmasını diliyor, eme%i geçenlere Ticaret ve Sanayi Odamıza, Üniversite-
mize, Belediyemize, Esnaf Sanatkar Odalarımıza ve katkı sa%layan di%er
kurulu$lara, !ktisadi Ara$tırmalar Vakfı’na te$ekkür ediyor, hepinize sevgiler,
saygılar sunuyorum.
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ÇALI"MA OTURUMU -1

Ba$kan : Prof. Dr. Hasan !B!C!O#LU
Süleyman Demirel Üniversitesi !.!.B.F Dekanı

1.Tebli% : Isparta !linin Geli$mesinde Sanayi ve
Ticaretin Yeri ve Önemi

Sunan : Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Süleyman Demirel Üniversitesi
!.!.B.F !ktisat Bölümü Ö%retim Üyesi

2.Tebli% : Isparta !linin Geli$mesinde Tarım ve
Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi

Sunan : Yrd. Doç. Dr. Tufan BAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım
Ö%retim Üyesi
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De%erli konuklarımız, 1. Çalı$ma Oturumumuza ho$ geldiniz. Oturumu-
muza geçmeden önce mazeretleri nedeni ile düzenlemi$ oldu%umuz semi-
nerimize katılamayan sayın Ba$bakanımız Recep Tayip ERDO#AN’ın gön-
dermi$ oldu%u notu okumak istiyorum. Isparta !linin Ekonomik Geli$mesi se-
minerine nazik davetiniz için te$ekkür ederim. Semineri düzenleyen ve de-
%erli görü$leriyle katkıda bulunan tüm katılımcılara çalı$malarında ba$arılar
diliyor seminerden verimli sonuçlar alınması temennisiyle sevgi ve selamla-
rımı sunuyorum. Di%er not gönderen Devlet büyüklerimizin isimleri de kısa-
ca $unlardır. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertu%rul GÜNAY, Devlet Ba-
kanı ve Ba$ Müzakereci Sayın Egemen BA#I", Devlet Bakanı Sayın Zafer
ÇA#LAYAN, Devlet Bakanı Sayın Faruk ÇEL!K, Devlet Bakanı Sayın Dr.
Cevdet YILMAZ, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel ERO#LU,
Tarım ve Köy i$leri Bakanı Sayın Mehdi EKER, Devlet Bakanı Sayın Faruk
Nafiz ÖZAK, Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF, !stanbul Valisi Sayın
Muammer GÜLER ve son olarak Ispartalılar Vakfı.

De%erli konuklarımız oturumumuz Süleyman Demirel Üniversitesi !.!.B.F.
Dekanı sayın Prof. Dr. Hasan !B!C!O#LU ba$kanlı%ında yürütülecektir. Otu-
rumda öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi !.!.B.F. !ktisat Bölümü Ö%-
retim Üyesi Sayın Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Isparta !linin Geli$mesin-
de Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi adlı tebli%i sunacaklardır. Sonrasında
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Po-
litikası ve Yayım Bölümü Ö%retim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Tufan BAL, Is-
parta !linin Geli$mesinde Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi
adlı tebli%ini sunacaklardır. Buyurun efendim.
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BA"KAN: PROF. DR. HASAN !B!C!O$LU
Süleyman Demirel Üniversitesi !.!.B.F Dekanı

Farklı sektörlerden, akademisyenlerden, bürokrasiden, basından ve di-
%er ismini bahsedemedi%im tarımdan, sanayiden tüm katılımcılara ho$ gel-
diniz diyorum öncelikle.

!ktisadi Ara$tırmalar Vakfı tarafından, Isparta Valili%i ile beraber organi-
ze dilen bu Isparta ilinin tarım ve sanayi boyutunun tartı$ılıp, ortaya konul-
masına yönelik bu konferans, veya çalı$tayda, tabi ki mesele farklı boyutla-
rıyla, derinli%iyle irdelenmeye çalı$ılıyor. Konu ile ilgili olarak meselenin ta-
rım boyutunda bulunan bir arkada$ımız var. Di%eri de zaten Isparta ve Göl-
ler Bölgesi ile ilgili ara$tırmalar yapan di%er bir arkada$ımız Murat bey bu-
rada. Bugünkü oturumda, bu seanslık oturumumuzda, Isparta’nın tarım ve
di%er ekonomik platform açısından yeri ve bu boyuttaki durumu irdelenecek.
"imdi ben müsaadenizle arkada$larıma yarım$ar saat süre vermek istiyo-
rum. Hatta 25 dakika olsa belki 5’er dakika soru sormak isteyen olabilir. On-
lara süre vermek istiyorum ondan sonra isterseniz her konu$macı konu$-
masını tamamladıktan sonra, sorularınızı alabiliriz, hatta onlar konu$mala-
rına devam ederken sorular buraya aktarılmaya ba$larsa zaman kaybetme-
den hemen sorularınızı iletiriz, cevaplarınızı da tartı$ırız birlikte. Buyurun
Murat hocam.
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Tekrar hepiniz ho$ geldiniz. Bende bugünkü toplantıya sanayi ve ticaret
boyutuyla Isparta ekonomisini de%erlendirmeye çalı$arak katkı yapmaya
çalı$aca%ım. Ba$lı%ım, sanayi ve ticaretin Isparta ilinin geli$mesindeki yeri
mi olmalı yoksa Isparta ilinin geli$ememesinde sanayi ve ticaretin rolü mü
diye bakmak anlamlı mı olacak diye dü$ünüyorum.

Öncelikli olarak birkaç tespit yapalım, açılı$ konu$malarında da bu tes-
pitler vardı. Isparta hakkında farklı platformlarda, farklı $eyleri söylemeye
devam ediyoruz. Bu sadece bugünkü toplantıda sorunlar tartı$ılmıyor. Daha
önce de tartı$ıldı ve önümüzdeki dönemde tartı$ılacak ben kendi adıma Is-
parta hakkında farklı olarak ne söyleyebilirim bunu bulmakta gerçekten zor-
landım. Aslında ana hatlarıyla sorunlarımızı uzun süreden beri belirlemi$ du-
rumdayız. Esas olan, bu sorunlar üzerine dü$ülecek, atılacak adımlar, yapı-
lacak eylemler olu$turuyor diye dü$ünüyorum. Günümüzde kamu yöneticili-
%i farklı bir boyuta ula$mı$ durumda, dolayısıyla sorunları tartı$ıyoruz ama
sayın valimin çok güzel bir ifadesi vardı o benim çok ho$uma gitti. Dedi ki;
Vali olarak alt yapıya bakabiliyorum, e%itime bakabiliyorum, sa%lı%a bakıyo-
rum ama dedi ben sanayii yönlendirecek güce ve mali kaynaklara sahip de-
%ilim dedi. Gerçekten günümüzde de kamu yöneticili%inde çok ciddi bir de-
%i$im var, özellikle bir çok ilin, sadece Isparta’da de%il, temel alt yapı prob-
lemleri çözülmü$ durumda. Yani artık yeni okul çok az yapıyoruz, yeni has-
tane çok az yapıyoruz. Bu alt yapılar tamamlandı, bu yüzden de kamu yö-
neticileri artık yeni bir misyon üstleniyorlar. Tıpkı özel sektörde oldu%u gibi,
ticaret ve sanayi odalarında oldu%u gibi giri$imcili%in önünü nasıl açabiliriz ,
bunu kendilerine dert edinmeye kamu yöneticilerimiz ba$lamı$ durumda. Di-
%er bir bölgede çok uzun süreden beri sanayide ili$kili olarak tartı$tı%ımız
konu Kalkınma Ajansı konusu bu konuda henüz yolun ba$ındayız. Beklenti-
lerimiz yüksek ama Kalkınma Ajansının rolü ve önemi önümüzdeki yıllarda
daha da artacak, ne oldu%unu daha da iyi kavrayaca%ız, bu ba%lamda Kal-
kınma Ajansına destek olmak son derece önemli oldu%unu dü$ünüyorum.

Bir di%er sorunumuz da, bir planlamaya ihtiyacımız var. !lk ba$ta söyle-
dim yani çok $eyleri söylüyoruz ama bu söylediklerimizi söylemek yeterli ol-
muyor, bunları bazen akademik camiada kendimizi ele$tiriyoruz. Tezler ya-
pıp bunları kitaplıkların raflarında bırakıyoruz, aynı $ey Isparta’da ki üst dü-
zey yönetim kadrosu için de geçerli bazı $eyleri tartı$ıyoruz ama bunları ha-
rekete geçirecek eylem alanlarına dönü$türmemiz lazım. Sadece kavram-
sal olarak sorunları ortaya koymak yeterli de%il.
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Bir di%er sorunumuz da, bunları ilk ba$ta söylüyorum, çünkü en önemli
olanları bunlar sonra söylersem sıkılabilirsiniz o yüzden en önemlileri en
ba$ta söylemem lazım. Bir di%er rahatsızlı%ımız da, buna $ehir ve bölge
planlamacılar kof rasyonizasyon diyorlar, yani bir yerde yapılan bir $eyi biz-
de yaparsak aynı sonucu alırız diye ümit ediyoruz. Ancak bu her zaman
mümkün de%il. Yani Konya böyle yapmı$, Denizli bunu yapıyor çok güzel
hadi bizde yapalım demekle bunlar olmuyor. Çünkü oranın $artları ve yapı-
sı birbirinden farklı. Bu birde ülkelerarasında yapılıyor, diyor ki, Japonya
böyle yapmı$, !rlanda böyle yapmı$ iyi de !rlanda !ngilizce konu$uyor, !rlan-
da’nın nüfusunun büyük bir kısmı Amerika da, Amerika ile güçlü bir ba%ları
var. Dolayısıyla söylemeye çalı$tı%ım birçok $ey taklit edilebilir de%il. O yüz-
den de bunları biz Isparta’da ne yapabiliriz sorusunu sorarken ve ba$ka ör-
neklere bakarken, onların burada ba$arılı olaca%ı anlamına gelmiyor.

Isparta’da sanayi ve ticaret gündeminde en çok tartı$tı%ımız konu te$vik.
sayın Valim benden özellikle te$vik konusuyla ilgili birkaç $ey söylememi is-
tedi. Ama ö%leden sonraki oturumda zaten bununla ilgili uzman bir daire
ba$kanımız aramızda olacak, onun çok de%erli görü$leri olacak ama müsa-
adenizle te$vik hakkında birkaç kritik hususla sözlerime ba$lamak istiyo-
rum.

Te$vik sistemi geçen sene hayata geçti, Türkiye 4 bölgeye ayrıldı. Ben
biraz daha kamuoyunun ve buradaki katılımcıların daha net algılayabilmesi
için, bu 4 bölgede, Isparta’nın yer aldı%ı bölge hangi grup içersinde onu siz-
lere bir kez daha göstermek istiyorum. Burada kahverengi ile gösterilen Is-
parta, Burdur, Antalya bölgesinde yer alıyoruz. Geli$mi$lik açısından da ikin-
ci derece bölgeyiz. Dikkat ederseniz bu renge sahip olan 4 tane bölge var.
Adana, Mersin hemen kom$umuz olan Denizli, Aydın, Mu%la bir de Çanak-
kale bölgesi var. Dolayısıyla kıyı $eridindeki illerimiz geli$mi$lik olarak ikinci
derece olarak belirlenmi$. Te$vik sisteminde ikinci derecede olmak olumsuz
bir durum. Çünkü ikinci derece te$vik $unu ifade ediyor; nispeten teknoloji-
de yo%un olan bölgeler demek. Teknolojide yo%un oldu%unuz zaman bu da
alaca%ınız destekleri bir parça a$a%ıya çekiyor. Ama hemen kom$umuz olan
Konya veya Afyon’a baktı%ımız zaman, acaba bu te$vik sistemi gerçekten
rasyonel bir te$vik sistemi mi ister istemez bazı soru i$aretleri çıkıyor. Ben
hep bu örne%i uzun süreden beri veriyorum. Afyon’dan gelip geçerken
McDonald’sı görüyordum. Isparta’da henüz McDonald’sımız yok, geli$mi$li-
%e önemli bir gösterge bu ,çünkü bu tip uluslararası franchise yapan $ube-
ler açan kurulu$lar, küresel i$letmeler o bölgede gerçekten gelir düzeyi ve
tüketimi varsa, bununla ilgili kredi kartları üzerinden ciddi ara$tırmalar yapıp,
bu $artlar altında bu kurulu$ları bize bu illerde kuruyorlar. Dü$ünün neredey-
se Afyon’da 9-10 yıldır McDonald’s var. Isparta’da geçen sene benzer bir
marka, daha yeni açıldı, bu kadar çok ö%rencimiz var diyoruz. Demek ki, bu
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te$vik sisteminde farklı göstergeleri dikkate almakta gerekiyor. En ilginci, ba-
kın biz kahverengi dedik, Konya sarı ile gösterilmi$. Konya ile Isparta’yı kar-
$ıla$tırdı%ınız zaman, buradaki katılımcıların hiçbiri, Isparta’nın Konya’dan
geli$mi$ olabilece%ini söyleyece%ini zannetmiyorum. Onun da örne%ini $öy-
le verdim; Konya’da Rixos oteli var, bizde Isparta merkezinde 1 be$ yıldızlı
otel var, bir sürü otel var da ben Rixos’u sadece örnek olarak verdim. De-
mek ki kamu otoritesi te$vik kararını alırken, fiili olarak yereldeki göstergele-
ri çok fazla dikkate almıyor. Neyi dikkate alacak, dikkate aldı%ı $eyler, kendi
belirlemi$ oldu%u biraz ka%ıt üstünde diye ele$tirebilece%imiz rakamları dik-
kate alıyor. Bu yüzdendir ki Kalkınma Ajansları da burada devreye girecek
sadece merkezden, Ankara’dan belirlenen göstergelerle de%il, fiili olarak o
bölgenin ne ihtiyacı varsa onu belirleme $ansına sahip olaca%ız.

Isparta ikinci bölgede yer alıyor dedik. 4 tane bölge var, bu 4 bölgede
farklı sektörler de%erlendiriliyor, biraz sonra onları da gösterece%im. Isparta
için ise daha çok teknolojinin yer aldı%ı ürünler desteklenecek. Bunları ö%-
leden sonra zaten görmü$ olaca%ız. Ama bu te$vikten 2. bölgede yer almak
tamam, bizim $imdi sıkıntı acaba genel olarak te$vik sisteminden Isparta
yeterince yararlanabilir mi sorusunu soralım, az ama bir te$vik var. Peki bu
azdan yararlanabilecek miyiz sorusu gündeme geliyor. Burada kırmızı ile
gösterilen yerler, farklı sektörlerdeki Türkiye çapında desteklenen yerler. Bi-
zim açımızdan bu Isparta’nın da dahil oldu%u te$vikleri gösteriyor. Burada
baktı%ımız zaman Türkiye’nin ço%unun kırmızıya boyandı%ını görüyoruz.
Yani bir sektör de bir te$vik veriliyorsa hemen hemen o di%er illerde de ve-
riliyor. Isparta’nın göreceli olarak avantajlı oldu%u birkaç sektör var, nispe-
ten te$vikin az oldu%u, bir tanesi burada görüyorsunuz beyaz alan daha faz-
la, beyazların daha fazla olması, bu sektörün beyaz bölgelerde desteklen-
medi%i anlamına geliyor. Bu sektör deri üzerine olan bir sektör. Dolayısıyla
Isparta için bir avantaj söz konusu. Di%er baktı%ımızda desteklenmesinde
faydalı olabilece%ini dü$ündü%ümüz, yine beyaz bölgenin çok oldu%u bir
sektör, kozmetik ve parfümeri üzerine bir sektör. Onun dı$ında di%erlerini
saymayaca%ım, baktı%ınız zaman Türkiye’nin zaten ço%u da kırmızıya bo-
yanmı$. Bu sektör Türkiye’nin birçok ilinde destekleniyor anlamına geliyor.

Son olarak bir de su ürünleri yeti$tiricili%i var. Bu daha çok kıyı bölgele-
rini kapsayan bir te$vik, beyaz bölgenin çok oldu%u. Bu da Isparta’nın yine
bu te$vik sisteminden faydalanabilece%i alanlar gibi gözüküyor. Ama fiiliyat-
ta böyle olur mu sorusunu da ister istemez soruyoruz. Neden bunu soruyo-
ruz, çünkü bakınız, burada Isparta’ya te$vikten verilen destekler var, sektör-
ler var kırmızı ile olanların tamamı nerdeyse Türkiye’de desteklenen sektör-
ler. Bakınız mesela, madencilik hemen kırmızı ilk ba$ta gözüküyor. !stanbul
hariç tüm Türkiye’de destekleniyor biz bir de 2. bölgedeyiz, 4’te verilen te$-
vikler bizden çok daha fazla. O zaman maden kayna%ımız varsa, bu mec-

33



buren o bölgede olmak zorunda zaten, ama bunun ne kadar de%erlendirile-
bilece%i tartı$malı. Dikkat ederseniz kamu otoritesi, yani te$vike karar veren
otorite, hizmet sektörüne ait te$viki, Türkiye çapında de%erlendirilir. Çünkü
hizmet, o bölgenin iç potansiyeli ile alakalı bir yoldur. Örne%in, otelcilik, ör-
ne%in e%itim sektörü, çünkü Isparta’da e%itimde bir $eyler yapacaksanız,
bunu Ankara için de%il, Isparta’da ya$ayanlar için yapacaksınız. O yüzden
bunun Türkiye çapında her ilde desteklenmesinin mantıklı bir gerekçesi ol-
du%unu söyleyebiliriz. Ama bunun dı$ında di%er sektörler için, hizmet sek-
törü dı$ındaki sektörler için bunu söyleyemeyiz. Örne%in, kozmetik, Ispar-
ta’nın göreceli olarak en avantajlı oldu%u sektör olabilece%ine hepimiz $ahi-
diz ve biliyoruz gül ve gül ürünlerinden dolayı. Ancak buna verilen demin de
göstermi$tim beyaz alan geni$ yani Türkiye’nin çok az bölgesinde destekle-
niyor ama baktı%ınızda hemen bizim yanımızda olan Konya ilinde de koz-
metik sektörünün desteklendi%ini görüyoruz. Türkiye’de toplam 16 il bu kap-
samda ama yanımızda Konya var ve Konya’nın derecesi, yani te$vikten ya-
rarlanma derecesi açısından, 3. bölgede, Isparta 2. bölgede, Konya bize
göre daha avantajlı konuma geçmi$ oluyor. Deri konusunda da hemen ya-
nımızda Afyon ve U$ak var, onlarda 3. bölgede ve deri konusunda onlar da
destek alıyorlar. O yüzden yatırımcının Isparta’yı tercih edebilmesi için, da-
ha önemli gerekçelerimizin olması gerekiyor. Bunun dı$ında avantajlı olabi-
lece%imiz bir alan, su ürünleri yeti$tiricili%i, göller bölgesi olmamız sebebiy-
le bunu de%erlendirebiliriz. Bu alanda Türkiye’de sadece kıyı $eridi te$vik
alıyor. Dolayısıyla, Konya ile Afyon ile su ürünleri yeti$tiricili%inde rekabetçi
bir avantajımız var çok açık bir $ekilde.

Isparta için mevcut te$vik sisteminde dezavantajlı olan bir ba$ka husus
da, Isparta’nın göreceli olarak aslında avantajlı oldu%unu söyleyebilece%i-
miz, mesela kazan, radyatör, makine-teçhizat imalatı. Aslında Isparta Orga-
nize Sanayiine gitti%inizde, eskiden daha çoktu $imdi sayılar azaldı ama bu
tip makine imalatı ve demir i$lemeye yönelik ciddi bir kapasite oldu%unuz
görüyoruz. Benzer kapasite orman ürünlerinde de var. Orman ürünlerinde
te$vik alıyoruz, onu birçok ille beraber alıyoruz ama makine imalatı ve de-
mir i$leme konusunda ne yazık ki bir te$vikimiz söz konusu de%il.

O halde ne yapılmalı sorusuna bir parça cevap aramalıyız. Ne yapılma-
lı derken, dünya acaba bu konuda neler yapıyor, müsaadenizle onunla ilgi-
li hemen birkaç hususu sizinle payla$mak istiyorum. Te$vikten dert yanıyo-
ruz ama önce $unu söyleyelim. Te$vikte her zaman bir çizgi olacak, o çizgi-
nin altında olanlar olacak, üstünde olanlar olacak, dolayısıyla her zaman ka-
zanan ve kaybedenler var. Yani bu konuda lobi yapabiliriz, sesimizi duyur-
mamız gerekiyor ama ideal bir sistem hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde
yok. En büyük te$vik, bölgenin kendisi, bugünkü açılı$ konu$maları da bu-
nu dile getirdi zaten kendi potansiyelimizi belirleyip, bunu harekete geçire-
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cek sadece toplantılar de%il, adım atacak eylemler yapmamız gerekiyor.
Birde ya biz $undan te$vik alalım bundan te$vik alalım diyoruz ama Tür-

kiye’nin ve Dünyanın bir çok ülkesinin uluslararası yükümlülükleri var. Avru-
pa Birli%i’nin Rekabet Politikası ve Rekabet Genel Müdürlü%ü var. Diyor ki;
ancak belirli alanlarda te$vik verebiliriz. Onun üstünde Dünya Ticaret Örgü-
tü’nün te$vikle belirlemi$ oldu%u sınırlamalar var. Bunun dı$ında Türkiye bu
anla$malara imza attı%ı için, bunların dı$ında, kendi inisiyatifinde te$vik ve-
rebilme $ansına sahip de%il. Özellikle bunlarında üç alanda toplandı%ını gö-
rüyoruz. Bölgesel dengesizlik ki Türkiye bunu kullanarak te$vik sistemini yü-
rütüyor, çevre birde teknoloji geli$me alanında te$vik verebilmek mümkün.

Tabi ki Avrupa’da bu te$vik sistemleri, bölgesel politikalar uygulanıyor
ama buda çok da her zaman çözüm üretmiyor. Bir tane radikal bir iktisatçı
var, Dr. John Lovering, !ngiltere’de, diyor ki; biz bu kurumları, kalkınma
ajanslarını, te$vikleri yıllardan beri uygulamaya çalı$ıyoruz ama aslında di-
yor bundan gerçek anlamda, temel problemlerimize i$sizlik gibi, sosyal dı$-
lanma gibi temel problemlerimize çözüm getiremiyor diye ele$tiriyor. Bu da
dikkate alınması gereken bir husus. Yani $unu söylemeye çalı$ıyorum te$-
vikten bir mucize bekliyorsak, bu mucize, Türkiye’de daha önceki te$vik sis-
teminde 5084 ve 5350 sayılı yasalarda, tam 51 il te$vik kapsamındaydı.
E%er bir kurtulu$u olsaydı, çoktan o iller $imdi Konya gibi olurdu, Kayseri gi-
bi olurdu, Kocaeli gibi olurdu. Ne yazık ki böyle bir gözlemimiz yok.

Ben bir ara$tırmadan kısaca bahsedece%im. 2007 yılında dahil oldu%um
bir ara$tırma projesi çerçevesinde, 237 Kalkınma Ajansı var Avrupa’da,
bunların 180 tanesiyle !nternet üzerinden bir ara$tırma yaptık bir ekiple be-
raber, bu ekibin bazı ilginç sonuçları var bunları payla$aca%ım. Diyorlar ki
kalkınma ajanslarının 180 tanesine sorulan soruda, sizin amacınız nedir?
siz niye varsınız? Verilen cevaplarda bu aslında bütün ya$adı%ımız de%i$i-
min do%ru bir yansımasını görebiliyoruz. Burada da çok açık bir $ekilde gös-
teriyor. Biz gelir da%ılımını düzeltmek için de%il, biz fakire yardım etmek için
de%il, biz rekabet gücü kazanma hedefi içersinde tüm faaliyetlerimizi orga-
nize ediyoruz. Yani Isparta’nın ilçeleri arasındaki e$itsizli%i gidermek de%il,
Isparta’ya topyekun bir rekabet gücü kazandırmak gibi örneklendirebilece-
%imiz bir rekabet gücü üzerinde odakla$ma söz konusu. Diyorlar ki, ajans-
lara sorulmu$ sizin sponsorunuz kim? sponsor karı$ık, herkes ajanslara
destek olmak durumunda. Bir de bu da çok önemli bizim için ve te$vik ko-
nusu ile ilgili önemli bir çıkarım, diyor ki, siz politikanızı uygularken ne yapı-
yorsunuz? para mı veriyorsunuz? emredip yasa zoruyla mı yapıyorsunuz?
Bunlardan hangisi sizin için ön plana çıkıyor diye soruldu%u zaman, 180
Kalkınma Ajansının en çok verdi%i cevap, yo%unla$tı%ı cevap, biz diyorlar
esas yaptı%ımız i$ iki alanda yo%unla$ıyor. Bu da diyor birincisi enformas-
yon, yani bizim en büyük te$vikimiz bilgi diyorlar, temel kullandı%ımız araç,
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ondan sonra organizasyon ve bilgi en sonda da bilgi ve finans ama tek ba-
$ına mali kayna%a baktı%ımızda, en ba$taki yer alıyor bakınız, tek ba$ına
bir anlam ifade etmiyor, tek ba$ına para vermek bir anlam ifade etmiyor. O
yüzden de finansal kaynaklar çok önemli ama bunu nasıl yönlendirdi%iniz ve
kullandı%ınız belirleyici bir role sahip.

Te$viki tartı$ırken üç boyutta de%erlendirmek lazım. Sanayicimiz hep $u
tarafına bakıyor, girdi tarafına, yani $u andaki te$vik sistemi de bunu öngö-
rüyor. Girdi ile neyi kastediyoruz, enerji ucuz olsun, i$çime verdi%im i$te ya-
tırdı%ım i$veren payı daha dü$ük olsun, arsam olsun, ucuz kredi temin ede-
yim. Ama burada $u gerçe%i hepimiz çok iyi $ahit olduk. Siz girdi maliyetle-
rinizi dü$ürürseniz, her zaman sizden daha ucuza bunu üretebilecek dün-
yada birileri olacaktır. Çin’den herkes muzdarip. Çünkü piyasa ekonomisi
geçerli de%il, oradaki eyalet valisi topra%I veriyor, fabrika yapın diyor, piya-
sa ekonomisi olmayan bir ekonomi ile maliyetle nasıl mücadele edeceksi-
niz. Esas belki de odaklanmamız gereken nokta ve bu te$vik $u anda uygu-
lanan sektörel bölgesel te$vik sisteminde yer almayan, mevcut ürünlerin iyi-
le$tirilmesi. Yani fabrikayı kurmak de%il, kurduktan sonra fabrikayı daha et-
kin, daha verimli, daha teknolojik olarak i$letilebilmek kapasitesi. belki bu
konuda da te$vikin süreç boyutuna önem verilmesi gerekiyor.

Birde en son bu i$in pazarlanması satılması gerekiyor, o da çıktı boyu-
tunu olu$turuyor. Bu süreç konusunda aramızda da var mesela Isparta’da
bir teknoloji merkezimiz var KOSGEB’e ba%lı, ne yapıyoruz? Orada ürünler
yenileniyor, hem parasal destek veriliyor, hem de bu süreci nasıl iyile$tire-
biliriz. Burada da, teknoloji konusunda üniversite tarafından, hemen $u ha-
tırlatmayı da yapmam gerekiyor, teknoloji, yenilik herkes bunu söylüyor da,
ben Türkiye’yi Ay’da üst kuracak teknolojiyi kastetmiyorum burada. Belki
mevcut bir makineniz var, Ona daha az elektrik tüketmek, onda ba$ka bir
ürün de üretebilmek buda teknolojik geli$meyi içeriyor. Çok büyük mucize-
leri de aramamamız gerekti%ini dü$ünüyorum.

Isparta ekonomisiyle ilgili birkaç $ey söylemeden önce, hepimizi çok ilgi-
lendiren benim üç tane gözlemimi müsaadenizle sizinle payla$aca%ım, bun-
larda temek sorunlarımız. Çünkü do%rudan ekonomiyle alakalı sorunlar. Bir
tanesi, Türkiye’de ve Isparta’da mekan maalesef ölü, dedi%imi tercüme ede-
yim. 2005 yılında belediyelere ve il özel idarelerine, il çevre düzeni planı
yapma yetkisi verildi. Bu yetki $u anlama geliyor; ekonomik olarak oradaki
kaynaklarınızı, co%rafyanızı, topra%ınızı, arazinizi nasıl $ekillendirece%inize
karar verin dendi. Bu çok önemli çevre düzeni planını hazırlamak. Isparta
bu planı yapma yetkisini Çevre ve Orman Bakanlı%ı’na geri iade etti. Mese-
la Manisa kendisi yaptı, Yalova kendisi yaptı. Yani bu mekanı nasıl kullana-
ca%ıma ben karar verece%im dedi. Sonra yanılmıyorsam bilgimden çok
emin de%ilim ama büyük ihtimalle böyle oldu Çevre Orman Bakanlı%ı bunu
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ihale yaptı, ihale ile bir firma aldı, o firma Isparta ve Konya’nın çevre düze-
ni planını $ekillendirdi. Dolayısıyla mekanı kullanacak olan söz sahipleri ola-
rak bizlerin buna sahip çıkması gerekiyor. Bu mekanı öldüren di%er bir so-
run da kapasite sorunu, bugün belki burada birazcık yapmaya çalı$tı%ımız-
da bu, yani kapasite ile kastetti%im $ey üretim kapasitesi de%il, trendleri,
e%ilimleri gözlemleme kapasitemiz olması lazım. Yani sektörler nereye do%-
ru gidiyor, buna bir uyarıcı gelmesi gerekiyor. !l yönetimleri nereye do%ru gi-
diyor bunları farklı platformlarda tartı$mamız gerekiyor. Bu kapasiteye sahip
olursak belki Sayın Valim de çok güzel dile getirdi, domates alırken bile 3
yere bakıyoruz, Isparta’da yatırım yapıp yönünü belirlerken bu konuda da-
ha fazla hassas olmamız gerekiyor.

Katılımcılık, bu hem kalkınma ajansının önemli bir boyutu hem 5018 ile
birlikte stratejik planlamayı tüm kamu kurumlarına ve bakanlıklara emreden
yasanın da çizmi$ oldu%u bir yön. Ama katılımcılık ne demek? Katılımcılık
gelip toplantıyı dinleyip sonra da%ılmak mı demek, katılımcılık neyi ifade
ediyor? Sayın Kaçıkoç açılı$ta çok güzel ifade etti dedi ki; sanayici gelmedi
ben çok üzüldüm dedi. Ben Kaçıkoç’la aynı fikirde de%ilim. Sanayici niye
gelsin ki buraya, ona ne sunuyoruz, demin söyledim sanayicinin baktı%ı $ey
girdi maliyetleri böyle bir zihniyet olu$mu$. Burada e%er size sanayiciye i$-
te 0 faizli 2 yıllık kredi veriyoruz deseydik salon eminim ki çok dolu olurdu.
Katılımcılık, sorun ve fırsatı hissetmekle alakalıdır. E%er siz bir sorunu his-
setmezseniz, yani çok kötü bir örnek olacak ama affedin beni yani büyük bir
deprem Allah göstermesin olsaydı, ondan sonra depremle ilgili bir toplantı
yapıyor olsaydık, sanayicisi de gelirdi, i$adamı da gelirdi, borsa, oda herkes
olurdu. Çünkü o problemi hissettik. Demek ki ekonomik problemimizi yete-
rince hissedemiyoruz. Bu bir problem kısmı, di%eri de fırsat kısmı, bazen de
fırsatları göremiyoruz. Bu da az önce söyledi%im kapasite ile alakalı bir du-
rum. Kapasiteniz varsa ancak o etrafta dönen yanınızdan geçen fırsatları
ancak öyle yakalayabilirsiniz. Bu da i$in bir di%er boyutu, bir de katılımcılık
sorumlulu%u gerektiriyor, yani rol gerektiriyor. E%er bir sürece katılıp karar
almada söz sahibi oluyorsanız, o sözünüzde ilgili bazı taahhütleri yerine ge-
tirmek durumundasınız. O yüzden buradaki toplantılardan sonra, belki bir i$
bölümü veya hareket noktası rotası da beraberinde olu$turmamız gerekiyor.
Bu da üçüncü maddeyle alakalı plan yapalım. Plan yapalım da, plan bir mu-
cize de%il, plan mucize olsaydı ben 9. Kalkınma Planında çalı$tım, hem de
aktif olarak bölgesel geli$me raportörüydüm, orada yapılanlar ve bahsedi-
lenler ne yazık ki hemen arkasından hayata geçmiyor. O yüzden de, büyük
planlar yerine, belki eylem adımlarını belirleyece%imiz, ataca%ımız adımları
görece%imiz, daha stratejik öncelikli tercihlere ihtiyacımız var.

"imdi son 6-7 dakikamda Isparta’ya bakarak de%erlendirece%im. Bazı
temel de%i$imler var ve bunlar sanayi yi çok ciddi etkiliyor. Birincisi, Isparta
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ilçelerinin tamamında genel trend olarak son 10 yıla baktı%ımızda, nüfusun
azaldı%ını görüyoruz. Isparta merkezde nüfus artıyor. Dolayısıyla bu mer-
kezde artan nüfus daha çok sanayi ve ticaret sektörüne yönelecek demek-
tir. Bu düzlemde, merkezde, i$sizlik sorunu daha fazla hissedilecek anlamı-
na gelir. Bu aynı zaman da tarımsal üretimi sürdürülebilirli%i için, ilçelerdeki
nüfusu bir $ekilde orada tutmamız gerekti%ini de ifade ediyor. Bu Türkiye’nin
genel trendi, Isparta’da bu genel trendden daha farklı bir rotada de%il. Bu
açıdan baktı%ımızda bölgemizdeki di%er Isparta Burdur ve Antalya üç ilden
olu$an bölgemizde, kentle$mede %65’lik gibi bir paya sahibiz. Antalya’nın
kentle$me oranına yakın bir yapımızın oldu%unu söyleyebiliriz. Bu göster-
gelerden daha önceki toplantılarda da farklı biçimlerde bahsetme fırsatı el-
de ettim ama, Isparta’nın en büyük problemi, rakamlar açısından baktı%ı-
mızda, ortada olmak, yani ortalamada olmak. Bu çok büyük bir sıkıntı, fakir
olsanız destek var, zengin olsanız zaten i$inizi götürüyorsunuz, ortada oldu-
%unuz zaman ilgi ve alaka ne yazık ki az. Yine acı bir örnek olacak, ke$ke
daha fakir olsaydık, bu durumda bazı destekleri daha fazla alabilme $ansı-
mız ve o heyecanı yakalayabilmek imkanımız vardı. Karnımız doyuyor ama
o kadar, bunu da $ükür deyip yetinen bir profil çiziyoruz. Rakamlarda bunu
bize söylüyor.

Dı$ ticaret önemli bir konu, Isparta’da bu sıkça gündeme getiriliyor. Is-
parta’nın ihracat yapısına baktı%ımız zaman, imalat sanayisi ile $ekillendi%i-
ni çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ben te$vik i$e yarıyor mu yaramıyor mu
müsaadenizle $u tabloya bakmanızı istiyorum. Burdur’la aynı yerdeyiz. Be-
nim %50 tarafım Burdurlu oldu%u için Burdur’u savunmak için demeyece-
%im ama Burdur’la aynı bölgede yer alıyoruz, kom$u iliz, ben rakamların ya-
lancısıyım. 1996 yılında, Isparta’da, 49 firma ihracatı yapıyor, Burdur’da 19,
iki ilde aynı te$viklerden yararlandı, aynı rotadan geçti. 2009 yılında ihracat-
çı firma sayısı, ikisinde de 82, bana biri bunun açıklamasını rica ediyorum,
benden akademisyen olarak istemeyin. Çünkü aynı kültürel özelliklere sa-
hip benzer potansiyellere sahip, bu nasıl geli$iyor. Bunun üzerine dü$ünme-
miz gerekiyor. Demek ki problem sadece te$vikle alakalı de%il. Daha da acı
tablo söyleyeyim, bu yine TÜ!K’in rakamları, Burdur’un ihracatı 161 milyon
dolar, Isparta’yı ikiye katlamı$ durumda. O yüzden birazcık bunu kendimize
bakıp, bu toplantılardan eylemler çıkarmamız gerekti%ini bize gösteriyor.
Bunu ço%u kez söyledim ama yine tekrar edece%im. Bankada çok paramız
var, Isparta’da ortalama ki$i ba$ına mevduatta Türkiye’de 28. sıradayız.
Türkiye birincisi falan de%iliz. Ben buna mitoloji diyorum, her ilde vardır. Gi-
din, ya bizde yatırımcı yok çok paramız var, yok böyle bir $ey. Çok paramız
olsaydı çok daha fazla paramız olsaydı herkes bugün $ikayet ediyor olmaz-
dı, bankada faizde paramız olurdu, zengin olurduk. Bankada çok paramız
yok ama daha kötü bir durumumuz var, bankadaki paramızdan çok daha az
kredi alıyoruz. Bakınız mevduatta Türkiye’de 28.’yiz ki$i ba$ına, kredi de ise
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37.sıradayız. Bunların birbirine yakın olmasını beklerdik. Yani kredi almada
hemen Türkiye’nin gerisine dü$üyoruz. !$te bu da giri$imcilik ruhunun olma-
dı%ını gösteriyor. Bakınız, burada mevduat ve kredi oranları var Türkiye’nin
hakikaten çok dü$ük bir oranı %60 70’lere yakla$ıyor. Bu oran çok ciddi bir
problem, yani bankaya para yatırıyoruz, Isparta’nın yatırdı%ı bankaya para-
yı bankacılık sisteminde Konyalı ve Kayserili kullanıyor. Bu, bu anlama ge-
liyor. Çok paramız yok ama olan parayla da ba$kalarına finansör oluyoruz,
bu da di%er bir hususumuz.

Sektörler açısından baktı%ımızda ortalamadayız, bakın burada $öyle bir
daire var, o daire turuncu renkteki Türkiye’nin ortalama gelir düzeyini göste-
riyor. Yıldıza benzeyen bir $ekil var, o $ekil de farklı bölgelerin gelir düzey-
lerini gösteriyor. Burada bakarsak $u nokta Isparta, Burdur, Antalya’nın ol-
du%u noktayı ifade ediyor. Yani Türkiye ortalamasında bir gelir düzeyine sa-
hibiz, ama esas problem, sanayiinin son 20 yıldır inanılmaz bir $ekilde dü$-
mesi, güncel sektörel verilere sahip de%iliz. Ama $u çok açık bir $ekilde gös-
teriyor ki, %20’lerden yukarıda bir rakamda ba$layan Isparta sanayisi,
GSYH’daki pay olarak $imdi %10’lar düzeyine yakla$mı$ durumda. Bu sa-
nayi yetene%imizi kaybetti%imiz anlamına geliyor. Sanayi, kentle$me için
çok önemlidir, sanayi bir disiplin demektir. Çiftçilerimiz beni affetsin, elmayı
ertesi gün sulayayım diyebilirsiniz, ama fabrikaya saat 08:30’da mesai ba$-
lıyorsa ben ertesi gün geleyim fabrikaya demeniz mümkün de%il. Sanayi,
kentin disiplinini, ula$tırma alt yapısını olu$turur, konut bölgelerini, imalat
bölgelerini, buna göre belirler, Isparta bunu yakalama $ansına sahip olma-
mı$. Birçok göstergeler var bunlardan bir kaç tanesini söyleyeyim. Farklı
ara$tırmalarla ortaya çıkan farklı yapılar var. Isparta’da daha önce de söy-
ledim çok ciddi bir be$eri sermaye var. E%itim açısından, sa%lık açısından
muhte$em bir alt yapı, yine parada yaptı%ımızı ba$ka $eyde yapmayı ba$a-
rıyoruz, e%itiyoruz, sa%lıklı gençler yeti$tiriyoruz, bunlar gelip !stanbul’da, !z-
mir’de, Ankara’da çalı$ıyorlar. Sadece sermayemizi kaybetmiyoruz, daha
da acısı, en önemlisi, yeti$tirdi%imiz insan gücünü kaybediyoruz. Yani hep
$u örne%i veriyorum; Benim çocuklarım küçük ama sizlerin vardır, Bo%azi-
çi’nde o%lunuz ekonomi bölümünü bitirip gelse Isparta’da ona hangi tatmin
edecek maa$la i$ bulabileceksiniz. Var mı böyle bir alt yapı, çünkü artık Av-
rupa böyle yapıyor. Diyor ki, bir ilin geli$mi$li%ini ben orada özel sektörde ne
kadar yüksek maa$la i$çi veya yönetici çalı$ıyorsa, ben onunla ölçüyorum
diyor. Kaç ki$i çalı$tırdı%ımın bir anlamı yok ona bakarsanız Çin hepimizi
sollayıp geçiyor zaten diyor. Çok para kazanmak ne demek, çok i$ yapabi-
lecek ve de%er yaratabilecek i$ sahasının olması, ikincisi o i$i yapabilecek
i$ gücünün olması anlamına geliyor. Bu durumda hep giri$imcilik ruhundan
bahsettik. Böyle gidersek ya ruh ça%ıraca%ız ya ruh üfleyece%iz ba$ka tür-
lü bu giri$imcilik ruhu maalesef bu taraflara gelmeyecek. Sabrınız için çok
te$ekkür ediyorum.
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ÖZET

Geleneksel üretim yapısının hâkim oldu%u Isparta, 1980 sonrası Türki-
ye’nin ve dünyanın ya$adı%ı hızlı dönü$üme ayak uydurmakta zorlanmı$ ve
öz yeteneklerini bu do%rultuda dönü$türememi$, alternatif yeni ekonomik
alanlara yatırım yapamamı$tır. Yirminci yüzyıldaki tarım a%ırlıklı ekonomik
yapısı yirmi birinci yüzyılda do%rudan hizmet a%ırlıklı bir yapıya dönü$mek-
tedir. Sanayi disiplininin do%madı%ı kentte hizmet sektörü kamu destekli ola-
rak hızla büyümü$ ve bu da kamu yatırımlarına ba%ımlı bir kent haline gel-
mesine neden olmu$tur.

Gülü, gölleri, halısı, sadrazamları ve tarihi ile ün salmı$ olan Isparta’nın
ekonomik sorunları hakkında kamuoyunda iki genel yanılgı bulunmaktadır.
Birinci yanılgı vatanda$larının bankada yatan çok yüksek mevduatları bu-
lundu%una dairdir. Mevduatların yatırıma dönü$ememesi, yani giri$imcili%in
geli$memesi ve ortak yatırım kültürünün bulunmaması sadece Isparta’ya
has bir durum de%ildir. Ayrıca mevduat miktarı ilin geli$mi$lik düzeyi ile
orantılıdır. !kinci yanılgı ise küresel ürün deseninde gül-halı ikilisinin yarattı-
%ı tarihsel imajın artık kent için daha fazla itici güç niteli%i ta$ıyamamasıdır.

Çalı$mada Isparta ekonomisinin sanayi ve ticaret düzleminde mevcut
durumu irdelenecektir. Daha sonra mevcut duruma bakılarak ekonominin
güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Isparta, ekonomi, gül, halı, sanayi, ticaret
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G!R!"
Isparta’yı gerek geçmi$te gerekse günümüzde tanımlayan birçok nitelik-

ten bahsetmek mümkündür: Halılar, güller, sadrazamlar, Psidia, Saint Pa-
ul... Isparta ekonomisinin Anadolu’nun zengin mirasının bir parçası olarak,
tarih sahnesine milattan önce yirminci yüzyılda girdi%i tahmin edilmektedir.
Tarihi sırasıyla tarım, hayvancılık ve madencili%in günlük ekonomik hayata
girdi%i, Anadolu’da kurulan onlarca devletin bazen ticaret oda%ı olmu$, ba-
zen de merkeze uzak kalmı$ bir $ehirdir Isparta. Cumhuriyet ise Isparta’yı,
ticarette gayri Müslimlerin hakim oldu%u, halı-kilim dokumacılı%ı, deri ve
ayakkabı imalatı, gülcülük ve tarımın yapıldı%ı bir kent olarak devralmı$tır.

Birer sanat dalı olarak varlıklarını ve a%ırlıklarını yirminci yüzyılın ikinci
yarısına kadar koruyan bu meslekler teknolojik geli$melere, modern üretim
tekniklerine ve ekonominin liberalle$mesine ayak uyduramamı$tır. Bunun
sebebi 1980 sonrası ya$anan dı$a açılma ve ekonomik dönü$üme ayak uy-
duramayan Isparta ekonomisinin kendi ayakları üzerinde duramaz hale gel-
mesi ve özellikle de 2001 ekonomik krizinden itibaren kamuoyunun ekono-
mi ile ilgili yöresel beklentilerinin olumsuz yönde etkilenmesidir. Geleneksel
üretim faaliyetlerinin önemini yitirmeye ba$laması ve yerini modern üretim
tekniklerine dayalı alternatif alanlara bırakamaması, ilin küresel ekonomik
sistemle bütünle$mesinde sıkıntı yaratmı$tır. Bölgesel kalkınma literatürün-
de içe kilitlenme olarak adlandırılan bu durum, ekonomik dü$ünmenin yerel
düzeyde benze$mesine ve aktörlerin birbirine bakarak karar almasına se-
bep olmaktadır. Isparta ekonomisinin 90’lı yıllardan sonra aldı%ı görece bü-
yük kamu yatırımları bu içe dönüklü%ü beslemektedir. Bu içe dönük kilitlen-
menin kırılması için ya dı$arıdan bir ekonomik itici güç ya da içeriden eko-
nomiyi canlandırıcı bir heyecanın gelmesi beklenir.

Tarımsal üretim ile geleneksel üretim tekniklerine dayanan halı ve gül
ürünleri ile uzunca bir dönem $ekillenen Isparta’nın ekonomik yapısı içe ki-
litli yapısından çıkmak için geç kalmı$ de%ildir. Bilgiye dayalı ekonominin en
önemli yerel aktörleri yörede bulunmaktadır: Süleyman Demirel Üniversite-
si, Göller Bölgesi Teknoloji Geli$tirme Bölgesi ve KOSGEB’e ba%lı ortak bir
giri$im olan Süleyman Demirel Teknoloji Merkezi küresel ekonomide bilgiyi
kullanarak rekabet edebilmek için gerekli altyapıyı Isparta ekonomisine ha-
zırlamaktadır. Üstelik a$a%ıda yer alaca%ı gibi ba$ta okulla$ma olmak üzere
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e%itim göstergeleri açısından Türkiye’de önde gelen iller arasında yer alan
Isparta, sa%lık kamusal altyapısı da hesaba katıldı%ında bilgiye dayalı eko-
nominin olmazsa olmazı kabul edilen be$eri sermaye açısından da geli$mi$-
tir. Öz yeteneklerini tekrar gözden geçiren il, önemli bir pazar olan Antalya
ekonomisine yakın olmanın avantajlarını ke$fetmeye ba$lamı$tır. Gelenek-
sel yapısının üzerine kurulu ni$ pazarları yaratabilme çabası gül-halı-orman
ürünlerinde 2000’li yıllardan itibaren ivme kazanmı$ durumdadır. Ula$ım ve
sanayi için gerekli altyapıyı modernle$tirme ve tamamlama çalı$maları bit-
me noktasındadır. Dolayısıyla ilin ekonomisinin Türkiye ve dünya içerisinde
hak etti%i yere ula$masında büyük engeller a$ılmı$tır. Ekilen kamu yatırım-
larının biçilmesi gereken bir döneme girildi%i çok rahatlıkla söylenebilir.

Bu ba%lamda ilk bölümde Isparta ilinin mevcut durumu tespit edilerek,
ikinci bölümde ilin sanayi yapısı ve sanayinin bölgesel rekabet edilebilirlik
için önemi vurgulanmaktadır. Üçüncü bölümde iç ve dı$ ticaretin yapısı de-
%erlendirilecek ve dördüncü bölümde uygulanmakta olan yeni te$vik siste-
minin il için avantaj ve dezavantajlarına de%inilecektir. Son olarak Ispar-
ta’nın güçlü ve zayıf yönleri, ekonominin tehdit ve fırsatları sunulacaktır.

1. GENEL
1.1. Nüfus ve Sosyo-Ekonomik Geli#me
Co%rafi konum olarak tarihte birçok medeniyetin önemli bir yerle$im ye-

ri ve hatta Roma ve Selçuklu medeniyetleri döneminde idari merkez olan Is-
parta 8.275 km2’lik yüzölçümü ile ülkemiz topraklarının % 1.07’sini meyda-
na getirmektedir. (TU!K, 2010)

Akdeniz bölgesinde Göller yöresi içinde bulunan Isparta ilinin 2000 yılı
nüfusu 513.681’dir. Bu nüfusuyla Isparta iller sıralamasında 42. Sıradadır.
!ldeki ortalama nüfus artı$ı 1990-2000 yılları arasında yıllık % 16,6 düzeyiy-
le Türkiye ortalamasının biraz altındadır. (%18,28) "ehirle$me oranında ise
% 58,71 oranıyla Türkiye ortalamasının yine biraz gerisindedir. Ancak yöre
illeri olan Antalya ve Burdur’un önündedir. Nüfusun % 60’ı $ehir merkezle-
rinde ya$amaktadır. 1990-2000 yılları arasındaki nüfus artı$ oranlarına ba-
kıldı%ında $ehir nüfusunun % 27,17 ve köy nüfusunun % 3,43 oranında yük-
seldi%i görülmektedir. (KOSGEB, 2006: 16)

2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre Isparta’nın il nüfusu 2000
yılına kıyasla 420.796’ya gerilemi$tir. Bu gerilemenin $ehre yansıması
301.561’den 280.154’e, köye yansıması ise 212.120’den 140.642’ye ol-
mu$tur. Isparta’nın verdi%i göçte ilk üç sırayı !stanbul, !zmir ve Antalya alır-
ken, aldı%ı göçte sıralama Antalya, !stanbul ve Ankara $eklindedir. Net ola-
rak 2.811 ki$i Isparta’dan göç etmi$tir ve kentin göç hızı % 6.7’dir. Verilen
göçte 20-24 ya$ arası nüfusun a%ırlı%ı dikkat çekicidir. (TU!K, 2010)
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2000 ile 2009 yılları arasında merkez ilçe dı$ındaki tüm ilçelerin nüfusu
azalmaktadır. !l genelindeki % 18,08’lik azalı$ a%ırlıkla bu ilçelerdeki nüfus
kaybından kaynaklanmaktadır. Atabey, Gönen ve Yeni$arbademli’de azalı$
% 50’nin üzerindedir. Merkez ilçenin nüfus yo%unlu%u bu yıllarda 250’den
310’a yükselmektedir. Merkez ilçenin nüfus artı$ı ve yo%unlu%u Türkiye ge-
nelinin üzerindedir.

DPT’nin yayınladı%ı ‘!llerin Sosyo-Ekonomik Geli$mi$lik Sıralaması’ adlı
ara$tırmaya göre Isparta 1996 yılında sosyo-ekonomik geli$mi$lik sıralama-
sında Türkiye’de iller arasında 21. iken, 2003 yılında 28.’li%e gerilemi$tir. !s-
tatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre !!BS 2 TR 61 (Batı Akdeniz)
bölgesinde yer alan di%er iller olan Antalya ve Burdur ise sırasıyla 2003 yı-
lında 10. ve 31. sıradadırlar. Batı Akdeniz bölgesinde Antalya 2. derece ge-
li$mi$ iller kategorisine girerken, Isparta ve Burdur 3. derece geli$mi$ iller
kategorisindedir. Isparta 2003 yılında imalat sanayi geli$mi$lik sıralamasın-
da 32., e%itim sektör geli$mi$lik sıralamasında 28. iken sa%lık sektörü geli$-
mi$lik sıralamasındaki 4.’lü%ü ile öne çıkmaktadır. 1992 yılında kurulan Sü-
leyman Demirel Üniversitesi’nin ve ilin e%itim altyapısında kaydetti%i yolun
bu derecede önemli payı vardır (DPT, 2003).

Ekonomik ve Dı$ Politika Ara$tırmalar Merkezi’nin yaptı%ı ara$tırmaya
göre illerin rekabetçilik sıralamasında Isparta 21. sırada, ekonomik etkinlik
ve canlılık sıralamasında 37., insani sermaye sıralamasında 5., yaratıcı ser-
maye sıralamasında 14., fiziki altyapı sıralamasında ise 30. sıradadır. E%i-
time ba%lı olarak insani sermaye endeksindeki iyi derecesi göze çarpmak-
tadır. (EDAM, 2009) CNBC-E’nin hazırladı%ı ‘Ya$anabilirlik Derecesine Gö-
re !ller Sıralaması’ raporunda ise Isparta 7. sırada yer almaktadır. !llerin e%i-
tim, sa%lık, güvenlik, ekonomi, kent hayatı ve kültür sanat durumları de%er-

Tablo 1: 

 1990 2000 2009
(1990-
2000)

(2000-
2009)

(Km2)
-

2000

-

2009
00 Merkez 133.061 170.713 211.614 24,91 23,96 682 250 310 
01 Aksu 9.591 9.554 5.520 -0,39 -42,22 464 21 11
02 Atabey 7.561 12.402 6.151 49,47 -50,40 182 68 33 
03 41.266 40.996 36.132 -0,66 -11,86 1259 33 28 
04 Gelendost 22.739 22.370 17.239 -1,64 -22,94 583 38 29 
05  11.103 16.894 8.189 41,96 -51,53 190 89 43 
06  19.766 23.120 15.790 15,67 -31,70 536 43 29
07 Senirkent 24.388 25.828 14.504 5,74 -43,84 533 48 27
08  21.957 18.839 12.459 -15,31 -33,87 1118 17 11
09  39.708 52.164 27.873 27,28 -46,57 803 65 34 
10 Uluborlu 11.970 13.248 7.613 10,14 -42,53 280 47 27 
11  85.053 101.628 55.236 17,80 -45,65 1320 77 41
12  6.608 5.925 2.476 -10,91 -58,21 326 18 7 

Toplam 434.771 513.681 420.796 16,67 -18,08 8276 62 50 
 56.473.035 67.803.927 72.561.312 18,28 7,02 769503 88 94

T
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lendirilerek hazırlanan endekste Isparta’nın zayıf yönü Türkiye ortalaması-
nın altında kalan ekonomisi olarak görünmektedir. (CNBC-E, 2008)

DPT’nin hazırladı%ı ‘!lçelerin Sosyo-Ekonomik-Geli$mi$lik Sıralaması
Ara$tırması’na göre 872 ilçe içerisinde Merkez ve Uluborlu ilçeleri geli$mi$-
lik sıralamasında ilk yüzde bulunmaktadır. 13 ilçe arasında 5 tanesinin ge-
li$mi$lik endeksi negatif de%er almaktadır. Uluborlu’nun nüfusu görece az
olmasına ra%men endekste yukarılarda yer almasının nedeni, ilçede okur
yazar oranı ve $ehirle$me oranının yüksek olmasıdır. "ehirle$me oranı yük-
sek olan bir di%er ilçe Yeni$arbademli’dir (Türkiye’de 7. Sırada). Sıralama-
da tarım sektörü istihdamı yüksek olan ilçelerin gerilerde oldu%u gözlen-
mektedir. Yüksek nüfusuna ra%men Yalvaç’ın 3. Geli$mi$lik grubuna girme-
sinin nedeni tarım sektörü istihdam payında Sütçüler’den hemen sonra gel-
mesidir. Hizmetler sektörü istihdam oranında % 52 ve 54 ile Uluborlu ve Ye-
ni$arbademli yine ön sıradadır.

1.2. GSY!H
!l bazında en güncel gelir verisi olan 2001 yılı verilerine göre Isparta’nın

Gayri Safi Yurt !çi Hasıla’sı (GSY!H) 783 milyon dolardır. Isparta’nın bu ra-
kama göre milli gelirden aldı%ı pay % 0,5’tir ve ki$i ba$ına gelir 1.510 dolar-
dır. TR 61 illerinden Antalya milli gelirden % 2,6 pay almaktadır. Burdur’un
payı ise % 0,3’tir. Antalya ki$i ba$ına 2.193 $ gelir ile bölgede ilk sıradadır.
Burdur’un milli gelirden aldı%ı pay dü$ük olmasına ra%men nüfusu görece
az oldu%u için ki$i ba$ına milli geliri Isparta’nın üzerinde, 1.951 $’dır. (TU!K,
2008a). Üretti%i hasıla ile Isparta iller sıralamasında 41. Sıradadır. Bölge il-
leri Antalya ve Burdur ise sırasıyla 8. ve 54. sıradadır. Isparta’nın bu yönüy-
le hem Türkiye’de hem Batı Akdeniz bölgesinde ortalama bir geli$mi$lik se-
viyesine sahip oldu%u ifade edilebilir (DPT, 2007).

Tablo 2: 
Sosyo-Ekonomik

(Toplamda 6 Grup) 
Merkez 34 2,09 2 
Aksu 499 -0,31 4 
Atabey 127 0,93 2 

224 0,31 3 
Gelendost 478 -0,28 4 

152 0,69 2 
228 0,29 3 

Senirkent 220 0,33 3 
672 -0,63 5 
347 -0,05 3 

Uluborlu 69 1,40 2 
391 -0,12 3 
181 0,51 3 

Kaynak: DPT, 2004. 
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Sektörel da%ılıma bakıldı%ında 1987 ila 2000 yılları arasında hizmetler
sektörü % 50’lik artı$la Isparta’da di%er sektörlerin önüne geçmi$tir. Bu sü-
reçte tarımın GSY!H içindeki payı % 29’dan % 25’e, sanayinin payı %
20’den % 13’e gerilemi$tir. Hizmet sektöründeki yükseli$te ticaret -% 12’den
% 14’e-, ula$tırma ve haberle$tirme -% 10’dan % 16’ya- ve devlet hizmet-
leri’nin -% 8’den % 17’ye- rolü önemlidir (TU!K, 2008b). 1987 ile 2001 yılla-
rı arasındaki sektörel büyüme hızlarına bakıldı%ında hizmetlerin % 3, tarı-
mın % 2,5 ve sanayinin % 2,1 büyüdü%ü görülmektedir (KOSGEB, 2006:
18). Sonuç olarak hizmet ekonomisinin tarım ve sanayiye göre söz konusu
dönemde daha hızlı büyümü$ olmasını kentte 1992’de kurulan üniversite ile
birlikte artan ö%renci sayısına ve geli$en sa%lık-e%itim hizmetlerine ba%la-
mak mümkündür. Öte yandan elma, kiraz ve gül gibi geleneksel tarım üre-
timinin yerel istihdamda önemli bir paya sahip olması ilin istihdam yapısın-
da tarım sektörünün a%ırlı%ını korumakta, bu çerçevede tarım sektörü eko-
nomik belirleyicili%ini sürdürmektedir.

29%

Sanayi
19%

Hizmetler
52%

Kaynak: KOSGEB, 2006. 
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1.3. !stihdam
!l bazında istihdam verileri farklı kaynaklardan toplanmakta iken i$lenmi$

ve kullanılabilir hale gelmi$ istihdam verisi olmaması önemli bir sorundur. Is-
parta’da i$sizlik oranı 2008 yılı verilerine göre % 8,1’dir. !"KUR’un verileri-
ne göre 2006 yılında Isparta’da i$ arayanların sayısı 3239, 2007 yılında
5550, 2008 yılında 7111 ve 2009 yılında 8015, 2010 yılı "ubat ayı itibariyle
ise 10.209’dur. En son verilere göre i$ arayanların en büyük kısmı ortaö%-
retim mezunu ki$ilerdir. !$ arayanların % 65’i erkek, % 35’i kadındır. !$sizlik
rakamlarında % 56 ile 15-29 ya$ grubu birinci sıradadır. !$sizli%in sosyal
maliyeti açısından bu Isparta için olumsuz bir durum te$kil etmektedir.

Mevcut verilere göre Isparta’da bulunan ve lokomotif özelli%i ta$ıyacak
sektörlerin tespiti açısından son yıllarda istihdamı artıran ve azaltan sektör-
lerin do%ru tespit edilmesi gerekmektedir. Beklenenin aksine sanayi sektö-
ründe istihdam azalı$ı nispi olarak azdır. Son iki yılda istihdamı artıran ve
azaltan firmaların sektörel da%ılımlarına bakıldı%ında, kriz yılı olan 2008’de
hizmetler sektöründe 59 firmanın istihdam azalı$ına gitti%ini, sanayi sektö-
ründe ise 70 firmanın istihdamı artırdı%ı görülmektedir. 2009 yılında tüm
sektörlerde ibre olumlu yöne kaymı$, özellikle tarım sektöründe önemli is-
tihdam artı$ı ya$anmı$tır. Ancak hizmetler sektörü her iki yılda da istihdam
azalı$ında birinci sıradadır.

T
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39%

43%

10%
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56%
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Isparta’da temininde en fazla güçlük çekilen meslekler $öyle sıralanmak-
tadır: Dokuma makinesi bakım ve onarımcısı, diki$ makinecisi, malzeme
planlama memuru, balık temizleme ve satı$ i$çisi, pazarlama sorumlusu,
akaryakıt satı$ elemanı, engelli çocuklar e%itmeni, psikolog, fizik tedavi uz-
manı, makine mühendisi, hekim, ebe, hemodiyaliz hem$iresi, a$çı, kasap,
tornacı, kimyager ve mimar. Bu meslekler arasında e%itim, toptan ve pera-
kende ticaret, elektrikli ve optik donanım imalatı, mali aracı kurulu$ların fa-
aliyetleri, kimyasal madde ve suni elyaf imalatı, tarım-avcılık-ormancılık, gı-
da ürünleri ve içeçek imalatı sektörleri için istihdam artı$ı öngörülmektedir
(!"KUR, 2009).

2000 verilerine göre Isparta’da çalı$an nüfusun %57’si tarım, %8,3’ü sa-
nayi, %5,7’si ticaret sektörlerinde faaliyet göstermekte iken ücretli çalı$an-
ların oranı ise %37,1’dir (KOSGEB 2006: 24). !LEMOD verilerine göre ise
2004 yılında iktisaden faal olan nüfusun % 26’sı hizmetler, %9’u sanayi,
%65’i ise tarım sektörlerinde faaliyet göstermektedir (!LEMOD 2008).

2000 yılı istatistiklerine göre hizmetler sektörünün Isparta’da yakaladı%ı
ivmeye ra%men tarım sektörü istihdam oranında birinci sıradadır. Sanayi
sektörü istihdam oranı Akdeniz bölgesi ve Türkiye ortalamalarının altında-
dır. Ticaret sektörü ise Antalya ve Adana gibi ticari anlamda hareketli illerin
varlı%ı nedeniyle bölge ortalamasının hayli altındadır.

ekil 3: stihdam Artı ve Azalı ları
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Tarım sektörünün GSY!H’den aldı%ı pay % 29 iken, toplam istihdamdan
aldı%ı payın % 56,90 olması, çalı$anların oranı oldukça yüksek olmasına
ra%men bu sektörden elde edilen gelirin oldukça dü$ük olmasına sebep ol-
maktadır. Sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam oranı görece dü$ük iken
GSY!H’den aldıkları pay oldukça yüksektir.

2. SANAY!
!lde sanayinin dokuma-tekstil-konfeksiyon-deri, orman ürünleri-mobilya,

gıda ve metal e$ya-makine imalat sektörlerinde yo%unla$tı%ı görülmektedir.
Bu üretim a%ırlıkla Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde ve kent
içindeki küçük sanayi sitelerinde yapılmaktadır. TOBB verilerine göre ilde
236 i$yerinde yakla$ık 10 bin ki$iye istihdam sa%lanmaktadır (KOSGEB
2006: 37).

ekil 4: KOSGEB letme Veri Tabanına Göre kollarındaki
letmelerin llere Göre Da ılımı
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Kaynak: KOSGEB, 2006.

Tablo 3: 
 Akdeniz Isparta

48,38 54,97 56,90 

Sanayi 13,35 8,78 8,34 

Ticaret 9,67 10,46 5,73 

Mali Kurumlar 3,11 2,29 1,52 

Kaynak: DPT, 2003.

T
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1976 yılında ba$layan Organize Sanayi Bölgesi kurma çalı$maları ancak
1992 yılında ivme kazanmı$ ve 1998 yılında tamamlanmı$tır. Isparta $ehir
merkezine 26 km., Süleyman Demirel Havaalanı’na 4 km. uzaklıkta olan
bölge co%rafi olarak aynı zamanda Afyon-Antalya karayolu üzerinde bulun-
maktadır. Demir yolu yükleme bo$altma istasyonuna uzaklı%ı 600 metredir
ve 252 hektar alanın üzerine oturmaktadır. Bölgenin Burdur’a da yakın ol-
ması her iki ile de hizmet edebilmesi bakımından yer tespitinde avantaj ola-
rak görülmü$tür.

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 civarında te-
sis üretim halinde olup, in$aat ve proje safhasında olanlarla birlikte toplam
tesis sayısı 70 civarındadır. Ancak 5350 ve 5084 sayılı te$vik kanunları böl-
geyi zayıflatmı$tır. Kurulu firmaların büyük ço%unlu%u dokuma-tekstil ve or-
man ürünleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Bin ki$iye istihdam sa%la-
yan sanayi bölgesinde hedeflenen toplam istihdam ise 6 bin ki$idir (Isparta
Valili%i 2007; KOSGEB 2006: 51). Süleyman Demirel Organize Sanayi Böl-
gesi’nin tamamının veya bir bölümünün endüstri bölgesi ilan edilmesine
gayret edilmektedir. Bölgede kendine yeterli enerji santrali kurulması çalı$-
maları ba$latılmı$tır. Tesislerin bir kısmı 2006’dan itibaren do%algaz ba%lan-
tılı olarak çalı$maya ba$lamı$tır. Di%er taraftan Isparta Deri Organize Sana-
yi Bölgesi’nin in$asına Ocak 2008 tarihinde ba$lanılmı$tır ve mevcut deri i$-
letmelerinin bölgeye ta$ınması sa%lanmı$tır. Isparta Organize Çiçekçilik Sa-
nayi Bölgesi’nin ve ayrıca Yalvaç !lçesi Organize Sanayi Bölgesi’nin kurul-
masına yönelik çalı$malar ise sürdürülmektedir (Dulupçu vd, 2009).

Isparta !linde 2008 yılı sonu itibariyle il merkezinde toplam 1.236 i$yerlik
2 adet, E%irdir !lçesinde 73 i$yerlik, ".Karaa%aç !lçesinde toplam 191 i$yer-
lik 2 adet ve Yalvaç !lçesinde toplam 262 i$yerlik 2 adet olmak üzere toplam
1906 i$yerlik 7 adet Küçük Sanayi Sitesi faaliyet göstermektedir. !lde bulu-
nan küçük sanayi sitelerinde 25.000’den fazla istihdam sa%lanmaktadır. (Is-
parta Valili%i, !LEMOD 2010)

!lde öne çıkan sanayi sektörleri hakkında özetle $u bilgiler verilebilir:
- Gıda Sanayi: !lde hammadde temininde yakınlı%a ba%lı olarak gıda

sanayisi geli$me göstermektedir. !lde kurulu un fabrikaları, Ispar-
ta’nın ve bölge illerinin ihtiyacını kar$ılamaktadır. E%irdir Gölünden
avlanan sudak balı%ı ile bölgeden temin edilen balık ve kerevit, il
merkezi ve E%irdir ilçesinde kurulu tesislerde i$lenerek, tamamı ihraç
edilmektedir.
!l yüzölçümünün % 28’i tarımsal alandır. Tarımsal alanın %82,6’sında
tarla ürünleri, %2,8’inde sebze üretimi, %14,6’sında ise meyve üreti-
mi yapılmaktadır. Elde edilen gelir açısından ise; tarla ürünleri %18.9,
sebze ürünleri %12.1 ve meyve üretimi ise %69 olarak gerçekle$-
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mektedir. Dolayısıyla üretici, az tarım alanı ile yüksek gelir elde edi-
len meyve üretimine yönelmi$tir. Bu meyvelerin ba$lıcaları ise Elma,
Kiraz ve kayısıdır. Elmada 2008 ihracatı 2007’ye göre 130 kat artmı$-
tır. Kiraz ihracatında da 4,33 kat (% 433) artı$ varken, elmada ise %
9 civarında bir dü$ü$ vardır. 2008 yılında elma-kiraz-kayısı toplam ih-
racatı 2750 ton, 11 milyon dolara yakla$maktadır.
!lde yeti$tirilen yıllık yakla$ık 520 bin ton elmanın muhafazası ve ih-
racata yönlendirilebilmesi için E%irdir ve Gelendost ba$ta olmak üze-
re il genelinde toplam 232 bin ton depolama kapasiteli 70 civarında
so%uk hava deposu faaliyet göstermektedir. Elma üretimine dayalı
olarak ilde meyve suyu ve konsantresi üretiminde de geli$me kayde-
dilmi$tir. Meyvecilikte kat edilen bu mesafe ile Isparta, Türkiye’nin
ikinci büyük depolama kapasitesine sahip il konumuna gelmi$tir. Is-
parta Ticaret Borsası, E%irdir ilçesinde elma borsası kurulması yö-
nünde çalı$malar yürütmektedir. Kurulacak elma borsası ile yörede
yeti$tirilen elmanın dünya markası haline getirilmesi hedeflenmekte-
dir.

- Dokuma ve Tekstil Sanayi: Tekstil sektörü geçmi$te halı dokumacı-
lı%ına paralel olarak yün ipli%i üretimine a%ırlık verirken, günümüzde
pamuk ve trikotaj ipli%i ile konfeksiyon üretiminde geli$me göstermek-
tedir. Üretim ve ihracat durumuna göre yün ve pamuk ipli%i, giyim e$-
yası ve deri i$leme imalatı öne çıkmaktadır. Özellikle Yalvaç’ta erkek-
bayan-çocuk dı$ giyim (mont, kaban) imalatında bir uzmanla$ma gö-
rülmektedir. 2007-2008 yılları arasında küresel kriz ve -ucuz i$gücü-
ne sahip- Çin etkisi nedeniyle tekstil sektöründe istihdam Isparta’da
(%18) azalmı$tır. Buna ba%lı olarak istihdamda da % 10 dü$ü$ görül-
mü$tür.
El halıcılı%ı tarihi kökleri itibariyle Isparta için ayrıcalıklı olma özelli-
%indedir. Bunun nedeni, kültürel ve ekonomik olarak yüksek oranda
katma de%er yaratma kabiliyetine sahip olmasıdır. Halıcılık yirminci
yüzyılda Isparta’nın sermaye birikimine en önemli katkıyı sa%lamı$
olan sektördür. Halı gelene%ine sahip !ran gibi ba$ka ülkeler bundan
en iyi $ekilde yararlanmakta ve her türlü ticari uygulama ve rekabet
yarı$ını kıyasıya yapmaktadır. Ülkemiz halıcılı%ı ise yapısal birtakım
sorunlar nedeniyle bu yarı$ta geri kalmaktadır.

- Orman Ürünleri Sanayi: !lin orman yönünden zengin olması, orman
ürünleri sanayiinin geli$imini sa%lamı$tır. !lde çok sayıda kereste fab-
rikası kuruludur. Isparta, Türkiye’nin her bölgesine kereste ve keres-
teden mamul ürünleri satan bir konuma ula$mı$tır.

- Deri Sanayi: Deri ve kösele i$lemecili%i, il merkezi ve özellikle Yalvaç
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ilçesindeki tabakhanelerde yakın zamana kadar basit usullerle yapıl-
makta iken son zamanlarda modern teknolojiye yönelme ile birlikte il
ekonomisi içindeki önemini arttırmı$tır. Modernle$meye paralel ola-
rak il merkezinde Deri Organize Sanayi Bölgesi’ni geli$tirme çalı$ma-
ları sürmektedir. Yalvaç ilçesinde ise de 100 i$yeri kapasiteli Deri Kü-
çük Sanayi Sitesi kurulu$u çalı$maları sürdürülmektedir.
Deri i$leme alanında, il merkezinde mevcut tabakhanede faaliyet
gösteren 60 i$yerinde yılda 2.100.000 adet keçi derisi ile 500 ton sı-
%ır derisi i$lenerek, ayakkabı astarı (me$in) ve yüzlük deri (vidala)
imal edilmektedir. Yalvaç !lçesindeki 62 i$yerinde 4.100 ton sı%ır de-
risi i$lenerek, kösele imalatı ve çırçır rölesi imalatı yapılmaktadır. Yal-
vaç’ın bu alandaki birikimi oldukça eskidir. Türkiye’nin ilk deri i$letme-
lerinden biri Yalvaç’ta kurulmu$tur. !lçe suyu dericilik için uygun mine-
raller içermektedir. Bu nedenle dericilikte ‘Yalvaç derisi’nin iyi bir iti-
barı bulunmaktadır. Türkiye genelinde Yalvaç derisi % 70-80 pazar
payına sahiptir. Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ba%lı Dericilik Bö-
lümü ilçede e%itim vermektedir. Uygulama atölyelerindeki makineler
sanayicilerin kullanımına açıktır.

- Orman Ürünleri Sanayi: Isparta ilinin % 40’lık alanının ormanlık ol-
ması, bu sektörü ekonomik olarak lokomotif sektörlerden biri haline
getirmi$tir. Kereste sektöründe faaliyet göstermekte olan 180 civarın-
da i$letme, toplam 170.000 m3 kereste i$leme kapasitesine sahip
olup, bu i$letmelerde in$aatlık, rabıta, lambri ve do%rama imalatları
yapılmaktadır. 2 ayrı firma tarafından da Melamin, Yonga Levha ile
Dipçik ve kabza imalatı yapılmaktadır. !lde mobilya imalatı keresteci-
lik kadar ileri de%ildir. 2007-2008 arasında istihdam ve firma sayısı
de%i$memekle birlikte, ihracat miktarı % 30 artmı$tır.

- Ta# ve Topra%a Dayalı Sanayi: Sektörde a%ırlıklı olarak üretim faali-
yetleri çimento, mermer i$leme, barit ve pomza madeni i$letmecili%i,
alt ve üst yapı elemanları imalatı olu$turmaktadır. Ayrıca Yalvaç’ta
Olivin ve "arkikaraa%aç’ta Barit üretiminin önemli bir kısmı gerçek-
le$tirilmektedir.
Sektör 2008 yılında yakaladı%ı 61 milyon dolarlık ihracat miktarı ile Is-
parta’nın en ihracatçı sektörüdür. Bu rakam ilin toplam ihracatının %
37’sini olu$turmaktadır. Sektörün ihracatı 2002 yılından bu yana yak-
la$ık 3 kat artmı$tır.

- Makine !malat Ve Metal !#leme Sanayi: Sektördeki i$letmeler çelik
hasır, tarım römorku, rotovatör, kalorifer kazanı ve pete%i, termosifon,
akaryakıt pompası, hidrolik pres, palet zımpara ve freze tezgahları,
tel çivi, asansör, çelik konstrüksiyon, damper, üç tekerlekli yük ta$ıyı-
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cı ve çocuk bisikleti imalatı gerçekle$tirmektedir. !lde ayrıca tarım
aletleri olarak pulluk, rodavatör, çapa makinesi, set makinesi, tarım el
aletleri, zirai ilaçlama makinesi, tarım aletleri yedek parçası imalatı
yapılmaktadır. Metal i$leme sektörü ilde ihracat yapamayan tek sek-
tördür. Metal i$lemede firma sayısı en az tekstil sektörü kadar olma-
sına ra%men yarattı%ı katma de%er dü$üktür.

- Kozmetik Sanayi: Gülcülük Isparta’da “100 yıllık” geçmi$i olan bir
sektördür. Gül yeti$tiricili%inde önceli%i geleneksel olarak gülya%ı üre-
timi almı$tır. Sektörde ince gülya%ı ve katı gülya%ı (konkret) üretimi
yapılmaktadır. Isparta ilindeki önemli sektörlerden biri olan ve geç-
mi$te önemli istihdam sa%layan gül yeti$tiricili%i, günümüzde sektöre
yeterli önemin verilmemesi nedeniyle çe$itli güçlüklerle kar$ı kar$ıya-
dır. Dünya pazarlarına Balkan ülkeleri ve Çin’in girmesi sonucu gül-
ya%ının piyasa de%eri giderek dü$mü$tür. Dünya pazarındaki talebin
önemli bir kısmına yine de cevap veren Isparta ili gül sanayisi, ülke-
mizde kozmetik sektörünün yeterince geli$memi$ olması nedeniyle
fiyat belirleme gücünden yoksundur.
!lde gül üreticileri birli%i olan Gülbirlik’e ve özel kurulu$lara ait, 5 ade-
di büyük olmak üzere toplam 15 adet gül ya%ı fabrikası bulunmakta-
dır. Gülbirlik’in halen 6 birim kooperatifi, 8000 üretici orta%ı, 5 ayrı
yerde kurulu 7 ünite gülya%ı tesisi ile 1 ünite gül konkreti tesisi mev-
cuttur. Bu i$letmelerde gülya%ı, gül konkreti, gül suyu ve kozmetik
ürünleri imalatı gerçekle$tirilmektedir. Ba$lıca ihraç ülkeleri Fransa,
ABD, Japonya, Almanya, !sviçre, Belçika, !ngiltere ve Suudi Arabis-
tan’dır. Firma Türk ve Dünya standartlarına uygun gülya%ı ve gül kon-
kreti üretimini gerçekle$tiren, Türkiye’nin ve dünyanın bu alanda en
büyük üretici ve ihracatçı kurulu$udur.

- Di%er Sanayi Kolları: !lde ayrıca akü, pulvarizatör, polietilen amba-
laj çuvalı, optik gözlük camı, boya incelticisi, alüminyum mutfak e$ya-
sı, keçe, beton kanalet ve aksamı, PVC do%rama, Isı-Cam, LPG tüp-
gaz dolumu, plastik ve naylon malzeme üretimi ve konik bobin imalat
i$leri yapılmaktadır.

- Enerji Sanayi ve Üretimi: E%irdir ilçesi Kırıntı köyü sınırları içinde
8,4 Mw gücünde bir hidroelektrik santralinin tesisine 1956 yılında
ba$lanılarak, 1960 yılında tamamlanmı$ ve Kovada I Hidroelektrik
Santralinden 1960 yılından itibaren enerji alınmaya ba$lanmı$tır.
E%irdir ilçesi A$a%ı Gökdere Köyü hudutları içinde 1971 yılında i$let-
meye açılan Kovada II Hidroelektrik Santrali’nin kurulu gücü ise 51,2
Mw ve yıllık üretim kapasitesi 250 milyon kwh’dır. Buna kar$ın her iki
santralin da besleme kayna%ı E%irdir Gölü olup, 1990 yılından itiba-
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ren E%irdir Gölünden santrallere su verilmedi%i için santralar yılın bir-
kaç ayında (Ocak- Mayıs ayları arası) Kovada Gölünde biriken su ile
faaliyete geçirilmekte, Kovada I HES’de yıllık 4-5 milyon kwh, Kova-
da II HES’da 20-25 milyon kwh elektrik üretebilmektedir.

Aksu Enerji A." tarafından E%irdir ilçesi Çayköy hudutları içinde kurulan
Çayköy HES 1989 yılında i$letmeye açılmı$tır. Kurulu gücü 16 Mw, yıllık
üretim kapasitesi 36 milyon kwh.dır.

Haziran 1998 tarihinde Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret A"’ye ba%lı 2,3
Mw kurulu gücünde Sütçüler HES ve son olarak da !ÇTA" A.". tarafından
tesis edilen 27,84 Mw’lık Isparta Mobil Santralı i$letmeye alınmı$tır. (Dulup-
çu vd., 2009)

Isparta’da gerek tarımsal gerekse sanayi ürünlerinde nitelik olarak Tür-
kiye ortalamasının üzerinde, Avrupa standartlarında üretim yapıldı%ı ve bu
ürünlerin dı$ piyasaya sunulabildi%i çe$itli ara$tırmalarda belirtilmekte ve bu
ba$arının, yüksek kar marjı ile te$vik gibi maliyet dü$ürücü unsurlardan yok-
sun kalınmasına ra%men sa%landı%ı ifade edilmektedir. Ürünler için yeni pa-
zar olu$turma gayretleri, gerek ticaret ve sanayi odaları gerekse giri$imciler
tarafından sürdürülmektedir (Ak$am Gazetesi 2005).

3. !Ç VE DI" T!CARET
Ticari hayat, il merkezinde ve Yalvaç ilçesinde kurulu 2 adet Ticaret ve

Sanayi Odası ile il Merkezinde faaliyet gösteren Isparta Ticaret Borsası ta-
rafından yönlendirilmektedir. Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı 300 civa-
rında anonim, 1.400 civarında limited $irket bulunmaktadır. Türkiye !$ Kuru-
mu Isparta "ube Müdürlü%ü kayıtlarına göre; 2005 yılında 132’si kamu ve
1.848’i özel i$yeri olmak üzere toplam 1.980 faal i$yeri mevcuttur.

!l ticaretinde dokuma el ve makine halıları; gülya%ı ve kozmetik mamul-
leri; çe$itli kereste, suni tahta, a%aç kaplama, yonga levha, dipçik, çe$itli ah-
$ap mamulleri, su ürünleri; çimento ürünleri; mermer ürünleri; yün ve pamuk
ipleri; konfeksiyon ara mamulleri; deri-kösele ve ayakkabı ürünleri; metal i$-
leme sanayisinde imal edilmi$ mamuller ve zirai aletler; in$aat boyası mal-
zemeleri ile mandıra ürünleri ön plandadır.

Isparta’nın ba$lıca ihracat kalemlerini su ürünleri (balık-kerevit), meyve
suyu -konsantresi, salça, pamuk-yün ipli%i, trikotaj ipli%i, el örgü ipli%i, kon-
feksiyon, halı, yonga levha, tüfek dipçi%i, çimento, klinker, barit, mermer fa-
yansı, gülya%ı, gül konkreti, elma ve kiraz gibi ürünler olu$turmaktadır. Ya-
pılan ithalatın tamamına yakını ise, imalat sektörü tarafından gerçekle$tiril-
mektedir ki bu da Isparta’nın ithalatının daha çok makine ve teçhizat üreti-
minde ara girdi olarak kullanılmak üzere getirilen parça ve malzemelerden
olu$tu%unu ifade etmektedir.
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) verilerine göre 2005 yılındaki
ba$lıca ihracat kalemleri sırasıyla; el örgü-pamuk-yün ipleri (48 milyon $),
mermer (19 milyon $), çimento-klinker (14 milyon $), gül ürünleri (9 milyon
$), konfeksiyon (6 milyon $), orman ürünleri (6 milyon $), kiraz (5,7 milyon
$), elma suyu konsantresi (3,5 milyon $), su ürünleri (3 milyon $) $eklinde-
dir. 2006 - 2007 - 2008 yılı verileri de imalat sektörü a%ırlıklı bu yapının de-
vam etti%ini göstermektedir. Isparta aynı zamanda Türkiye dı$ ticaretinin ak-
sine fazla veren bir $ehir konumundadır.

"ekil 5: Isparta !li Dı$ Ticareti

2000 yılı verilerine göre Isparta, kırsal nüfus ba$ına kullanılan tarımsal
kredi miktarı olan 46 YTL ile Türkiye ortalamasının (138 YTL) hayli altında-
dır ve 81 il içinde 58. sırada yer almaktadır. Fert ba$ına sınai-ticari krediler-
de de benzer $ekilde 87 YTL ile Türkiye ortalamasının (392 YTL) gerisinde
bulunmakta, 81 il içinde 39. sırada yer almaktadır. Buna kar$ın Isparta fert
ba$ına banka mevduatı açısından 81 il içinde 28. sıradadır (KOSGEB 2006:
61). Bu veriler, yatırımların kredi yerine daha çok öz kaynaklar ile finanse
edildi%inin bir göstergesi olarak yorumlanabilir
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Kaynak: DTM, 2010.

Tablo 4:
 Tekstil Orman Kimya Maden Makine 

2008 ciro (bin TL) 182.674 239.292 169.490 4.634 110.828 294.157 47.211 1.051.371
2007 ihracat (bin $) 11.383 43.963 10.618 46 13.258 37.570 0 128.113
2008 ihracat (bin $) 24.609 39.876 13.035 116 16.023 61.479 0 165.845
2007 istihdam 921 2899 1072 59 315 2079 440 7915
2008 istihdam 887 2373 1042 86 384 2017 442 7276
2007 firma 66 34 57 3 29 44 37 282
2008 firma 65 44 59 3 34 44 38 295
Kaynak: ITSO verileri, 2010.
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Isparta’da 2006 verilerine göre kayıtlı toplam mevduat 993 milyon YTL
olup bunun 501 milyon YTL’lik kısmı tasarruf mevduat hesaplarında, 361
milyon YTL’lik kısmı döviz tevdiat hesaplarında yer almakta, geriye kalan
kısmını resmi ve ticari kurulu$ mevduatları olu$turmaktadır. Bu rakamlarla
Isparta illere göre mevduat sıralamasında 28. sıradadır. 2006 yılı sonu iti-
bariyle kredilerin Isparta’daki da%ılımına bakıldı%ında ise toplam 528 milyon
YTL’lik kredinin 54 milyon YTL’lik kısmını tarım kredilerinin, 9 milyon YTL’lik
kısmını mesleki kredilerin, 443 milyon YTL’lik kısmını ise ihtisas dı$ı kredi-
lerin olu$turdu%u görülmektedir. Isparta’da 2006 yılında ki$i ba$ına mevdu-
at 1.813 YTL, ki$i ba$ına kredi ise 964 YTL olmu$tur (Türkiye Bankalar Bir-
li%i, 2008). Bu rakamlara göre illere göre kredi sıralamasında 37. sıradadır.
Benzer ölçekteki illere göre nispeten yüksek oranda oldu%u görülen bu ve-
riler, Isparta’daki ticari ve ekonomik aktivitenin canlılı%ının ve finansman po-
tansiyelinin yüksekli%inin bir göstergesi olarak de%erlendirilebilir. Ancak $u-
be ba$ına ortalama mevduat ve kredi sıralamasında iller arasında sırasıyla
28. ve 55. olan Isparta’da tasarrufların yatırıma dönü$mesinde bir sıkıntı ya-
$andı%ı söylenebilir.

2006 yılında Ziraat Bankası tarafından kısa vadeli i$letme kredisi olarak
5.5 milyon YTL tutarında bitkisel üretim, 14.2 milyon YTL hayvancılık kredi-
si, 610 bin YTL su ürünleri kredisi; orta-uzun vadeli yatırım kredisi olarak ise
3,1 milyon YTL hayvancılık, 1.7 milyon YTL tarım araç-gereci, 7.3 milyon
YTL tarımsal amaçlı köy kalkınma kredisi verilmi$tir (!LEMOD, 2008).

1995-2000 döneminde Isparta fert ba$ına 243 YTL kamu yatırımı çeker-
ken Antalya’da bu rakam 257 YTL olmu$tur (KOSGEB, 2006: 62). Ispar-
ta’nın sınırlı nüfusuna kar$ın bu görece yüksek düzeydeki kamu yatırımını
çekmesi üniversitenin ve kentteki altyapının geli$imine oldukça önemli kat-
kı sa%lamı$tır.

4. YEN! TE"V!K S!STEM!
Yeni te$vik yasasında, daha önce de belirtildi%i gibi, iller dört bölgeye ay-

rılmı$ olup; Antalya, Isparta ve Burdur illerinden olu$an TR61 bölgesi, sos-
yo-ekonomik geli$mi$lik sıralamasına göre; “2.Derece Geli$mi$ Düzey 2
Bölgeleri” kategorisine girmektedir. TR61 bölgesi ile birlikte TR62 (Adana,
Mersin), TR32 (Aydın, Denizli, Mu%la) ve TR22 (Balıkesir, Çanakkale) böl-
geleri de 2. Derece geli$mi$ bölgeler kategorisindedir. Bölgenin kom$uları
olan Afyon ve Konya illerinin yer aldıkları TR33 ve TR52 bölgeleri ise 3. De-
rece geli$mi$ bölgeler kategorisine girmi$tir.

Isparta’nın yer aldı%ı 2. bölgede nispeten teknoloji yo%un sektörler des-
teklenecektir. Bu çerçevede; a%ırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonk-
siyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım
malzemeleri vb) ka%ıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri te$vik edilecektir.
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Derinin tabaklanması, i$lenmesi sektörü Isparta ekonomisi açısından
önemli bir sektör ve te$vik kapsamında olmasına ra%men, aynı sektörün
3.derece geli$mi$ bölge olan Afyon ve U$ak’ta da desteklenecek olması
olumsuz bir geli$me olarak görülmektedir. Çünkü 3. bölgede te$vik oranla-
rının daha yüksek olması yatırımların o bölgeye kaymasına neden olacak-
tır.

Isparta’da desteklenen bir di%er sektör de dö$emelik parke, kaplama,
kontrplak, yonga levha, sunta ve mdf imalatıdır. Bu sektör de aynı $ekilde
3. derece bölgeler olan kom$u illerde de desteklenmektedir.

Isparta’da desteklenen ve buna ilaveten Türkiye genelinde en az ilde
destek alan sektörlerden birisi parfüm, kozmetik ve tuvalet ürünleri imalatı-
dır. 16 ilde destek alan bu sektör Antalya, Burdur, Isparta illerinde destek-
lenmektedir. Ancak Konya’nın da bu sektörde te$vik alması yine olumsuz
bir geli$me olarak de%erlendirilmektedir.

Avantajlı bir di%er sektör de su ürünleri yeti$tiricili%i sektörüdür. A%ırlıklı
olarak Türkiye’nin kıyı kesimlerinde desteklenen bu sektör, Antalya, Burdur
ve Isparta illerinde te$vik kapsamına alınmı$tır. Buna ilaveten, yakın iller
olarak görülebilecek Adana, Mersin, Mu%la, Aydın kıyı illerinde de destek-
lenmekte, ancak söz konusu iller TR61 bölgesi ile birlikte 2. Derece geli$-
mi$ bölgeler kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle, yatırımların Ispar-
ta’dan di%er illere kayması anlamında olumsuz bir geli$meye yol açması
beklenmemektedir.

Isparta’da te$vik kapsamına alınan pek çok sektörün aynı zamanda Tür-
kiye’de çok sayıda ilde de te$vik almasından dolayı, bu sektörlerde rekabet-
çi bir üstünlük ortaya çıkması ya da di%er illerden Isparta’ya do%ru bir yatı-
rım akı$ı olması beklenmemektedir. Isparta’da desteklenen pek çok sektör,
kom$u illerin de tamamında destek almaktadır.

Buna ilaveten, yeni te$vik sisteminin Isparta açısından olumsuz yönlerin-
den birisi de; kom$u iller olan Afyon ve Konya’nın 3. Derece te$vik kapsa-
mında yer alırken, Isparta’nın 2. Derece te$vik kapsamında olmasıdır. Af-
yon ve Konya illerinde yapılacak olan yatırımlarda Gelir ve Kurumlar Vergi-
si !ndirimi, Yatırıma Katkı Oranı ve SSK Primi !$veren Hissesi Destekleri Is-
parta’dan daha yüksektir. Ayrıca, Isparta’da kredi faiz deste%i uygulaması
bulunmazken, Afyon ve Konya illerinde TL kredileri için 3 puan, Döviz cin-
sinden krediler için 1 puan faiz deste%i bulunmaktadır.

I. ve II. Derece bölgelerdeki tekstil yatırımlarının III. Ve IV. Bölgelere ta-
$ınması durumunda sa%lanacak olan tekstil ta$ınma destekleri de Isparta
ekonomisini olumsuz etkileyebilecektir. Bu durumda, Isparta’da tekstil sek-
törüne verilen te$vikin nötrle$mesine neden olabilecektir. Tekstil sektörün-
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deki yatırımlar, daha avantajlı olan Afyon ve Konya illerine kayabilecektir.
Son olarak; elektrikli makine ve cihazları imalatı, ka%ıt ve ka%ıt ürünleri

imalatı, makine ve teçhizat imalatı, sınai kalıp imalatı, merkezi ısıtma rad-
yatörleri ve kazan imalatı, metal e$ya ve motorlu kara ta$ıtı yan sanayi sek-
törleri Afyon, U$ak, Kütahya, Konya, Mu%la, Mersin gibi kom$u illerin ço-
%unda desteklenmesine ra%men TR61 bölgesinde hiçbir destek almamak-
tadır. Bu sektörlerden makine-teçhizat imalatı ve merkezi ısıtma radyatöle-
ri ve kazan imalatı sektörlerinde Isparta önemli bir potansiyel arz etmesine
destek alamaması, te$vik sisteminin Isparta açısından yaratmı$ oldu%u bir
di%er eksikliktir.

5. GZTF ANAL!Z!
Isparta’nın bir turizm ve liman kenti olan Antalya’ya yakın olması ve bir

ula$ım kav$a%ında bulunan Afyon’a kara ve demiryolu ile ba%lı olması ilin
güçlü ekonomik potansiyelinin kaynaklarından biridir. Görece ucuz i$gücü
ve e%itim-sa%lık altyapısının güçlü olması ekonominin bir di%er güçlü yanı-
dır. Türkiye’nin 2010 yılı itibariyle ö%renci sayısı bakımından dördüncü üni-
versitesinin ilde bulunması, üretimde büyük pay alan KOB!’lerin etkinlikleri-
ni artıracaktır. Di%er yandan üniversite bünyesinde kurulu olan Teknokent
giri$imcilere cazip yatırım olanakları sunmakta ve üniversite-sanayi i$birli%i-
ni desteklemektedir.

Geçmi$te Ispartalıların en önemli geçim kayna%ı olan halıcılıkta ve gül-
cülükte geleneksel yöntemler, her ne kadar teknolojiye yenik dü$se de, ma-
kine halısında kullanılan ipli%in önemli bir kısmı halen Isparta’dan sa%lan-
maktadır. Gülcülük de ise çıkı$ yolu, gülden elde edilen girdilerin kozmetik
ve parfümeri gibi di%er sektörlerde kullanılması olabilir. Gülbirlik’in olu$tur-
du%u Rosense giri$imi, sektörden elde edilen katma de%eri artırmı$tır. Halı-
cılı%a ya da gülcülü%e verilecek olan te$vikler ve markala$ma Isparta’nın
stratejik önemini artırabilir.

Kesme çiçek üretimi son yıllarda tarımsal ekonomi içerisinde göze çar-
pan bir biçimde artı$ göstermektedir. Bu sektörde Antalya’yı takip eden ve
onun açı%ını kapatan bir pozisyonda olan Isparta, çiçek üretimi ve yan sa-
nayi yatırımlarını beklemektedir. Tarım sektörünün gelirden aldı%ı pay yük-
sek olmasına ra%men, geleneksel metotlarla üretim yapılıyor olması önem-
li bir sorundur. Buna kar$ın son yıllarda devlet deste%i ve te$vi%i ile artan
teknolojik sulama sistemleri kullanımı ve zirai uygulamalar, tarım kesiminin
verimlili%ini artırmaktadır.

Turizm alanında henüz bir kısmı da ke$fedilmemi$ olan pek çok do%al,
tarihi ve kültürel mirasa sahip olan kent, bu mirasını pazarlayamamaktadrır.
Son on yılda faaliyete geçen Davras tesisleri, Yalvaç’taki Psidia antik kenti
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ve Sagalassos antik kenti bunlardan bazılarıdır. Ayrıca do%a turizmi, ekolo-
jik turizm ve spor turizmi için onlarca alana sahiptir. Isparta turizm alanında-
ki bu potansiyelini kom$u illerle birlikte olu$turulabilecek ortak bir turizm po-
litikası ile de%erlendirebilecektir.

Kent için stratejik yatırım olanaklarından biri de sa%lık sektöründedir. !l-
deki sa%lık hizmetlerinin ve altyapısının geli$mi$li%i sonucu sektör, bölge-
den ve tüm yurttan talep görmektedir. Nitekim sa%lık sektörü geli$mi$lik en-
dekslerinde il Türkiye’de ilk be$tedir. Bölge hastanesi gibi olası yatırımlar ilin
bu alandaki potansiyelini de geli$tirecektir.

Kentteki cazip yatırım olanaklarının ve ekonomik potansiyelin yeterince
tanıtılamaması yurtiçinden ve yurtdı$ından Isparta’ya yönelik yatırımları çok
sınırlı tutmaktadır. Isparta’daki ekonomik fırsatların yurt içindeki ve yurt dı-
$ındaki çe$itli organizasyonlar ve fuarlar vasıtasıyla yatırımcılara tanıtılma-
sı, sivil toplum kurulu$larının katkısıyla Isparta’nın yurt içindeki ve yurt dı-
$ındaki tanınırlı%ının artırılması bu noktada kente hem turizm hem de do%-
rudan yatırımlar bakımından önemli katkı sa%layacaktır.

Kentte henüz rekabet gücü yüksek sektörler için kapsamlı bir pazar ve
pazarlama ara$tırması yapılmamı$tır. Bu sektörlerin büyümesi için atılacak
adımların, istihdamı geli$tirecek faaliyetlerin, kalkınma hedeflerinin ve ön-
celiklerin belirlenebilmesi için mekansal kalkınma planlaması yapılmalı ve
biran önce yürürlü%e girmelidir. Henüz kurulu$ a$amasını tamamlamakta
olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı aktörleri bir araya getirici unsur olarak
bir $ans olabilir.

SONUÇ
Isparta, 20. yüzyılın son çeyre%inde ve özellikle 1990’lar ile birlikte gele-

neksel sektörlerin yön de%i$tirdi%i bir kırılma ya$amı$tır. Küçük çaplı aile i$-
letmelerinin yaygın oldu%u ve Isparta ekonomisinin temel karakteristi%ini
olu$turan gülcülük ve halıcılık sektörlerinde 1980 sonrasında tüm Türki-
ye’de ya$anan sanayile$me ve dı$a açılma akımı ile birlikte küçük ve orta
ölçekli sanayi i$letmelerinin a%ırlı%ı giderek artmı$tır.

Sektörel büyüme hızlarına bakıldı%ında Isparta’da tarım, sanayi ve hiz-
metlerin birlikte büyüdü%ü ancak hizmet sektörünün nispeten önde oldu%u
görülmektedir. Isparta’da sanat ve tarım a%ırlıklı ekonomi gelene%i te$vik ve
planlama çalı$malarından yeterince yararlanılamamasını, yerli giri$imcilerin
motivasyonundaki eksiklikler ve geçmi$te ya$anan olumsuz tecrübeler ise
a%ır ve büyük sanayi yatırımlarının gerçekle$ememesini beraberinde getir-
mi$tir. 1992’de kurulan ve hızla geli$en Süleyman Demirel Üniversitesi ise,
ildeki e%itim ve sa%lık hizmetlerinin artmasına, hizmet a%ırlıklı ekonominin
canlanmasına katkı sa%lamı$tır.
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Geleneksel üretim yapısının hâkim oldu%u kent, 1980 sonrası Türki-
ye’nin ve dünyanın ya$adı%ı hızlı dönü$üme ayak uydurmakta zorlanmı$ ve
öz yeteneklerini bu do%rultuda dönü$türememi$, alternatif yeni ekonomik
alanlara yatırım yapamamı$tır. Yirminci yüzyıldaki tarım a%ırlıklı ekonomik
yapısı yirmi birinci yüzyılda do%rudan hizmet a%ırlıklı bir yapıya dönü$mek-
tedir. Sanayi sektöründe kent dü$ük katma de%erli, küçük ve orta ölçekte
büyüklü%e sahip dokuma-tekstil-konfeksiyon-deri, orman ürünleri-mobilya,
gıda ve metal e$ya-makine imalatı sahalarında üretim yapmaktadır. Bu sa-
haların ortak özelli%i co%rafi olarak hammaddeye yakınlı%a dayalı olmaları
yani girdi ba%ımlı olmalarıdır. Sanayi disiplininin do%madı%ı kentte hizmet
sektörü kamu destekli olarak hızla büyümü$ ve bu da kamu yatırımlarına
ba%ımlı bir kent haline gelmesine neden olmu$tur. Merkez ilçedeki 40. Piya-
de Alayı’nın ve E%irdir Da% Komando Okulu ve E%itim Merkezi’nin barındır-
dı%ı nüfus ile birlikte, bir asker-ö%renci kenti olarak anılmaya ba$lamı$tır.

!l bazında ekonomik veri toplanması ve i$lenmesi faaliyetlerinin Türki-
ye’de henüz çok yeni oldu%u ve ildeki Sanayi ve Ticaret Odası ile Sanayi
Müdürlü%ü’nün verilerinin birbirinden farklı oldu%u göz ardı edilmemelidir.
Bu farklılık ba%lı bulunan i$letmelerin farklı olması ve farklı sınıflandırmalar-
dan kaynaklanmaktadır.

Isparta ekonomisi, sahip oldu%u altyapı yatırımları (organize sanayi böl-
geleri ve sanayi siteleri), Türkiye ortalamasının üzerindeki e%itim ve sa%lık
imkânları, ara$tırma odaklı vizyonunu gerçekle$tirmeye çalı$an üniversitesi
(TEKNOKENT, TEKMER) ile sanayinin ve ekonominin geli$mesine uygun
bir atmosfer olu$turmu$ durumdadır. Üniversite ile etkile$im sonucu yenilik,
i$birli%i ve giri$imcilik gibi konularda farkındalıkları artan sanayi kesimi için
etkili te$vik sistemleri uygulamaları da gündemdedir. Antalya’nın turizm
destekli hızlı geli$iminden olumsuz etkilenen Isparta ilindeki yerel odaklı
kalkınma bilincinin artması ve bölgesel kalkınma vizyonunun ve politikaları-
nın olu$umuna yerel payda$ların etkin katılımının sa%lanabilmesi halinde
Isparta’nın gelecekte çok daha ileri düzeyde bir ekonomiye sahip olması hiç
de tesadüf olmayacaktır. !lin tarihsel ekonomik faaliyetleri ve kültürü bu sa-
vı teyit eder niteliktedir.
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Tüm misafirlerimize ho$ geldiniz diyorum. Ben bugün Isparta’nın tarım
sektörünün ekonomiye katkısını anlataca%ım. Tarımla hayvancılık mı tarım
mı? ben tarım ekonomistleri tarım ekonomist bölümünde çalı$maktayım.
Tarım ekonomistleri, tarım sektörü deyince bitkisel üretim ve hayvancılık
üretimini beraber algılıyoruz. O yüzden ba$lı%ımı tarım sektörü olarak dü-
zenledim.

Tarımı çok kısa anlataca%ım. Zaten burada tarımla ilgilenen bir çok ki$i
var. Tarımın ilk tarihinden geli$ine çok kısa baktı%ımızda, ilk ba$ta geçimli-
lik tarımlılı%ı olarak ba$lamı$, daha sonra ticarile$mi$, daha sonra $uan da
ise endüstrile$me boyutuna gelmi$tir. Dünyanın her tarafında böyle mi? ha-
yır. Endüstrile$mi$ tarım yapan ülkelerde var, hala ticari tarım boyutunda
olanlarda var, geçimlilik tarım yapan ülkelerde var, Afrika ülkelerini buna ör-
nek verebiliriz. Tarım neden önemli, çünkü tarım sektörü, ülke ekonomisine
çok önemli katkılarda bulunuyor. Belki Cumhuriyetin kurulu$undaki katkısı
çok daha fazlaydı GSMH’ya katkısı. Ama $uanda da %9 boyutunda
GSMH’ya katkısı var. Ba$ka ne katkı var. Beslenmeye katkısı var. Beslen-
me bizim için zorunlu bir ihtiyaç, bunun kar$ılanması gerekiyor, o yüzden ta-
rım sektörü önemli. !hracat olarak, döviz katkısı var, i$ gücü katkısı var, ser-
maye ara mal temin etme katkısı var ve ayrıca üretime verim katkısı var di-
ye tarımın katkılarını özetliyoruz. Tarım sektörü GSMH içersindeki payı,
azalsa da ki bu tüm geli$mi$ ülkelerde bu $ekilde olmu$tur, o yüzden kötü
bir geli$me de%ildir. Aynı zamanda tarımsal istihdamın dü$mesi, köy nüfu-
sunun azalması bu tüm geli$mekte olan ülkelerin ortak özelli%idir. Ülkemiz
geli$tikçe, GSMH içerisindeki pay azalacaktır. Tarımsal istihdamın toplam
istihdamdaki payı azalacaktır. Amerika Birle$ik Devletleri tarımsal istihdam
toplam istihdamdaki payı %2’dir. Bizde hala %25 civarında, bu normal bir
süreçtir. O yüzden tarım sektöründeki bazı rakamların azalması, tarım sek-
törü kötüye gitti%i anlamı olarak yorumlamamak lazımdır. Bu normal bir sü-
reçtir.

Tarım sektörü peki tüm dünyadaki geli$melerden ayrı dü$ünülebilir mi?
küreselle$me boyutunda söylüyorum. Küreselle$meden kaçabilir miyiz? kü-
reselle$me büyük bir tartı$ma, çok geni$ konumuz burası de%il. Ama dün-
yadaki tüm küresel geli$meler, tarım sektörünü Türkiye’yi ve Isparta’yı da
do%rudan ilgilendirmektedir. Artık bu ülkeler tarımla ilgili kararlarını verirken,
çe$itli kurumların etkisi altında kalıyorlar. Örne%in, Dünya Ticaret Örgütü,
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örne%in IMF, örne%in Dünya Bankası, Avrupa Birli%i tüm bunlar bizim tarım
politikalarımızı olu$tururken, bizi bir $ekilde etkiliyor. Dünya Ticaret Örgütü,
ihracatımızda hangi ürünü nasıl ihraç edebiliriz, hangi oranda indirimler var
veya zorluklar var onu belirliyor. Elbette ki Türkiye’deki tarımda karar veren
organlar, kurulu$lar bunu dikkate almak zorundadır. Çünkü yükümlülükleri
var, uymadıkları zaman ceza müeyyideleri var. Türkiye’de son 20 yılda özel-
likle, tarım politikalarına karar verirken, bu kurulu$ların etkisi altında kalmı$-
tır veya bunlardan etkilenmi$tir demek do%ru olur diye dü$ünüyorum. Tarım
sektörünün Türkiye’de ihmal edilmi$ bir sektör oldu%unu dü$ünüyorum. O
yüzden çok sancılı geçen bir süreç olacak diye dü$ünüyorum. Negatif $ey-
ler söylemek istemiyorum ama tarım sektöründe ciddi sorunları önümüzde
görece%imizi dü$ünüyorum. Bunu tarım sektörünün önümüzdeki perspekti-
fi olarak söyleyebilirim.

Ben bu çalı$mamda direk Isparta ba%lamında Isparta ilinin sosyo-ekono-
mik yapısına tarımsal yapısıyla ilgili temel göstergelerden yola çıkarak, ora-
daki verileri TÜ!K’in rakamlarını alarak geli$meleri size göstermeye çalı$a-
ca%ım, Daha sonra da sorularla ile ilgili çözüm önerini bulmaya çalı$aca-
%ım. Çok hızlı bir $ekilde Isparta’nın temel verilerine bakarsak, yüz ölçümü
8933 km2 1050 rakım var, 12 ilçesi, 174 köyü olan, 251.252 hektar tarımsal
arazisi olan ve fiilen de 55772 hektar sulanma alanı olan bir yapıya sahibiz.
Bu yapı aslında çok kötü bir yapı de%il tarımsal açıdan baktı%ımızda. Sorun
bence direk yapıdan kaynaklanmıyor, bu yapının kullanılmasıyla ilgili sorun-
larımız var. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, 2008 yılı rakamlarına
göre, 407 bin nüfusumuz var yakla$ık olarak Isparta nüfusunun. Bu nüfusun
%65’i $ehirlerde, %35’i köylerde ya$ıyor. Bu Türkiye ortalamasıyla benzer-
lik arz ediyor. O yüzden o anlamda çok büyük bir sıkıntı yok. Sosyo-ekono-
mik geli$mi$lik endeksinde ise 28. sırada, yani GSYH payımızı dü$ünürsek,
bence buda normal, o anlamda onda da bir sorun yok. GSYH’nın da%ılımı-
na baktı%ımızda, hizmet sektöründen sonra tarım sektörünün ikinci sırada
oldu%unu görüyoruz. O anlamda Isparta tarım ili mi sanayi ili mi hizmet ili mi
diye tartı$ılır. Tarım sektörünün payı %35 bu da daha bence sorunlarımız ol-
masına ra%men normal bir oran diye dü$ünüyorum. Zaten tarımın biz sorun-
larını Türkiye’de di%er sektörlerin sorunları çözülmeden çözülemez diye id-
dia ediyoruz. Yani sanayi sektörü i$ gücü talep etti de tarım sektöründen i$
gücü oraya kaymadı mı? yani o anlamda tarım sektörünü suçlu göstermek
yanlı$ olur diye dü$ünüyorum. 2001 yılı rakamlarına göre ki$i ba$ına milli
gelir 1,500 dolar, maalesef ondan sonra il bazında ki$i ba$ına milli gelir he-
sapları yapılmadı%ından dolayı yakın zamana kadar, elimizde en son 2001
yılı rakamı var o da 1,500 dolar civarında, bunun tabi ki daha yükselmi$ ol-
du%u açık ülkemizdeki geli$melere baktı%ımızda. Peki bu tarımsal üretim
de%eri hangi sektörlerde olu$uyor. Bitkisel üretim %70 payla tüm sektör içe-
risinde, yani tarım sektörü içerisinde en büyük payı alıyor. Ondan sonra
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canlı hayvan, hayvansal üretim bunu takip eden sektörler, yani bitkisel üre-
tim a%ırlıklı yani üretim de%erinin mal ve ürünlerin fiyat çarpımı bize topla-
mını veriyor. !çerisinde bitkisel üretimin yüksek oldu%unu görüyoruz.

Yine sosyo-ekonomik sorunlarda, te$vik konusuna bende çok kısa tarım
kısmına girmek istiyorum. Son zamanlarda özellikle 1980’li yıllardan sonra,
te$viklerden Isparta çok yararlanamamı$tır. Bu 1500 dolar kriterinden dola-
yı söyleyelim, çünkü belli bir gelir seviyesinin altında olan illeri o zaman böy-
le bir sınıflandırma yapılmı$tı. Ama yeni te$vik sisteminde Türkiye, Murat
hocamın da belirtti%i gibi, 2. bölgede yer alacak, belki 1. bölgeye göre des-
tekleri yani KDV indirimleri olsun, vergi indirimleri olsun biraz daha dü$ük
olacak ama bu te$viklerden tarım sektörü, tarım sektörüne yatırım yapmak
isteyen yatırımcıların faydalanabilece%ini dü$ünüyorum. Bu bizim için bir fır-
sattır diye dü$ünüyorum. O yüzden hazırlıklar yapmamız lazım diye dü$ü-
nüyorum.

Hocalarımız bahsetti daha önce, giri$imcilik, tarım sektöründe de bu
önemli, yalnız sanayi için dü$ünmemek lazım. Isparta ilinde Türkiye Banka-
lar Birli%i’nin raporunda 81 il içerisinde 19.sırada yer alıyor Isparta ki$i ba$ı
mevduat oranı açısından. Bu giri$imcilik ruhunun biraz zayıf oldu%unu gös-
teriyor Murat hocamda de%indi. Giri$imci do%ulur mu olunur mu sorusu var-
dır hocalarım daha iyi bilirler, yapılan çalı$malar da e%itim ve giri$imcilik
özelli%inin geli$ti%i sonucunu çıkarmı$tır. O yüzden, giri$imcili%i artıracak
bazı e%itim çalı$malarımız olması gerekiyor. Amerika Birle$ik Devletleri’nde
giri$imcilik e%itimlerinin orta e%itimden ba$layarak yaygınla$tı%ını biliyoruz.

Yine Isparta’nın arazi varlı%ına çok hızlı baktı%ımızda, Türkiye ile kar$ı-
la$tırma yaparak, tarım alanlarının % 28 pay aldı%ını bu Türkiye’ye göre
normal bir rakam, yalnız çayır mera oranında Türkiye’ye göre çok dü$ük ol-
du%unu görüyoruz. Çayır mera konusunda son 20 yılda geli$meler oldu%u-
nu istatistikler gösteriyor. Ama hala toplam tarım alan içerisindeki payı dü-
$ük. "arkikaraa%aç, Yalvaç gibi ilçelerimizin hayvancılık potansiyeli oldu%u-
nu dü$ünürsek Çayır mera alanlarımızın artırılması gerekti%i önemi daha iyi
anla$ılır. Bu konuda tarım il müdürlü%ünün çalı$maları oldu%unu biliyorum
ama olayın üzerine vurgu yapmak istedim. Isparta ilinde su yüzeyi ve tarım
dı$ı arazileri kesik dı$ı arazileri de yüksek oldu%undan dolayı bu oran yük-
sek gözüküyor %28 olarak.

Yine arazi varlı%ının acaba kullanım alanı yerlerine göre da%ılımına bak-
tı%ımızda Isparta ilinde %51 oranında tarla arazisi oldu%u görünüyor. O an-
lamda ciddi bir sorun yok. Sorun, buraların sulanmaya açılması, orada ta-
rımsal girdilerin yo%unlu%unun kullanılıp kullanılmaması ve do%ru üretim
tekni%inin kullanılıp kullanılmamasıdır.

Tarımsal i$letmenin yapısına baktı%ımızda, Türkiye’deki tarımsal i$letme
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yapısıyla benzerlik gösteriyor. Yalnız i$letme büyüklü%ü farklı,Türkiye’de or-
talama i$letme büyüklü%ü 61 dekarken, Isparta’da bunun yarısı 30 dekar ci-
varında, bunu gerçekle$tirmesi lazım. Bu konuda Batı Akdeniz Ekonomisi
Geli$tirme Vakfı’nın ve Ziraat Bankası’nın beraber yürüttü%ü, Tarımda Kü-
çük !$letmeler Kalmasın Projesi gibi projelerin, bu yapıya de%i$mesinde,
gündem olu$turması, kamu olu$turması açısından önemli oldu%unu dü$ü-
nüyorum. Bu tip sivil toplum kurulu$larının organizasyonlarının önemli oldu-
%unu dü$ünüyorum.

Yine Isparta ilinde 2008 yılı rakamlarıyla 38 bin tane tarımsal i$letme
mevcut. Hem Türkiye’de hem Isparta da tarımsal i$letmeler, 20 ile 49 dekar
arasındaki grupta yer alıyor. Bu da Türkiye ortalamasıyla Isparta’nın ben-
zerlik gösterdi%i anlamına geliyor.

Yine tarım sonuçlarına göre 2001 yılında yapılmı$tı en son, bu sonuçla-
ra göre, bitkisel üretim ve hayvansal üretim beraber yapan i$letmelerin ora-
nı %72 yalnızca bitki üretimi yapan i$letmeler %26, yalnız hayvansal üretim
yapan i$letmeler %2. Tüm Türkiye’de oldu%u gibi, Isparta’da da tarımsal i$-
letmeler çok parçalı, küçük ve da%ınık yerlerde. Bu yapının düzeltilmesi ge-
rekiyor. Yoksa i$letmelerin rekabet etme $ansı azalıyor. 10 parçalı bir arazi-
yi dü$ünün, buraya siz traktör sokuyorsunuz, pulluk sokuyorsunuz ve bu
parçaları farklı yerlerde oldu%unu dü$ünün, oradaki enerji kaybı, bize direk
üretim faktörlerinde ürünün maliyetini artırıcı bir rol olarak meydana geliyor.
O yüzden parçaların birle$tirilmesi, toprak kanunuyla arazi tapula$tırılması
yapılması gibi politikaların yürürlü%e girmesi gerek. Çünkü Avrupa Birli%i’ne
girme sürecinde bu yapılarda ciddi $ekilde sorgulanacak, rekabet edilebilir-
li%imiz sorgulanacak. Bu ülkelerle rekabet etme $ansımız dü$ük gözüküyor.

Yine tarla ekim alanına baktı%ımızda en büyük alanı %67.59’ ile tahıllar
alıyor. Yine bunlarda "arkikaraa%aç ve Yalvaç bölgesi dedi%imiz Isparta’nın
alt bölgesinde, genellikle bu bölgelerde üretim yapılıyor. En önemli 3 tane
tarla bitki üretimine baktı%ımız zaman bu%day, arpa, nohut: Bu%day ve ar-
panın ekim alanları ve üretiminde yıllar itibariyle, son 8 yılda azalma oldu-
%u, arpa alanında üretimde artı$ oldu%unu görmekteyiz. Yine meyve üreti-
mine baktı%ımızda, en fazla payı yumu$ak çekirdekler grubu dedi%imiz grup
alıyor. Toplam 540 bin 732 ton yumu$ak çekirdekler meyve grubuna sahi-
biz. Toplamda da 637 bin 906 ton meyve üretimimiz var. Isparta’da belli ba$-
lı meyve ürünleri elma ve kiraz ba$ta geliyor. Elma üretiminde Türkiye’de bi-
rinci durumda oldu%umuzu görüyoruz. Bu sektörde iyiyiz, yeti$mi$ elemanı-
mız var. Elbette sorunları var elma sektörünün ama bu sektörde di%er illere
göre avantajlı oldu%umuzu söylemek istiyorum. Dünyada 4. sıradayız ama
elma üretimimizin çe$itleri yurtiçinde tüketilecek $ekilde ürünler, yurtdı$ı ih-
racatını yapabilecek elma türlerini üretmemiz gerekiyor. Yine bu konuda Ta-
rım !l Müdürlü%ü’nün bodur elma yeti$tiricili%i ile ilgili çalı$maları oldu%unu

66



biliyoruz, ciddi $ekilde çalı$ıyorlar ama hala ihracata çok fazla yansımadı%ı
zaman alıyor tabi ki, bildi%im kadarıyla yalnızca bir firma $uan da elma ih-
racatı gerçekle$tiriyor. Bunların desteklenmesi gerekiyor tabi, burada yal-
nızca Tarım !l Müdürlü%ü’nün destekleri yeterli kalmayabilir. Bu anlamda
özel sektörün ba$ka projelerle de pazar olarak ürün çe$itlerini denemesi
üretmesi gerekiyor. Elma genelde E%irdir ve Gelendost bölgelerinde yeti$ti-
riliyor. Son rakamlarla birlikte 600 bin tona yakın bir elma üretimimiz var. !h-
racatta sorunlarımız var Avrupa Birli%i ili$kilerimiz bizim elma üretimimizin
boyutunu ve ihracatını etkileyen bazı yönleri var, bunlarla ilgili bazı önlem-
ler almamız lazım. Sorun var, sorun daha da artabilir o yüzden çe$itli plan-
larımızın olması ve bu planları gerçekle$tirmemiz gerekiyor. Yine elma üre-
timinde son yıllardaki geli$mesine baktı%ımızda, Türkiye’de, elma üretimi
içersinde Isparta payının arttı%ını görüyoruz genel olarak %21 civarında,
ikinci ürün olarak Isparta’da üretim ve ihracatla önemli olan ürünümüz kiraz
üretimi var. Potansiyelimizi gösterme açısından bunları söylemek gerekiyor.
Kiraz üretimimizde, co%rafi açıdan ve iklim $artları açısından avantajlı bir
durumumuz var. Dı$ ülkelerden gelen taleplerin etkisi ile kiraz üretimimiz ve
ihracatımız son yıllarda artı$ gösterdi, çe$itlerimize uygun. Bir de artık Av-
rupa Birli%i ülkelerinde özellikle çinko ihraç ediyoruz. Bu ülkelerde tüketici-
nin talepleri çok daha dikkatli de%erlendirilmesi gerekiyor. Kiraz üretimimiz
bu $artlara uygun oldu%undan dolayı ihraç $ansı bulabilmekte. Bu kiraz üre-
timimizde artırıcı önlemlerimizi alabiliriz, co%rafyamız mümkün. Çe$itli stan-
dartları da tutturdu%umuzu dü$ünüyorum. Yalnız üretilen kirazın %10’u yurt-
dı$ına ihraç ediliyor. Di%eri iç tüketimde kullanılıyor. Yine Senirkent, Ulubor-
lu tarafında üretiliyor. Isparta’nın toplam Türkiye üretimindeki payı %5 ola-
rak gerçekle$iyor son rakamlara göre. Bu artı$ları çizelgede görebiliyoruz.
Tıbbi aromatik bitkiler potansiyelimiz var Isparta’nın. "u açıdan önemli, çün-
kü bölge tıbbı aromatik bitki üretimine, üretim tarzı olarak, stil olarak bu bil-
giye sahip, bu ürünleri tanıyor özellikle gül a%ırlıklı olmak üzere. Bu ürünle-
ri tanıyor bu çok önemli çünkü tarımda genelde $öyle bir $ey yapıyor, neden
ba$ka ürüne geçilmiyor. Tarım sektöründe böyle bir yapı vardır, insanlar ko-
lay kolay sektör de%i$tiremezler. O yüzden bu birliktelik sektörde, tıbbı aro-
matik bitkiler sektöründe kapasiteleri geli$tirilebilir, üretim artırılabilir, özellik-
le gül ürünlerinde, ya% ürününde bu $uanda sa%lanmı$ durumda, bazı so-
runlar olmasına ra%men. Di%er tıbbi aromatik bitkilerin de üretimini artırabi-
lecek potansiyele sahibiz. Gerçekten avantajlıyız. Ya% gülü üretimi Isparta
için Türkiye açısından ve Isparta açısından önemli bir ürün. Pembe ya% gü-
lü olarak da biliniyor. Onu biz Isparta gülü olarak adlandırıyoruz. Türkiye’de
yakla$ık 10.000 aile ya% gülü üretiminde u%ra$ıyor. 8.700 tanesi Isparta ilin-
de bulunuyor ya$ayan ailelerin ve ihracatımıza da ciddi katkıları var. Rakip
ülkelerimiz Bulgaristan ve Fas ama üretimi %60’dan fazlası Türkiye yaptı%ı
için $u anda lider durumdayız. Çin’in gül ya%ı üretimi ile ilgili çalı$ması var
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ama kalite sorunundan dolayı piyasada yer bulamadılar. Piyasada organik
gül talebi, yurtdı$ından özellikle piyasada, organik talebi oldu%undan dolayı
Gülbirlik organik gül üretimine geçti. Bu piyasa sinyallerini takip etme açı-
sından güzel geli$me. Afyon’da da zaten ba$lanmı$tı, Gülbirli%in de ba$la-
ması güzel bir geli$me. Çünkü gül ya%ının tamamına yakını yurtdı$ına ihraç
ediliyor. %70’i sadece Fransa’ya ihraç ediliyor. Fransa’da tarım sektörünün
küreselle$me ile ili$kisini $öyle bir örneklendirmek istiyorum. Genelde gül
ya%ı kozmetik sanayiinde ve ihraç sanayiinde kullanılıyor. !nsanların, yani
kozmetik sanayii dedi%imiz özellikle bayanların kullandı%ı kozmetik ürünle-
rinde kullanılıyor. !nsanların kozmetik ürünlere olan talebi azaldı%ında bu di-
rek Isparta’nın köyündeki gül üreticisini de do%rudan etkiliyor. O yüzden kü-
reselle$me bizim için önemli. Bazı önlemlerimizi almamız lazım. Fransa’da-
ki bir ekonomik kriz, Isparta’da ki gül üreticisinin gelirinde dü$melerine ne-
den oluyor. Ya% gül üretimi 1980’li yıllardan itibaren dü$meye geçmi$ti ama
2000’li yıllardan itibaren tekrar artı$a geçti. Son 10 yılda iki kat daha fazla
arttı%ını görüyoruz. !limize ve ülkemize ciddi döviz katkısında bulunuyor.
Burada ya% gülü ile ilgili en bilinen ve lider bu tek Türkiye ve Isparta’da de-
%il dünyada üretici ve ihracatçı birlik Gülbirlik. Isparta’nın benzeri en önem-
li markalarından bir tanesi, o anlamda iyi bir i$lev görüyor. 1954 yılından be-
ri faaliyet gösteren altı tane birim kooperatif var, 8.000 tane üreticisi var 4
tanede fabrikası var. Yine organik tarıma geçerek de Almanya’dan gelen ta-
lepleri dikkate aldıklarını görüyoruz. Di%er 4 tane köyde organik tarımla ilgi-
li anla$ma yaptılar biliyoruz, ba$kan beyin de bildirileri var okumu$sunuz-
dur. Di%er sektörlerinde bu $ekilde dünyadaki geli$meleri takip etmesi gere-
kiyor diyebilirim.

Yine Türkiye’nin Isparta ili kesme çiçek ürün potansiyeli var. Kesme çi-
çek ürün talep eden yurtdı$ındaki ülkeler bunu 12 ay talep ediyorlar. Antal-
ya’da yazın bu üretim tarzı çok iklimin müsait olmadı%ından dolayı Isparta
bunu ikame edebilecek duruma sahip. O yüzden Tarım !l Müdürlü%ü’nün ça-
lı$malarında bununla ilgili bazı çalı$malar yaptı%ını biliyoruz ve sonuçta Is-
parta’da kesme çiçek üretimine ve ihracatına ba$landı%ını biliyoruz.

Sebze üretiminde en önemli ürün domates ürünü Isparta için üretim açı-
sından. Hayvan varlı%ına baktı%ımızda, genel hayvancılı%ın "arkikaraa%aç
ve Yalvaç tarafında yapıldı%ını biliyoruz. Kümes hayvancılı%ı çok geli$me-
mi$ durumda, köy tavukçulu%u da yapılıyor. Küçükba$, büyükba$ hayvancı-
lık durumuna baktı%ımızda, küçükba$ta azalma, büyükba$ta artma görüyo-
ruz. Kümes hayvancılı%ının çok fazla ekonomik bir de%eri yok $u anda. Yi-
ne hayvansal üretim yani süt üretimi ve et üretimi yıllar itibariyle artı$ gös-
termekte. Su ürünleri potansiyeli var ama E%irdir’in kirlilik sorunu var biliyor-
sunuz, Valilikte bu anlamda bir organizasyon ba$lattı. Bu kirlilik sorununun
engellenmesi gerekiyor. Tüm bunlara ra%men Isparta ilinde E%irdir ve Bey-
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$ehir Gölü’nde su ürünleri üretimi yapılmakta. 2007 yılı itibari ile 1233 ton
alabalık, 72 ton tatlı su levre%i üretimi var, 11 tane kooperatif var, 768 tane
de kayıtlı ortak var, 5 tane de su ürünleri i$leme tesisi var. Hayvancılıkla il-
gili makinelerin sayısının arttı%ını görüyoruz son 10 yılda.

Tarıma dayalı sanayi durumuna baktı%ımızda, çe$itli tarıma dayalı sana-
yi renkli fabrikalarımız var. Bunlar etkin kullanılması gerekiyor. Etkinlik soru-
nu var diyebiliriz, bazı sorunları var. !limizden yapılan ihracata baktı%ımızda
ise miktar olarak, kirazı miktarla kar$ıla$tırmak yanlı$ olabilir. Ama en
önemli ürünler kiraz, gül ya%ı, elma, kayısı, kerevit, alabalık ve karanfil ol-
du%unu söyleyebiliriz. Gelir olarak baktı%ımızda, kiraz, elma ve kayısı çiçek
ihracatına 10 milyon dolar, gül ve gül ya%ının ihracatından 14 milyon dolar,
gıda sektörü kapsamında olan bazı ürünlerden 17 milyon dolar civarında ih-
racat gelirimiz var son 2008 yılı rakamlarına göre.

Sonuçlara geldi%imizde, Türkiye’deki tarım sektörü sorunlarının dünyay-
la ili$kili oldu%unu ve Isparta’nın tarım sektörlerinin Türkiye’nin tarım sektö-
rü sorunlarıyla ba%lantılı oldu%unu, o yüzden tek ba$ına çözümü olmadı%ı-
nı dü$ünüyorum. O yüzden ülke çapındaki politikaların gözden geçirilmesi
ve rasyonel politikaların uygulanması gerekti%ini dü$ünüyorum. Küreselle$-
me, yine bizim tarım sektörümüz üzerine etkisi var. Onu göz ardı edemeyiz.
O yüzden pazar sinyallerine dikkat eden üretim tarzı ve üretim deste%ini ter-
cih etmemiz lazım. Tarım ve hayvancılık mı hizmet sektörü mü diye bir se-
çim yapmak zorunda de%iliz. Bölgesel bölge bazında çe$itli de%i$ik politika-
larımız olabilir. E%irdir’de tarım politikalarımız daha yaygın olabilir, merkez-
de sanayi politikamızda te$viklerimiz daha yaygın olabilir. O yüzden seçim
yapmak zorunda de%iliz. Parçalık sayısında azalma var. Ama ona ra%men
tarımsal i$letmelerin parçalıklarını düzeltmek lazım. A$ı, gübre kullanımı,
meyve üretiminde özellikle ciddi kalıntı problemleri ilaç kalıntısı sorununa
yol açmakta, bu da bizim ihracatımızı olumsuz yönde etkilemekte. Özellikle
bu ürünleri elma, gül ve kirazı yurtdı$ına ihraç etti%imizi dü$ündü%ümüzde
bu ilaç kalıntısı sorununu çözmemiz gerekiyor. Aslında en büyük ihracatta-
ki sorunlardan bir tanesi bu kalıntı sorunu olacak. !lerde daha da gündeme
gelecek. O yüzden bazı önlemler almamız gerekiyor. Ayrıca bu ilaç kalıntı-
ları, E%irdir Gölü’nü de kirletiyor. Oradan sulama suyu kullanıldı%ından do-
layı, insan sa%lı%ı üzerine de olumsuz etkisi oluyor. O yüzden bazı önlem-
lerin alınmaya ba$landı%ını biliyorum. Bunların titizlikle devam etmesi gere-
kiyor. Gülbirli%i, ya% gülü ihracatıyla ilgili organik üretime geçmesi olumlu bir
geli$me bunun devam etmesi gerekiyor. Elmacılıkta ihracata yönelik elma
çe$itlerimizi bir an önce yaygınla$tırmak gerekiyor. Bununla ilgili yayın ça-
lı$malarının da hızının artması gerekiyor diye dü$ünüyorum.Yine kiraz üre-
timinde, hasat üretimini uzatacak bazı önlemler alınabilir diye dü$ünüyo-
rum. Mera alanlarının artı$ olması gerekiyor. Çünkü hayvancılık giri$imleri-
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nin ba$ka çaresi yok ve E%irdir Gölü içme suyu olarak da kullanıldı%ından
dolayı, Valilik tarafından ba$latılan E%irdir Gölü yönetim planının takibinin
devam etmesi gerekti%ini dü$ünüyorum. Bu konu önemli oldu%unu dü$ünü-
yorum.

Son olarak da, bölgenin ekonomik sorunlarını çözme açısından büyük
bir fırsat olaca%ını dü$ündü%ümüz ve Isparta’daki giri$imcilik sektörünün,
giri$imci ruhun canlanmasına da neden olabilecek veya yardımcı olaca%ını
dü$ündü%ümüz Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının Isparta’da kurulmasının
bir avantaj oldu%unu dü$ünüyorum. Yani proje dü$ünmek lazım, çünkü bu
Kalkınma Ajansı verece%i bazı destekleri, girdileri proje üzerinden verece-
%inden dolayı, sorunlarımızla ilgili kafamızda projeler yapmamız ve bunları
projelendirmemiz gerekiyor ki te$vik alabilelim diye dü$ünüyorum ve en son
olarak ilimizde bulunan tarımla ilgili payda$ları, üniversiteyi, tarım kurulu$-
larını, kooperatifleri, derneklerin ve vakıfların beraber daha fazla i$birli%i
içersinde çalı$ması gerekti%ini dü$ünüyorum. Te$ekkür ediyorum.
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1.Giri#
Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insano%lunun toplayıcılık, ilkel avcılık

ve balıkçılık yaparak ya$amlarını sürdürdüklerini, yerle$ik hayata geçi$le
birlikte toplulukların kendi ihtiyaçlarını kar$ılamak amacıyla “geçimlik tarım”
yapmaya ba$ladıkları görülmü$tür. !htiyaç amaçlı üretilen ürünlerin tüketile-
meyen kısımlarının pazara sunulması ile pazara dönük üretim tarzı geli$-
mi$tir. Bu üretim tarzına da “ticari tarım” adı verilmi$tir. Günümüze gelindi-
%inde ise, tarımsal üretimin sanayi tarzında, uzmanla$maya gidilerek entan-
sif üretim yapılması ise “endüstriyel tarım” olarak adlandırılmı$tır.

Tarım sektörünün ekonomideki önemi, bu sektörün yerine getirilmesi
beklenen i$levlerinden kaynaklanmaktadır. Bu i$levlerin en önemlisi de, in-
sano%lunun besinsel gereksinimlerini kar$ılamaktır (Dinler, 1993). Bunun
yanı sıra tarım sektörü; nüfus ve i$gücü, üretim ve verim, beslenmeye, sa-
nayi sektörüne, milli gelire, dı$ ticaret katkıları vb olarak özetlenecek yollar-
la ülke ekonomisine çok yönlü katkıda bulunmaktadır.

Dünyada ya$anan küreselle$me hareketlerinden ülkemiz de önemli dü-
zeyde etkilenmektedir. Nitekim son yıllarda uygulanan tarım politikalarının
olu$turulmasında, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya
Bankası ve Avrupa Birli%i gibi küresel aktörler ile olan ili$kiler önemli dere-
cede belirleyici olmu$tur. Türkiye’nin yeniden $ekillenen ve uygulama koy-
du%u ulusal politikalarını belirleyen bu etmenler, bölge ve dolayısıyla Ispar-
ta ili tarım sektörünü de etkilemektedir. Ülke, bölge ve Isparta ili düzeyinde,
belirtilen bu küresel $artlar ve uyulması gereken uluslararası anla$malar ve
yükümlülükler çerçevesinde tarımın ülke ekonomisine katkısını arttırmak ve
tarım kesiminin gelir düzeyini ve sosyo-ekonomik $artlarını iyile$tirmek
amacıyla, il bazında tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve geli$tirilme-
sini zorunlu hale getirmektedir.

Bu çalı$mada Isparta ilinin geli$mesinde tarım sektörünün yeri ve önemi
tartı$ılmı$tır. Bu amaçla Isparta ilinin do%al ve sosyo-ekonomik kaynakların
yanı sıra ilin tarımsal potansiyeline ili$kin göstergeler olan arazi durumu, bit-
kisel ve hayvansal üretim de%erleri, tarımsal girdi kullanımı, tarıma dayalı
sanayi ve tarımsal ticaret verileri yardımıyla mevcut durum ortaya konmu$,
geli$me ve iyile$tirmeye yönelik çözüm önerileri sunulmu$tur.
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2.Isparta !linin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Tarım Sektörünün
Ekonomideki Yeri
Göller bölgesi içinde yer alan Isparta’nın yüzölçümü 8.933 km_ olan ra-

kımı 1.050 m civarındadır. Isparta’nın merkez ilçe hariç olmak üzere 12 il-
çesi mevcuttur. Bu ilçelere ba%lı 174 köyü ve 51 belde belediyesi vardır.
Arazi oldukça da%lık ve engebelidir. Da%lar üzerinde önemli yaylalar yer al-
maktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 12,1 C° ve elli yıllık ya%ı$ ortalaması
514,7 mm’dir. Ya%ı$ların büyük bir bölümü kı$ ve ilkbahar aylarında dü$-
mektedir. Isparta ilinin toplam arazisinin 251.282 ha (%28)’sı tarıma elveri$-
lidir. Tarım yapılabilir bu arazinin 248.173 hektarı sulamaya elveri$lidir. Su-
lamaya açılan tarım arazileri 91.437 hektar olup, fiilen sulanan alan ise
55.772 hektardır (Anonim, 2009).

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Isparta ili nüfusu 2008 yılı iti-
bariyle 407.463’dir. !l genelinde km_’ye ortalama 45 ki$i dü$mektedir. Nüfu-
sun %65’ini olu$turan 264.855 ki$i $ehirlerde, %35’ini olu$turan 142.608 ki-
$i ise köylerde ya$amaktadır (Anonim, 2010).

Isparta ili sosyo-ekonomik geli$mi$lik endeksi sıralamasında 28. sırada-
dır. 2001 yılı verilerine göre ilin Gayri Safi Yurt !çi Hâsılası (GSY!H)’nın sek-
törel da%ılımı incelendi%inde, hizmet sektörü %50,4, tarım sektörü %31,2 ve
sanayi sektörü %18,4 olarak sıralanmaktadır. Isparta ilinde ki$i ba$ına gelir
2001 yılı verilerine göre 1.510 dolardır. Isparta ilinde tarım sektörünün Gay-
ri Safi Yurt !çi Hâsılasındaki payı ise %44,1’dir. 2008 yılı istatistiklerine gö-
re Isparta ilinin Tarımsal Üretim De%eri 1.414.605.000 TL olup, bunun
%70,17 (994.051.000 TL)’si bitkisel üretim, %16,99 (240.633.000 TL )’u
canlı hayvan de%eri ve %12,70 (179.921.000 TL )’i hayvansal ürünlerden el-
de edilmektedir (Çizelge 1) (Anonim, 2010).

Isparta ili son yıllarda uygulanan te$vik uygulamalarının ço%undan fay-
dalanamaması il ekonomisini dolayısıyla tarım sektörünü olumsuz etkile-
mi$tir. 2011 yılında ba$layacak yeni te$vik paketinde, bölgeler sosyo-eko-
nomik geli$mi$lik sıralarına göre dört gruba ayrılmı$, Isparta ili, Antalya ve
Burdur gibi kom$u illerle birlikte 2.bölgede yer almı$tır. Bu te$vikler bölgede
tarım sektöründe yapılacak yatırım planları için bir fırsat olabilir.

1.
Miktar (TL) Pay (%)

 994.051.000 70,27
 240.633.000 17,01

 179.921.000 12,72
Toplam 1.414.605.000 100,00
Kaynak: Anonim, 2010. 
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Ancak Isparta ilinde tarım sektörünün sorunlarının tümü te$vik eksikli%i
ile açıklanamaz. Bir bölgede sanayi ve ticaretin geli$mesinde en önemli fak-
törlerden birisi ku$kusuz müte$ebbis ruha sahip insanların fazlalı%ıdır. Tür-
kiye Bankalar Birli%inin 2008 yılsonu istatistiklerine göre, Türkiye’de banka-
larda yatan ki$i ba$ına dü$en mevduatın illere göre sıralamasında Isparta
81 il içerisinde 19. sırada (Yavuz ve Çiçek, 2009) yer alması ilde ya$ayan
insanlarda giri$imci ruhun zayıf oldu%unu göstermektedir.

3.Isparta !linin Tarımsal Üretim Potansiyeli
3.1.Arazi Varlı%ı ve Kullanım Durumu
Türkiye’nin ve Isparta ilinin arazi varlı%ı kar$ıla$tırmalı olarak incelendi-

%inde, Türkiye’de tarıma elveri$li alanların toplam alan içindeki oranı (tar-
la, ba%-bahçe vb) %34,42 iken Isparta ilinde bu oranın %28,13 oldu%u gö-
rülmektedir. Yine Çayır-mera alanların toplam arazi varlı%ı içindeki payı
Türkiye’de %26,16 iken, Isparta ilinde %1,57 gibi oldukça dü$ük bir paya
sahip oldu%u görülmektedir. Buna kar$ın Isparta ilinin orman arazisi açı-
sından yüksek potansiyele sahip oldu%u görülmektedir. Orman alanının
toplam arazi içindeki payı Türkiye’de %26,42 iken, Isparta ilinde %42,29
gibi hayli yüksek oranda oldu%u görülmektedir. Ayrıca, Isparta ilinde su yü-
zeyi (göl, baraj, gölet, çay, dere vb.), tarım dı$ı arazi ve çıplak kaya ile tes-
cil dı$ı arazilerin toplam arazi içindeki oranı %28,01oldu%u ve ülke ortala-
masına göre oldukça yüksek bir de%ere sahip oldu%u görülmektedir (Çizel-
ge 2).

Isparta ilinde i$lenen tarımsal arazi varlı%ının kullanım $ekline göre da-
%ılımları incelendi%inde, toplam arazilerin yakla$ık olarak yarısı (%51,7)
tarla, %10,07’si nadas, %9,99’u meyve bahçesi, %2.72’si ba% ve %1.90’ı
ise sebze alanlarından olu$maktadır. Bölge açısından önemli katma de%e-
re sahip ürünlerden olan ya% gülü, süs bitkisi ve örtü altı yeti$tiricili%i yapı-
lan di%er arazilerin oranı ise %23,53 gibi yüksek bir orana sahiptir (Çizel-
ge 3).

Isparta (ha) Pay  (%) Pay (%)
 251.282 28,13 26.968.000 34,42
 377.749 42,29 20.703.000 26,42

-Mera 14.053 1,57 20.500.000 26,16

250.223 28,01 10.184.700 13,00

TOPLAM 893.307 100,00 78.355.700 100,00
Kaynak: Anonim, 2009. 
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3.2. Tarımsal !#letmelerin Yapısı
Türkiye’de özel mülkiyete dayalı küçük aile i$letmelerinin hâkim oldu%u

bir tarımsal yapı mevcuttur. Zaman içinde i$lenen arazilerdeki geni$lemey-
le birlikte, i$letme sayısı da artı$ göstermi$tir. Ortalama i$letme arazisi 1960
yılında 5,53 dekar iken, 2001 yılında 61 dekara yükselmi$tir. Tarım i$letme-
lerinin %80’ninden fazlası küçük i$letmelerdir. 1952-1980 yılları arasında ta-
rım arazilerinin parsel sayısı 15,7 milyondan 22,9 milyona yükselmi$tir. Ay-
nı dönemde i$letmeler %17 oranında geni$lerken, parsel sayısı %45,7’lik
artı$ göstermi$tir. Toplam 3.075.516 adet tarımsal i$letmenin %67,42’sinde
hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim, %30,22’sinde yalnız bitkisel
üretim, %2,36’sında ise yalnız hayvansal üretim yapılmaktadır. Türkiye’de
tarımsal i$letmelerde mülk arazi oranı oldukça yüksektir. 2001 Genel Tarım
Sayımı (GTS) Tarımsal !$letmeler (hanehalkı) Anketi sonucuna göre yalnız
kendi arazisini i$leten i$letmelerin oranı %81,34 iken bu i$letmelerin i$ledik-
leri arazi oranı %73,96’ dır (Miran, 2005).

(da) (%) %Adet % Dekar % 
 73 0,19 1,77 - - -

 2.250 5,82 5,79 6.550 0,59 0,27
5-9 6.402 16,57 9,44 47.523 4,25 1,08
10-19 11.759 30,44 17,55 168.643 15,09 4,10
20-49 13.754 35,60 30,91 431.299 38,59 16,39
50-99 3.249 8,41 18,20 219.213 19,61 21,17
100-199 791 2,05 10,64 98.994 8,86 24,36
200-499 208 0,54 5,00 63.682 5,70 23,36
500-999 149 0,39 0,57 80.796 7,23 6,23
1000-2499 1 0,00 0,14 1046 0,09 3,04
TOPLAM 38.636 100,00 100,00 1.117.746 100,00 100,00
Kaynak: Anonim, 2001. 

kli (2009)
Miktar (ha) Pay (%)

Tarla Arazisi 129.911 51,70
Nadas 25.305 10,07
Meyvelikler 25.094 9,99

 6.841 2,72
Sebzelikler 4.763 1,90
Zeytinlikler 241 0,10

 59.127 23,53
TOPLAM 251.282 100,00
Kaynak: Anonim, 2009. 
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Isparta ilindeki tarımsal i$letmelerin yapısı, i$letme geni$li%i dı$ında Tür-
kiye’deki genel yapıdan çok farklı de%ildir. 2001 yılı GTS sonuçlarına göre,
Isparta ilinde toplam 38.636 adet tarımsal i$letme bulunmaktadır. Bu i$let-
melerin sahip oldu%u arazi miktarı 1.171.746 dekardır. Isparta ilinde ortala-
ma i$letme büyüklü%ü 28,9 dekardır. Görüldü%ü gibi Isparta ilinde ortalama
i$letme büyüklü%ü Türkiye ortalamasının yarısı kadardır. Çizelge 4’de görül-
dü%ü üzere, hem Türkiye’de hem de Isparta ilinde toplam i$letme sayısı
içinde en büyük oranı 20-49 dekar geni$li%indeki i$letmelerden olu$makta-
dır.

2001 GTS sonuçlarına göre Türkiye genelinde oldu%u gibi, Isparta ilinde
de tarımsal i$letmeler ço%unlukla bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerini
birlikte yürütmektedirler. Isparta ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi, birlikte
yapan i$letmelerin oranı %72’yi bulmaktadır. Bu i$letmeleri sırası ile %26 ile
yalnızca bitkisel üretim yapan i$letmeler ve %2 ile yalnızca hayvansal üre-
tim yapan i$letmeler izlemektedir.

Türkiye tarımının en önemli sorunlarından birisi de arazi tasarrufu ve
mülkiyet da%ılımında görülen dengesizliktir. Türkiye genelinde oldu%u gibi
Isparta ilinde de i$letmelerin büyük bir ço%unlu%u kendi mülk arazilerini i$-
lemektedir. Kira ve ortakçılıkla arazi i$leyen i$letmelerin sayısı oldukça dü-
$üktür (Yılmaz ve ark, 2005). 2001 yılı GTS sonuçlarına göre, Isparta ilinde
faaliyet gösteren tarım i$letmelerinden yalnız kendi arazilerini i$leyenler
%80,42 olup, Türkiye’nin genel durumu ile paralellik göstermektedir. Türki-
ye’de toplam arazi parça sayısının %1,87’si (230.832 parça) Isparta ilinde
bulunmaktadır. 2001 yılı GTS sonuçlarına göre, Türkiye genelinde i$letme
ba$ına dü$en ortalama parça sayısı 4.08 iken, Isparta ilinde daha önceki ta-
rım sayımlarına göre azalma göstermesine ra%men 5.99 parça ortalaması
ile ülke genel ortalamasının üzerinde gerçekle$mi$tir. Isparta ilinde çok par-
çalı i$letmeler 6-9 parça aralı%ında (%29,14) yo%unla$mı$tır (Anonim,
2010).

4.Bitkisel Üretim
4.1.Tarla Bitkileri Üretimi
Türkiye !statistik Kurumu verilerine göre Isparta ilinde tarla bitkileri üreti-

mi içerisinde ekim alanı olarak en büyük payı %67,59 ile tahıl grubu alırken,
bunu %20,62 ile baklagiller takip etmektedir. Son yıllarda yem bitkileri ekimi
alanında önemli artı$lar olmakla birlikte bu grubun toplam tarla bitkileri ekim
alanları içindeki payı %7,91 ile halen çok dü$üktür (Çizelge 5, "ekil 1).

75



Isparta ilinde bitkisel ürünler kapsamındaki bu%day, arpa ve nohut en
önemli tarla bitkileri olarak öne çıkmaktadır. Bu ürünler genelde "arkîkara-
a%aç ve Yalvaç gibi kuru tarım yapılan ilçelerde üretilmektedir. Ele alınan
dönemde bu%day ve nohut ekim alanlarında ve üretim miktarında dü$ü$
gözlenirken, arpa üretimi artı$ göstermi$tir. Nitekim 2000 yılında 115.029
ton olan bu%day üretimi %17,58’lik azalı$la 94.805 tona dü$mü$tür. Buna
kar$ın incelen yıllarda arpa üretimi, ekim alanı sabit kalmasına ra%men, ve-
rim artı$ından dolayı artı$ göstermi$tir (Çizelge 6, "ekil 2).

(da) (2008)

e 5.

(dekar) (ton)
Verim 
(kg/da)

763.753 204.194 2.050
Baklagiller 233.044 24.768 923
Yem Bitkileri 89.385 171.813 10.640

 28.854 120.888 5.121
Yumru Bitkiler 9.987 22.176 11.268

 5.024 504 1.089
TOPLAM 1.130.047 544.343
Kaynak: Anonim, 2008a. 
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4.2.Meyve Üretimi
Türkiye sahip oldu%u co%rafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle mey-

vecilik açısından dünyanın en elveri$li iklim ku$aklarından birinde yer al-
maktadır. Meyve üretim alanı açısından Isparta’da ilk sırada olmamasına
kar$ın elde edilen üretim de%eri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.
Yumu$ak çekirdekliler grubu, Isparta ili meyvelik ekim alanı içerisinde
%57,51, üretim’de %84,77 ve toplam a%aç sayısında %68,52 gibi yüksek
oranlar ile en önemli grubu olu$turmaktadır (Çizelge 7).

Isparta ilinde yeti$tirilen meyvelerden en önemli 5 ürün olarak Elma, Ka-
yısı, Kiraz, Vi$ne ve Üzüm öne çıkmaktadır. Adı geçen meyveler tüm mey-

-2008)

 Arpa Nohut

(da) (ton) (da) (ton) (da) (ton)
2000 505.220 115.029 353.300 97.500 285.650 26.017
2001 526.590 105.136 341.650 85.744 290.700 24.051
2002 533.540 100.305 345.630 83.987 274.230 23.974
2003 521.930 107.045 342.150 93.059 250.440 21.655
2004 485.290 113.274 381.210 107.714 263.970 32.241
2005 461.080 113.309 399.980 120.988 235.100 25.976
2006 389.507 97.109 393.925 116.258 225.664 24.396
2007 396.688 66.862 416.080 76.185 189.680 12.335
2008 392.977 94.805 362.102 107.247 195.452 18.883

Kaynak: Anonim, 2010. 
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veler içinde toplam üretim alanının %94,41, toplam a%aç sayısının
%86,81’ni ve toplam üretim miktarının %95,73’ünü olu$turmaktadır. Isparta
ili için elma ve kiraz ülke içi üretim miktarı ve ihracat potansiyeli açısından
en önemli meyvelerdir (Çizelge 7-8).

Elma Üretimi
Ülkemizde oldu%u gibi Isparta ilinde de en çok üretilen meyve olan elma-

nın tamamına yakını iç pazarda tüketilmektedir. Bunun nedenlerinin ba$ın-
da üretti%imiz Starking ve Golden çe$itlerinin pazar de%erlerinin dü$ük ol-
masından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birli%i Ortak Tarım Politikala-
rı, üretim maliyetlerinin yüksek olması, nakliye, ambalaj, bitki sa%lı%ı, labo-
ratuvar test uygulamaları ve kamu sa%lı%ı standartlarına uyum gibi tarladan
sofraya üretim sürecinde birçok olumsuz ko$uldan dolayı ihracatımız olum-
suz yönde etkilenmektedir (Anonim, 2003).

Türkiye elma üretimi bakımından dünyada dördüncü sırada yer almakta-
dır. Türkiye’nin elma üretiminin 534.464 tonu ba$ka bir deyi$le be$te birin-
den fazlası Isparta ilinde gerçekle$mektedir. Türkiye’nin en fazla elma üre-
ten ili olan Isparta’da ilinde üretim genellikle E%irdir ve Gelendost ilçelerin-
de gerçekle$mektedir. Çizelge 9’da Türkiye ve Isparta ilinde meyve veren
elma a%aç sayısı ve üretimin yıllar içindeki geli$meleri verilmi$tir.

(Dekar) (Adet) (Ton)
Elma 185.520 4507.837 534.464
Kiraz  35.529 749.440 16.854

 12.766 294.657 12.309
 9.795 322.830 9.580
 67.261 67.261 37.485

Toplam 310.871 610.692 5.942.025
 94,41 86,61 95,73

Kaynak: Anonim, 2010 

(Dekar) (Adet) (Ton)
 189.391 4.700.977 540.732

 63.684 1.699.181 51.543
Sert Kabuklular  6.060 338.798 6.667

67.746 102.563 38.813
Zeytin 2.410 19.160 151
TOPLAM 329.291 6.860.679 637.906
Kaynak: Anonim, 2010. 
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Kiraz Üretimi
Ülkemiz, sahip oldu%u co%rafi konumu ve iklim $artları açısından kiraz

üretiminde dünyada önemli bir ülke durumundadır. Dünya kiraz üretiminin
%16,55’i Türkiye tarafından kar$ılanmaktadır. Son on yılda ülkemizde ki-
raz üretimi ve ihracatında önemli artı$lar meydana gelmi$tir. Bu geli$me-
lerde artan dı$ talebin rolü büyüktür. Ayrıca üretilen kirazın tüketici taleple-
rini dikkate alan bir ambalajlama tekni%i ile paketlenmesi ve ürün raf ömrü-
nü arttırıcı yeniliklerin kullanılması da bu üretim ve ihracat artı$larına katkı
sa%lamı$tır. !$çi ücretlerinin di%er ülkelere göre dü$ük olması da maliyetle-
ri dü$ürücü bir etken olmaktadır. Türkiye’de üretilen kirazın yalnızca %10’u
yurtdı$ına satılmakta, geri kalanı yurt içinde tüketilmektedir (Anonim,
2008b).

Isparta’da üretilen kirazın yarıdan fazlası II. alt bölgede yer alan Ulubor-
lu, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde üretilmektedir. Kiraz yeti$tiricili%inde
çe$it bazında bir problem olmayıp, 0900 Ziraat (Uluborlu Napolyonu) kirazı
dünya piyasalarında iyi fiyattan alıcı bulmaktadır. (Anonim, 2003).

2008 yılı istatistiklerine göre Isparta ilinin 16.854 ton üretimle Türkiye ki-
raz üretimindeki payının %5 oldu%u görülmektedir (Çizelge 10).

 Isparta ye

(%) (ton) (ton)
1991-1995 31.625.400 2.055.000 2.299.672 254.909 12,4
1996-2000 32.122.000 2.420.000 2.522.064 473.036 19,5

2001 32.550.000 2.450.000 2.673.810 520.305 21,2
2002 33.000.000 2.200.000 2.651.188 492.018 22,4
2003 35.000.000 2.600.000 2.895.167 484.717 18,6
2004 35.498.200 2.100.000 2.914.283 548.637 26,1
2005 36.294.000 2.570.000 3.094.177 507.096 19,7
2006 36.443.722 2.002.033 2.993.775 496.776 24,8
2007 38.327.993 2.457.845 3.293.310 496.596 20,2
2008 38.905.574 2.504.494 3.655.930 534.464 21,3

Kaynak: Anonim, 2010 
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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi:
Isparta bölgesi tıbbi ve aromatik bitkilerin tanındı%ı, kullanıldı%ı ve top-

landı%ı illerin ba$ında gelmektedir. Isparta’nın bu konuda bir avantajı da
aromatik ya% çıkaran gül ya%ı fabrikalarının Mayıs-Haziran ayları dı$ında
atıl durumda kalmaları ve di%er aromatik bitkileri i$leyecek hazır tesis duru-
munda olmalarıdır. Bunun yanında yabani hayattan toplanarak pazara su-
nulan kekik, adaçayı, o%ul otu, lavanta, biberiye, nane gibi uçucu ya% içe-
ren bitkilerin Isparta do%al florasında da bulunmaları tıbbi ve aromatik bitki-
lerin önemini artırmaktadır (Anonim, 2003). Isparta ilinde tıbbi ve aromatik
bitkiler içerisinde üretim ve ihracat açısından ekonomik de%eri en fazla olan
üretim faaliyeti ya% gülü üretimidir.

Ya% Gülü Üretimi
Pembe Ya% Gülü, Ya% Gülü, Sakız Gülü ve Damask-"am Gülü isimleri-

nin yanısıra “Isparta Gülü” adıyla da yaygın olarak bilinen Ya% gülü (Rosa
damascena Mill.), Isparta ili ekonomisi için önemli tarımsal ürünlerden biri-
dir. Ya% gülü, gül ya%ı elde etmek için yeti$tirilirken, Türkiye uçucu ya% üre-
timinin en büyük payını gülya%ı olu$turmaktadır. Dünya gülya%ı üretimin ya-
rısından fazlası Türkiye tarafından üretilmektedir. Isparta ili yalnız ba$ına
dünya gül ya%ı üretiminin %60’nı kar$ılamaktadır. Gül ya%ı üretimi yapan
ba$lıca ülkeler Türkiye, Bulgaristan ve Fas’tır. Türkiye’de ya% gülünün %80’i
Isparta’da üretilmektedir. Kalan % 20’si ise Afyon, Denizli ve Burdur illerinin
Isparta’ya kom$u ilçelerinde yeti$tirilmektedir. Türkiye’de yakla$ık 10.000
aile ya% gülü yeti$tirmekte olup, bunun yakla$ık olarak 8700’ü Isparta’da
ilinde bulunmaktadır. (Anonim, 2003, Gülbirlik, 2010). Türkiye’nin 2009 yılı
uçucu ya%lar ihracatı 21 milyon dolar olarak gerçekle$mi$tir. !hraç edilen
ba$lıca ya%lar, gülya%ı, stearopten ya%ı, ıtır çiçe%i ya%ı ve kekik ya%ıdır.

(Dekar)
 Meyve Veren Kiraz 

(Adet) (Ton)
2000 21.520 342.600 9.334
2001 23.130 360.850 15.431
2002 23.110 367.450 10.785
2003 26.160 398.950 17.419
2004 26.220 418.260 15.661
2005 27.560 445.875 14.756
2006 28.240 457.005 13.983
2007 29.610 468.185 16.587
2008 35.529 482.615 16.854

Kaynak: Anonim, 2010. 
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Türkiye’de üretilen gülya%ının hemen hemen tamamı ihraç edilmektedir.
2009 yılı ihracatımız yakla$ık olarak 8 milyon dolardır (Yılmaz, 2010).

1980’li yıllarda en yüksek üretim miktarına ula$ıldıktan sonra dünya gül
ve gül ürünleri talebinde meydana gelen daralma ve fiyatlardaki dü$ü$ler
nedeniyle, ya% gülü ekim alanları azalmı$ ve üretimde önemli dü$ü$ler mey-
dana gelmi$tir. 2000 yılından itibaren ya% gülü üretiminde yeniden bir artı$
meydana gelirken, ya% gülü üretimi 2000 yılına gelindi%inde 2 kattan daha
fazla artarak 8500 tona ula$mı$tır (Çizelge 11).

2008 yılı itibariyle Isparta ilinde 8500 ton gül çiçe%i üretimi yapılmı$ ve
bu üretimden 14.450.000 TL tutarında gelir elde edilmi$tir. Ya% gülü üretimi-
nin ekonomik de%eri en yüksek olan ürünü olan gül ya%ı üretiminden elde
edilen gelir ise 2008 yılında 7.625.000 Euro’dur. Bunun yanı sıra 9400 kg
konkret üretiminden 4.935.000 Euro, 1900 kg absolut üretiminden
2.470.000 Euro ve 100 ton gülsuyu üretiminden 300.000 Euro ihracat geliri
elde edilmi$tir. 2008 yılı itibariyle Isparta ilinde toplam gül ve gül ürünlerin-
den elde edilen ihracat geliri toplamı ise 15.330.500 Euro’dur (Anonim,
2009).

Gülya%ı ve Ya%lı Tohumlar Tarım Satı$ Kooperatifleri Birli%i-GÜLB!RL!K,
1954 yılından beri faaliyet gösteren, 6 birim kooperatifi, 8000 üretici orta%ı
ile 4 ayrı yerde 4 ünite gül ya%ı tesisi ve 2 ünite gül konkreti tesisi olan ve
günde 300 ton gül çiçe%i i$leyen dünyanın en büyük gül üretici ve ihracat-
çısıdır. GÜLB!RL!K dünyadaki geli$me ve pazarın talebine uygun olarak
2010 yılı itibariyle anla$malı oldu%u 4 köyde organik gül üretimine ba$lamı$-
tır (Gülbirlik, 2010).

Kesme Çiçek Üretimi
Ülkemizde karanfil üretimi en çok Antalya, !zmir, Adana ve Yalova çev-

resinde yapılmaktadır. Antalya da yapılan kesme çiçek ihracatının üretime
ba%lı olarak sekiz ay ile sınırlı olması ihracatı kesintiye u%ratmakta, yurt dı-

(Ton) (kg) (kg)
2000 4.000 850 3.500
2001 3.500 750 2.500
2002 4.000 800 3.500
2003 4.500 1.000 3.500
2004 5.500 1.200 4.000
2005 7.000 1.700 3.500
2006 8.500 1.800 4.000
2007 5.800 1.250 5.750
2008 8.500 1.450 9.400

Kaynak: Anonim, 2010. 
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$ı alıcıların bütün bir yıl kendilerine kesintisiz ürün sa%layan ülkelere yönel-
melerine sebep olmakta ve yurt dı$ı pazarları önemli ölçüde daralmaktadır.
Türkiye’de kesme çiçek üretimi bakımından önemli bir potansiyele sahip
olan Antalya ilinde yaz sezonundaki olumsuz iklim ko$ulları nedeniyle çiçek
üretimi yapılamamaktadır (Anonim, 2003). Isparta, Antalya’ya yakınlı%ı ve
iklim $artlarının uygunlu%u nedeniyle kesme çiçek üretim potansiyeli yüksek
olan bir ildir. Tarım !l Müdürlü%ü bünyesinde konuyla ilgili denemeler yapmı$
ve özel sektör bu alana yatırım yapmaya ba$lamı$tır.

2009 yılı itibariyle Isparta ilinde 357 dekar alanda ihracata yönelik
38.830.000 dal kesme çiçek üretimi yapılmaktadır. Kesme çiçek alanının
% 95’inde sprey ve standart karanfil üretimi yapılmaktadır. Di%er alanlarda
ise glayöl, gerbera, gypsohilla, kasım patı, lilyum, takates gibi kesme çiçek
türleri yeti$tirilmektedir (Anonim, 2009).

4.2.Sebze Üretimi
2008 yılı istatistikî verilere göre Isparta ilinde 45.922 dekarda sebze üre-

timi yapılmaktadır. En fazla üretimi yapılan sebzeler; domates, karpuz, ka-
vun, taze fasulye, hıyar ve patlıcandır. Bu 6 ürünün Isparta ili toplam sebze
üretimindeki payı %86,64’tür (Çizelge 12).

5.Isparta !linde Hayvansal Üretim
5.1.Hayvan Varlı%ı
Isparta ilindeki mevcut tarımsal i$letmelerin %74’ü bitkisel üretim ve hay-

vansal üretime birlikte yer vermekte, bu da yakla$ık olarak 32.400 i$letme-
nin hayvansal üretim yaptı%ı anlamına gelmektedir. Göller bölgesinin önem-
li tarım potansiyeli olan Isparta ilinde küçükba$, büyükba$ ve su ürünleri ye-
ti$tiricili%i ba$lıca hayvansal üretim faaliyetleridir. Isparta ilinde hayvancılık
faaliyetleri arazinin kısmen daha da%lık ve engebeli oldu%u Yalvaç, "arkîka-
raa%aç, Sütçüler, E%irdir ve Aksu ilçeleri ve köylerinde yapılmaktadır. !l’de
kanatlı yeti$tiricili%i geli$memi$ olup, genellikle köy tavukçulu%u $eklinde
yapılmaktadır.

Domates 70.818
Karpuz 15.040
Kavun  6.964
T.Fasulye  5.995

3.515
1.597

 119.955
Kaynak: Anonim, 2010. 
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Çizelge 13-14’te Isparta ilinin canlı hayvan varlı%ı verilmi$tir. Bu göster-
geler göre, son 10 yılda Isparta ilinde büyükba$ hayvan sayısında bir artı$
gözlense de küçükba$ ve kanatlı sayısında kayda de%er bir geli$me olma-
mı$tır (Anonim, 2010). Ayrıca 24.122 yeni tip ve 109 eski tip kovanda 172
ton/yıl bal üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2009).

5.2.Et ve Süt Üretimi
Et ve süt üretimi Isparta’da hayvansal ürünler içerisinde ekonomik de%e-

ri en yüksek olan ürünlerdir. Hayvansal ürün miktarlarındaki geli$meler "e-
kil 3’de verilmi$tir. Süt ve et üretiminde son yıllarda önemli düzeyde artı$
gözlenmi$tir.

 Adet  Adet  Adet
Koyun (Yerli) 156.997  51.978 Et Tavuk 22.150
Koyun (Merinos) 127.383  19.350 Yumurta Tavuk 159.531

 4.742  13.776 Hindi 4.348
Manda 86 Kaz 1.212

 1.218
Toplam  289.122 Toplam 85.190 Toplam 188.459
Kaynak: Anonim, 2010. 

1998 302.386 51.713 227.615
1999 270.215 47.040 218.820
2000 262.312 45.652 208.100
2001 296.000 68.577 179.936
2002 312.638 62.413 199.549
2003 365.290 54.040 176.936
2004 327.927 67.014 159.166
2005 335.073 67.295 159.614
2006 346.251 74.944 152.697
2007 327.515 75.188 201.012
2008 289.122 85.190 188.459

Kaynak: Anonim, 2010. 
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5.2.1.Su Ürünleri Üretimi:
Göller bölgesi olarak bilinen Isparta ilinin E%irdir Gölü, Bey$ehir Gölü ve

Çandır (Karacaören I) Gölünde avcılık yapılmaktadır. Isparta ilinde su ürün-
leri üretimi yapılan sular birçok balık türünün ya$amasına uygun olup, en
çok bulunan balık türlerinin ba$ında sazangiller, sudak ve kerevit gelmekte-
dir (Anonim, 2003). Isparta ili göllerinde 2007 yılı itibariyle 1.233 ton alaba-
lık, 72 ton tatlı su levre%i, 105 ton sazan, 13 ton kerevit ve 189 ton di%er su
ürünleri üretimi gerçekle$tirilmi$tir (Anonim, 2009).

E%irdir Gölü ile Bey$ehir Gölünün Isparta’ya ait avla%ında yakla$ık 1276
balıkçı, 1348 tekne ile avcılık yapmaktadır. Isparta ili avcıları bulundukları
yerlerde 11 adet su ürünleri kooperatifi kurarak örgütlenmi$lerdir. Kayıtlı or-
tak sayıları 768’dir. Üretilen ürünlerin önemli bir kısmı 5 adet su ürünleri i$-
leme tesislerinde i$lenerek pazara sunulmaktadır. Bu tesislerde kadife balı-
%ı fileto yapılarak turistik otellere satılmaktadır. Sudak balı%ı fileto yapılıp
$oklanarak, kerevit ise canlı ve konserve olarak ihraç edilmektedir. Ayrıca
Isparta da akarsularda, havuzlarda ve baraj göllerinde (kafeste) önemli mik-
tarda alabalık üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2003).

6.Isparta !li Tarımsal Mekanizasyon Durumu
Isparta ilinde tarım aletleri ta$ıt imalat ve onarım sanayinde; pulluk, top-

rak frezesi, çapa makinesi, set makinesi, tarım el aletleri, zira-
i ilaçlama makinesi, tarım aletleri yedek parçası ve damper imalatı ile üç te-
kerlekli yük ta$ıyıcı imalatı yapılmaktadır (Anonim, 2009). Bilindi%i gibi ta-
rımsal girdiler arasında mekanizasyon; yeterli düzeyde ve zamanında kul-
lanıldı%ı takdirde büyük ölçüde tarımsal verimi artıran, sanayi destekli, tarım
sistemlerinin gerçekle$tirilmesine imkân veren önemli bir sermaye ve tekno-
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loji girdisidir (Çelik, 2000). Isparta ilinde tarımsal alet ve makine kullanımın-
da son yıllarda önemli bir artı$ gözlenmemi$tir. (Çizelge 15).

7.Isparta !li Tarıma Dayalı Sanayinin Durumu
Raf ömrü kısa olan meyve ve sebzelerin i$lemden geçirilmesi, niha-

i tüketicilerin taleplerine uygun hale getirilmesi pazarlamayı kolayla$tırmak-
tadır. Kurutulmu$, dondurulmu$, yarı veya tam olarak pi$irilmi$ ürünler, ge-
li$mi$ pazarlarda giderek daha fazla alıcı bulmaktadır (Yücer, 2008). 2008
yılında Isparta ilindeki tarımda dayalı sanayi tesisleri ve kapasiteleri Çizel-
ge 16’da verilmi$tir.

8.Tarım Ürünleri Dı# Ticareti
Isparta ilinde 2008 yılında tarımsal ihracattan elde edilen gelirleri kiraz,

elma, kayısı ve kesme çiçek ihracatından 10,6 milyon dolar, gül ve gül ürün-
leri ihracatından 14,4 milyon dolar ve gıda sektörü kapsamında yer alan fla-

Tesis Tipleri (ton)
Meyve-  3 280.000

 4 140.000
 7 5000

etim tesisi 83 320
 13 1500
 88 330.000

 8 28.000
Elma tasnifleme-ambalajlama tesisi 1 315.000

 1 72.000
 100 250

Kaynak: Anonim, 2008a. 

 (Adet) 

 Pulluk Su Ekim
Makinesi Da

Makinesi

Sabit 

Tesisi

Seyyar 

Makinesi
2000 19190 10694 4580 2432 1804 175 2298 40
2001 19247 10683 4593 2462 1846 168 2311 40
2002 19086 10850 4626 2465 1926 162 2510 53
2003 19205 10955 4620 2467 1941 162 2511 56
2004 18964 10853 4325 2085 2041 178 2786 57
2005 18427 11029 4353 1964 2145 32 2797 53
2006 18363 11139 4209 1978 2165 19 3021 56
2007 18376 11148 4247 1998 2167 19 3025 57
2008 18936 11332 4736 2280 2234 25 3126 59

Kaynak: Anonim, 2010. 
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to balık, kerevit, konserve, meyve suyu ve konsantresi, salça, meyve ve
sebze kurusu ihracatından 17,1 milyon dolar olarak gerçekle$mi$tir (Ano-
nim, 2009).

Isparta, tarımsal ürünlerin dı$ ticaretinde özellikle ihracat açısından
önemli potansiyele sahip bir ildir. 2008 yılında Isparta ilinden gerçekle$en
ba$lıca tarımsal ürünlerin ihracat miktarları Çizelge 17’de verilmi$tir.

6.Sonuç
Isparta ili tarım sektörünün sorunları, Türkiye’nin tarım sektörünün genel

sorunlarıyla benzer nitelikler ta$ımaktadır. Bölge tarımı için genel tarım po-
litikasına uygun geli$tirecek çözümlerin yanısıra ilin konumu, tarım ürünle-
rinin çe$itlili%i, stratejik tarımsal ürünlerinin bulunması vb. nedeniyle ilin ta-
rımsal yapısına özgü çözümler üretilmesi zorunludur.

Küreselle$me, ülkelerin ulusal veya bölgesel politikalar belirlerken tek
ba$larına hareket etmelerini güçle$tirmektedir. Herhangi bir Avrupa ülkesin-
de ya$anan ekonomik kriz, Isparta’nın bir köyünde, ihracata dayalı bir ürü-
nü üreten çiftçiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu yüzden pazar sin-
yallerini dikkate alarak üretim politikaları yürürlü%e konulmalıdır. Isparta ili-
nin arazi, iklim $artları, i$gücü, sermaye ve insan kaynaklarının en iyi kulla-
nımını sa%layacak olan üretim deseni seçilmelidir. Isparta ili, ekonomik kal-
kınmayı sa%lamak için sanayi/tarım/hizmet sektöründen birini tercih etmek
zorunda de%ildir. !lin mevcut kaynaklarının en etkin $ekilde kullanılaca%ı
sektörleri seçmek temel hedef olmalıdır.

Türkiye’deki tarımsal yapının genel sorunu olan küçük, da%ınık ve çok
parçalı i$letme yapısı Isparta ilinde de görülmekte, tarımsal i$letmelerin bu
halleriyle rekabet edebilme $ansları zor gözükmektedir. Isparta’da tarımsal
i$letmelerin parçalılık sayılarında son yıllarda azalma oldu%u, tarımsal i$let-
me büyüklüklerinin istenen seviyede olmasa da arttı%ı söylenebilir. Tarımsal
i$letmelerin optimum ölçekte olabilmesi için devlet tarafından yasal düzen-
lemelerin gözden geçirilmesi ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geli$tirme Vakfı-
Ziraat Bankası tarafından ortakla$a yürütülen “Tarımda Küçük !$letme Kal-

Kiraz 5.667
 1.150

Elma 322 
681

Kerevit 111
Sudak 468 

57 
Karanfil (dal) 38.170.000
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masın” tarzında sivil toplum kurulu$larınca organize edilen projelerinin sa-
yısının arttırılması gerekmektedir.

Isparta ilinde tarımsal faaliyetlerdeki a$ırı girdi kullanımından dolayı olu-
$an ürünler üzerindeki kimyasal ilaç kalıntısı sorunu, ürünlerin ihracatında
talep daralmasına yol açmaktadır. !hracata yönelik tarımsal ürün üreten üre-
tici ve firmalar üretim tarzlarında de%i$iklikler yapmak zorunda kalmaktadır-
lar. Üretim ve ihracat açısından Türkiye ya% gülü üretiminde önemli bir pa-
yı olan ve yurtdı$ındaki talepleri dikkate alan GÜLB!RL!K, anla$malı oldu%u
bazı üreticilere organik gül üretimi yaptırmaya ba$lamı$tır.

Isparta Türkiye elma üretiminde ilk sırada yer almaktadır. So%uk hava
deposu varlı%ı açısından !stanbul’dan sonra ikinci sırada olması, elma üre-
timi yapan güçlü bir özel sektörü olması, modern ambalajlama ve tasnifle-
me tesislerinin mevcudiyeti Isparta ilinin tarım sektörünün güçlü yönlerinden
biridir.

Son yıllarda Tarım !l Müdürlü%ü tarafından bodur elmacılık te$vik edilse
de üretilen elmanın çok az kısmı ihraç edilebilecek çe$it özelliklerine sahip-
tir. !lde üretilen elmaların ihracat pazarını geni$letmek için yeni ve ihracata
uygun elma çe$itleri ile modern bahçe tesis etmeye yönelik üretici bilinçlen-
dirmesine yönelik yayım faaliyetlerini arttırmak gerekmektedir. Kiraz üreti-
minde hasat süresini uzatmak, verimi ve kaliteyi arttırmak, ihracata uygun
yeni çe$itlerle bahçe kurulmasını te$vik etmek gerekmektedir.

Isparta ilinde hayvancılık faaliyet kolunun verimlilik sorunu vardır. Hay-
vancılık i$letmelerinin ço%u aile i$letmeleri olup, i$letme ba$ına dü$en hay-
van sayısı oldukça dü$üktür. Ayrıca hayvanların barınma mekânlarının iyi-
le$tirilmesi gerekmektedir. Çözüm olarak aile i$letmelerinin kooperatif veya
birlikler yardımıyla örgütlenmesi ve beraber hareket etmesi gerekmektedir.
Son yıllarda Isparta’da mera alanlarında artı$lar meydana gelse de toplam
arazi varlı%ı içerisinde payı Türkiye ortalamasının çok altındadır. Isparta ilin-
de mera alanlarının istenen düzeye ula$ması, bölgedeki hayvancılık üretim
faaliyeti açısından hayati öneme sahiptir.

Isparta il sınırında yer alan E%irdir gölü, içme suyu, balıkçılık, turizm, rek-
reasyon vb. çok amaçlı kullanılmaktadır. Fakat göl, çevresindeki yerle$im
yerlerinden ve tarımda kullanılan ilaç artıklarından dolayı kirlenme tehlikesi
ile kar$ı kar$ıyadır. 2006 yılında ba$latılan ve E%irdir E%irdir Gölü Yönetim
Planı titizlikle takip edilmeli, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bölgenin mevcut ekonomik sorunların ortaya çıkması, yerel i$birli%i ge-
li$tirilmesi ve bölgenin tanıtılması, yerli yabancı yatırımcıların bölgeye çekil-
mesi, kamu-özel sektör arasında koordinasyon ve i$birli%i organizasyonu-
nun yapılması, giri$imcili%i te$vik etmesi ve bunlar için e%itim hizmeti ver-
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mesi beklenen ve Isparta-Antalya ve Burdur illeri içine alan Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın Isparta’da kurulması Isparta’daki tarım sektörü
için bir fırsattır. !ldeki Tarımsal Kurum ve Kurulu$lar, Süleyman Demirel Üni-
versitesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb. payda$la-
rın i$birli%ini arttırıcı politikalar geli$tirilmelidir.
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BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR
Süleyman Demirel Üniversitesi !.!.B.F. !$letme Bölüm Ba$kanı

De%erli katılımcılar, !ktisadi Ara$tırmalar Vakfı, Isparta Valili%i ve Isparta
Ticaret ve Sanayi Odası i$birli%i ile düzenlenen Isparta !linin Ekonomik Ge-
li$mesi seminerinin bugün ö%leden sonraki 2. oturumunu açıyorum ve hepi-
nize ho$ geldiniz diyorum. 

Bu oturumda, Isparta’mız için, Isparta için, en önemli veya ileride önem-
li olma ihtimali olan unsurlardan bir tanesi olan, turizm konusunda sizlere
bilgi verilmeye çalı$ılacaktır. Bu konuda uzman bir arkada$ımız aramızda-
dır. Onu davet etmeden önce, kendisini ben size takdim etmek istiyorum. 

Hulusi Do%an, Sivas do%umlu olup, ilk ve orta ö%renimini bu ilde tamam-
lamı$tır, lisans e%itimini 9 Eylül Üniversitesi !ngilizce !$letme bölümünde ta-
mamlamı$ olan Do%an, yüksek lisans ve doktora e%itimini Süleyman Demi-
rel Üniversitesi !.!.B.F !$letme Bölümünde tamamlamı$tır. S.D.Ü Yalvaç
Meslek Yüksek Okulunda 1998-2003 yılları arasında ö%retim görevlisi ola-
rak çalı$an Hulusi Do%an, 2006-2008 yılları arasında Nazilli Meslek Yüksek
Okulu müdürlü%üne getirilmi$tir. Halen Akdeniz Üniversitesi Alanya Meslek
Yüksek Okulu kadrosunda bulunan Do%an, Alanya Meslek Yüksek Okulu
Müdürlü%ünü de yapmaktadır. Oturumda önce Hulusi hocamıza söz vere-
ce%iz. Yarım saatlik bir süre içerisinde sunumunu yaptıktan sonra, sizlerin
katkı, soruları ve yorumlarla oturumu kapataca%ız. Buyurun sayın hocam.
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Sayın ba$kanım te$ekkür ediyorum. Sayın katılımcılar sizleri de saygıy-
la selamlıyorum. Sunumumuza geçmeden önce bir 3 dakikalık bir sine viz-
yon gösterimiz olacak müsaadenizle hocam.

Sayın misafirler, tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Isparta ili turizm
potansiyeli ve yöre halkının turizmine bakı$ı üzerinde durmayı daha de%er-
li bulduk. Özellikle bu oturumun akabinde yapılacak di%er oturumda, Ispar-
ta’daki turizm ile ilgili konu tekrar bir daha tartı$maya açılaca%ı için, biz sa-
yısal de%erler üzerinde durup, siz dinleyicileri fazla sıkmak istemedik. Bu
anlamda özellikle Isparta halkının turizme bakı$ı, Isparta’da turizm potansi-
yelini geli$mesinin ana kaynakları neler olabilir, neler yapılabilir, neler öne-
rebiliriz, somut önerilerimiz neler olabilir üzerinde durduk ve bu sonuçları
sizlerle payla$mak istedik.

"u anda görüyorsunuz yıllar itibariyle, gerek Isparta iline gelen yerli, ge-
rekse de yabancı ziyaretçilerin sayısını görmekteyiz tabloda. Burada dikkat
çeken en önemli husus, bir istikrarın yakalanamamı$ olması. Örne%in, 2003
yılı itibariyle baktı%ımızda, Isparta’mızı ziyarete gelen 165.515 yerli ziyaret-
çi olmasına ra%men, bu sayının di%er yıllar itibariyle istikrarını koruyamadı-
%ını görüyoruz. Aynı $ekilde 2003 yılına baktı%ımızda, yabancı ziyaretçi sa-
yısının 8332 oldu%unu görüyoruz, bunun da aynı $ekilde korunamadı%ını
görüyoruz. Yani $unu söylemek mümkün, turizmde Isparta için ziyaretçi adı-
na istikrarsızlı%ın bir istikrarından söz etmemiz mümkün.

Di%er bir husus, Türkiye’ye ve Isparta’ya gelen yabancı ziyaretçilerin, yıl-
lara göre da%ılımına baktı%ımızda, Türkiye için bir istikrarı söylememiz
mümkün, tabii 2006 yılını burada bu söylemden çıkarabilirim. Çünkü 2006
yılında i$te sas krizidir, Suriye veya fiili krizler nedeniyle o yılda bir dü$me
olabilir ama genel anlamı itibariyle bakıldı%ında, 1999’dan 2009 yılına kadar
bir istikrar söz konusu. Ancak Isparta’ya geldi%imizde, görüyorsunuz 2002
yılında 1400 adet olan yabancı turist sayısı, istikrarını koruyamıyor, ini$ler
çıkı$lar dikkatimizi çekiyor.

Biz bu ara$tırmamızla özellikle Isparta’nın turizm potansiyeli ve uygula-
maları neler olabilir? Isparta turizminin sorunları, geli$tirme stratejileri, turiz-
min Isparta’ya sa%layaca%ı katkılar ve özellikle festivallerle Isparta çerçeve-
sinde halkın görü$lerini, dü$üncelerini almak ve bu yönde sonuçları sizlerle
payla$mak istedik. Ara$tırmamız 785 katılımcı ile gerçekle$tirildi. Görüldü-
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%ü üzere gerek ö%renim durumları itibariyle, gerekse ya$ itibariyle bütün ke-
sitleri içeren bir çalı$ma ve meslek itibariyle de hemen hemen her kesitten
insanın çalı$maya katıldı%ını görüyoruz. Sonuçlara baktı%ımızda ilginçtir ki,
Isparta’nın do%al ve kültürel zenginliklerini ne derecede biliyorsunuz soru-
muza Isparta’da ikamet etmekte olan, ya$amakta olan insanlar, dü$ündürü-
cü bir sonuçtur hemen hemen %12’si bundan habersiz, hiç bilmiyorum di-
yor. Evet, çok iyi biliyorum Isparta’nın do%al ve kültürel zenginliklerini güzel-
liklerini diyen ki$i yakla$ık %50. Yani netice itibariyle gerçekten Isparta’da
ya$ıyoruz ama Isparta’nın do%al ve kültürel zenginliklerinden belki de birço-
%umuz habersiziz, bu sonuç ortaya çıkıyor. !kincisi, $u soruyu sorduk: Ispar-
ta’da turizm denince akla ilk gelen nedir diye? Katılımcıların %45’i bize Dav-
raz dedi, kı$ turizmi ve kayak turizmi dedi, %32’si bize E%irdir Gölü dedi, yi-
ne acı, çarpıcı bir sonuç ama %6.7 gibi bir oranda, azımsanmayacak bir
oranla hiçbir $eyden haberim yok, yani hiçbir $ey aklıma gelmiyor turizm de-
nince, bu $ekilde bir cevapla kar$ıla$ıyoruz. Peki Isparta’da a%ırlık verilme-
si gereken turizm türleri nedir diye sordu%umuzda, katılımcıların %67.4’ü
burada katılımcılar birden fazla seçenek i$aretleyebiliyordu, kı$ turizmine
öncelik verilmesi gerekti%i fikrinde, %45.7’si da% turizmi, %30.2’si yayla tu-
rizmi, %24.7’si de inanç turizmi üzerinde yo%unla$ılması gerekti%ini söyledi-
ler ve akabinde görüyorsunuz eko turizm, av turizmi, kongre turizmi gibi gi-
diyor. Ama ilk 4 sıra bu $ekilde olu$tu.

Peki Isparta ilinde öncelikle çözülmesi gereken sorunlar nedir diye sor-
du%umuzda, i$sizlik ilk oranda, Türkiye’nin genel sorunu, burada da aynen
kar$ımıza çıktı. Ancak hava kirlili%i 2. sırada, 3. sırada otopark ve trafik so-
runu, 4. sırada toplu ula$ım ve ta$ıma sorunu ve di%erleri de devam ediyor.
E%itim, sanayi yetersizli%i, sosyal dinlenme alanlarının yetersizli%i, altyapı
yetersizli%i ve çevre sorunları gibi. Tabii bunların hepsi turizmle ili$kili, yani
otoparkta bunun içerisindedir, turizmi destekleyen bir unsurdur, toplu ula$ım
ve ta$ıma da bunun destekleyici bir unsurudur. Bunları, altyapı sorunlarını
çözmedi%imiz sürece, turizme de dolaylı bir destek almamız zor görünüyor.

!lginç bulgularımızdan bir tanesi $uydu: meslek grupları itibariyle bunu
sordu%umuzda aldı%ımız cevaplar oldukça dü$ündürücü. Akademisyenler
Isparta ilinin öncelikle çözmesi gereken sorun nedir diye sordu%umuzda, bi-
ze verdikleri cevap, turizmin geli$ememesi diyorlar. Ancak, devlet memurla-
rına bu soru yöneltildi%inde, tanıtım yetersizli%ini görüyorlar, emekliler aynı
$ekilde tanıtım yetersizli%inden söz ediyor, esnaf da tanıtım yetersizli%inden
söz ediyor, ö%renci arkada$larımıza geldi%imizde bunların %76’sı e%itim ve
ileti$im sorunu öncelikle çözülmesi gerekir diyor, ö%retmenler otopark ve
trafik sorununun öncelikle çözülmesi gerekti%inden bahsediyor, ev hanımla-
rı alt yapı sorunlarından söz ediyor, özel sektör çalı$anları da i$sizlikten söz
ediyor. Buradan $u ortaya çıkıyor, herkes kendi ilgi alanından ve kendi gör-
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dü%ü sorunlardan öncelikle dem vuruyor. Tabii bunları topladı%ınızda da or-
taya çarpıcı gerçekler çıkıyor, ilk 4 sorunu tabii ki i$sizlik, hava kirlili%i, top-
lu ta$ım ve ula$ım sorunları. Meslek gruplarına, Isparta ilinde öncelik veril-
mesi gereken turizm türü nedir diye sordu%umuzda çok ilginç cevaplar al-
dık. Akademisyen arkada$larımız, öncelikle kongre turizmine öncelik veril-
mesi gerekti%ini söylüyor, devlet memuru arkada$larımız eko turizm, emek-
liler keza eko turizmle, inanç turizminin desteklenmesini öncelikle dü$ünü-
yor, esnaflar av turizmini, ö%renci arkada$larımız da% turizmini, ö%retmenler
inanç turizmini, ev hanımları yine inanç turizmini, ilginçtir ki özel sektör ça-
lı$anları ise, ku$ gözlemcili%inin öncelik verilmesi gereken bir turizm alanı
olması gerekti%ini dü$ünüyor.

Isparta’nın turizm potansiyeline ve kullanımına yönelik sorulara aldı%ı-
mız cevaplar, Isparta ilinin turizm alanında zengin bir potansiyele sahiptir
dü$üncesine, görüldü%ü üzere çok büyük bir destek olmasa da destek var.
Yani 3.44 gibi büyük bir destek var. Demek ki Isparta ili turizm alanında zen-
gin bir potansiyele sahiptir dü$üncesine, genel anlamda bir destek oldu%u-
nu görüyoruz. Ancak, baktı%ımızda, bu potansiyeli ne derece iyi kullanıyo-
ruz diye dü$ündü%ümüzde, maalesef buna olumsuz cevap alıyoruz. Yani Is-
parta ili, sahip oldu%u turizm potansiyelini yeterince kullanamamaktadır dü-
$üncesi ortaya çıkıyor ki bu oldukça yüksek bir oran 3.76 gibi, yani katılıyo-
rum dü$üncesini son derece destekleyen bir oran olarak kar$ımıza çıkıyor.
Isparta’nın turizmde önemli altyapı sorunları bulunmaktadır dü$üncesine
aynen katılıyorlar. Yani Isparta halkı evet Isparta’nın turizmde altyapı sorun-
ları vardır, bunda ortak bir kanaat var. Bir di%er husus Isparta’da Ispartalılar
turizme yeterince önem vermiyor. Bu da ortak bir kanaat olarak ortaya çıkı-
yor. Demek ki önem verilmesi gerekti%i görü$ü egemen. Isparta halkı, tu-
rizm konusunda bilinçsiz midir? Halk böyle dü$ünüyor, evet bilinçsizdir ve
bunda da çok büyük oranda görü$ birli%i var. Isparta turizminin geli$mesi
açısından, ilin temel kurulu$ ve birimleri arasında yeterli, etkin bir dayanı$-
ma, i$birli%i, ileti$im ve koordinasyon yoktur, maalesef ki bu da ortak bir ka-
naatti. Tabii bu bizim halkın dü$üncelerini yansıtıyoruz, onların dü$ünceleri-
ni sizlerle payla$ıyoruz. Burada herhangi bir bireyi, herhangi bir kurumu he-
def almak gibi bir $ey söz konusu de%il. Tamamen halkın dü$üncelerini siz
de%erli katılımcılara sunmak amacımız. Isparta’nın do%al ve kültürel zengin-
liklerinin tanıtımı yetersizdir denildi%inde, kesinlikle hem fikirler. Yani demek
ki bizim Isparta tanıtımda, turizmden önce gerçekten yetersiz. Bunu zaten
ilk tablolarda da hatırlarsak %10-12 gibi bir oran, Isparta’da ben do%al ve
kültürel zenginlikleri hiç bilmiyorum gibi bir ilginç cevap vermi$ti bize.

Peki turizm sadece, Turizm !l Müdürlü%ü’nün çalı$malarıyla ba$arıla bi-
lecek bir i$ midir? Kesinlikle öyle bir i$ de%ildir. Zaten Isparta halkı da bu ko-
nuda, bunun sadece Turizm !l Müdürlü%ü’yle gerçekle$tirilecek bir i$ de%il,
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belki de halkın topyekün birimler arasındaki koordinasyonun ve payla$ımın
en üst seviyeye çıkarılabilecek, geli$tirilebilecek bir alan oldu%u konusunda
hemfikir.

Turizmde ba$arı için halkın ve tüm kesimlerin katılması gerekir mi? Evet
gerekir. Halk da öyle dü$ünüyor. Tüm kesimlerin deste%inin alınması $art.

Turizmde, Isparta turizmin geli$mesi için öncelikle turizm yatırımlarının
arttırılması gerekiyor diyor halkımız. Turizmin geli$mesi için, Isparta’nın An-
talya turizmiyle bütünle$mesi mi gereklidir sorusuna, çok büyük bir destek
almasak da, genel anlamda, evet, Antalya turizmi ile bütünle$mesi ve An-
talya’dan gereken payı alması gerekti%i dü$üncesi öne çıkıyor.

Turizm Isparta’nın ana gelir kayna%ı olabilir mi? Bakın bu konuda yöre
halkı tamamen kararsız. Isparta’nın ana gelir kayna%ı olabilir demiyor, ka-
rarsız, bu konuda biraz tereddütleri var, keza aynı tereddütleri bizler de ta-
$ıyoruz.

Turizmin Isparta ekonomisine katkı yapaca%ı konusuna baktı%ımızda
ise, evet kesinlikle katkı yapaca%ına halkımızın inancı tam. Turizmin Ispar-
ta ekonomisine büyük katkı yapaca%ını dü$ünüyorlar. Turizmin Isparta’da
istihdam oranını arttıraca%ına inanıyorlar. Isparta’nın geli$iminde turizm lo-
komotif rol oynayabilir mi? Evet oynayabilir belki ana sektör olarak ortaya
çıkamaz ama ikinci ya da üçüncü bir sektör olarak kesinlikle Isparta ekono-
misinin geli$mesinde aktif rol alabilece%ine inanç var.

Festivaller biliyorsunuz, tanıtım diyince bir il ya da ilçenin en önemli
araçlarından bir tanesi de festivaller. Festivaller, bir ilin tanıtımında bir rol
oynar mı? Evet oynar diyoruz. O $ekilde dü$ünüyoruz. Peki gül ve halı fes-
tivali Isparta ekonomisine önemli katkı sa%lıyor mu diye sordu%umuzda da,
çok büyük bir destek olmasa da, genel anlamda bu deste%i, bu katkıyı eko-
nomiye sa%ladı%ını halkımız dü$ünmekte.

Evet $imdi sonuçlarımıza geldi%imizde ne ortaya çıkıyor diye bir dü$ün-
dü%ümüzde, birincisi, Isparta halkı, ilin do%al ve kültürel zenginlikleri hakkın-
da yeterince bilgi sahibi de%il ve akla Isparta diyince ilk olarak gül geliyor,
turizm denince Davraz ve E%irdir Gölü geliyor, öncelikle kı$ turizmine a%ır-
lık verilmesine inanıyorlar. En önemli üç sorun, i$sizlik, hava kirlili%i, otopark
ve trafik sorunu. Yöre halkı Isparta’nın turizm potansiyeli hakkında yeterin-
ce maalesef bilgi sahibi de%il. Isparta’nın turizm potansiyelini yeterince kul-
lanılmadı%ını dü$ünüyorlar. Turizmde alt yapı sorunları mevcut ve ilin önde
gelen kurum ve kurulu$ları arasında yeterli ve etkin bir dayanı$ma maale-
sef az diye dü$ünüyor. Isparta’nın do%al ve kültürel zenginliklerinin tanıtı-
mında yetersiz kaldı%ını dü$ünüyor. Turizmde ba$arı için tüm kesimlerin or-
tak çaba ve deste%inin zorunlu oldu%unu dü$ünüyoruz. Turizm yatırımları-
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nın arttırılması gerekti%ini dü$ünüyoruz. Turizmin Isparta ekonomisine bü-
yük katkı yapaca%ını ve Isparta’da istihdam olanaklarını arttıraca%ını ve bu
ba%lamda festivallerin de turizmde etin bir tanıtım aracı oldu%u ve dolayısıy-
la Isparta’ya ekonomisine de katkı yapaca%ını dü$ündükleri ortaya çıkıyor.

Peki bu çerçevede bizim önerilerimiz ne olabilir? Bu ara$tırmanın ve ge-
nel anlamda Isparta ile ilgili yapılmı$ çalı$malara da baktı%ımızda ne öne-
rebiliriz? "unu gördük öncelikle bir literatür taramamızda, Isparta ile ilgili as-
lında yeterli turizm çalı$ması yapılmı$. Ancak bizim dü$üncemiz, bir öneri
olarak, bu çalı$maların yeterince sentezlenip de%erlendirilmedi%i kanaati
bizde olu$tu. !kincisi, Gül, Davraz, E%irdir Gölü aya%ını inanç turizmiyle des-
teklenmesi gerekti%i ortaya çıkıyor.

Bir di%eri kı$ turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi ve eko turizminin des-
teklenip geli$tirilmesi gerekiyor ki Isparta’da o potansiyel mevcut. Turizmde-
ki alt yapı sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekiyor ve turizme yönelik
yatırımların arttırılması gerekiyor.

Bir di%er husus, halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor ki,
bu konuda bütün e%itim kurumlarına, üniversitemize ve di%er e%itim kurum-
ları olmak üzere, di%er Isparta’mızın önde gelen kurulu$larına ve çabaları-
na ihtiyacımız var. Gerek okullarda yapılacak faaliyetlerle olabilir, gerek dü-
zenlenecek festivallerle olabilir, bu bilincin arttırılması gerekiyor. Turizmde
daha etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyetinin geli$tirilmesi $art gözüküyor.
Isparta’da turizmin geli$mesi ba%lamında tüm kesimlerin etkin katılım ve
deste%ini alınması $art. Bunu yurtdı$ına da baktı%ımızda görüyoruz. E%er
bir yerde topyekün bir çalı$ma olmaz ise bu sorumluluk sanki bir birimin gö-
reviymi$ gibi dü$ünüldü%ünde, inanın orada çok büyük bir ba$arı maalesef
sa%lanamıyor. Topyekün bir çalı$ma ve destek $art görünüyor. Kom$u il An-
talya turizminden etkin $ekilde yararlanılması, bunu özellikle söylemekte
fayda görüyoruz. Antalya $u anda turizmin, Türkiye’ye gelen turistlerin
%20’sini çeken bir ilimiz, yakla$ık 4-5 milyon turistin her yıl geldi%i bir yer
ama biraz önce maalesef diyorduk ki Isparta’ya gelen turist sayısı 10 binle-
rin altında, hatta 1000’lere kadar dü$tü%ü yılları görüyoruz. Bu ba%lamda
Antalya’nın kom$usu olmanın avantajını biran önce kullanması gerekir Is-
parta’nın, bu bir zorunluluk olarak ön plana çıkıyor. Peki bu konuda ne ya-
pılabilir? Antalya’dan Isparta’ya yönelik tur organizasyonlarının yapılandırı-
larak, inanç, kültür ve eko turizm ba%lamında bütünle$tirilmesi önerilebilir.
Özellikle Isparta’nın ileri gelenlerinin, tur operatörlerini Isparta’ya davet ede-
rek, bu konuda nasıl bir çalı$ma yapılabilir bu konuda ne gerekiyor ve An-
talya’dan bu payın Isparta’ya ne derecede aktarılabilece%i hususunda, ge-
lece%e bir yönelik vizyon olu$turmak, bir strateji belirleme sürecine bir an
önce girmeleri gerekti%ini dü$ünüyoruz. Turistik alanlardaki konaklama ve
rekreasyonel tesislerin hayata geçirilmesi çok önemli. Turizmde 3 önemli
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unsur kar$ımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çekim merkezi olmak, yani ye-
terince kültürel ve turizm anlamında, varlı%ınız diyelim artık biz ona, onlara
sahip olmak önemli bir unsur. !kincisi, ula$ım, yani ula$ım açısından gele-
cek turistlerin sıkıntı ya$amaması, bir di%eri de konaklama. Biz Alanya’dan
geldi%imiz için, tabii Alanya’yı Isparta ile kıyaslamak bu anlamda do%ru ol-
mayabilir ama yani kaynak var, çekim merkezi olmu$ bir yer. Ula$ım da sa%-
lanınca, en önemli bir üçüncü unsur kar$ımıza çıkıyor, konaklama. Ben Yal-
vaç’ta da görev yaptı%ım zaman $unu görüyordum, gelen turistler, belki bir
gün birkaç saat içerisinde gezip hemen o ilçeyi terk ediyor. Yeterli bir konak-
lama alt yapımız oldu%unu Isparta adına söylememiz zor. Çünkü, önemli
olan turisti getirmek kadar, onu da o ilin içerisinde veya o ilçenin içerisinde
tutabilmek ve onu bir anlamda esnafla ve o ilin ya da ilçenin halkıyla bütün-
le$tirebilmek gerekiyor. O anlamda, biran önce, Isparta’mız adına, özellikle
konaklama ve rekreasyonel tesislerin hızlandırılması $art görünüyor. Antik
$ehir ve dini mekanların kazı ve restorasyon çalı$malarının hızlandırılması
$art. Biran önce kazı çalı$maları ve di%er hizmetlerin hızlandırılarak, en ak-
tif $ekilde hayata geçirilmesi $art görünüyor. Bir dizi mekanların ibadete
açılması ve hatta din adamı tahsis edilebilir mi sorusu aklımıza geldi, i$te
Antokya $ehri aklıma geliyor. Turistler geliyorlar orada onlara rehberlik ede-
cek, belki de ibadetlerini de gerçekle$tirebilecekleri hizmet alabilecekleri bir
imkan sa%lanabilir mi ve gerekirse de din adamı tahsis edilebilir mi çünkü o
çekicili%i arttıran di%er bir husus olarak kar$ımıza çıkıyor.

Sinema, dizi, film, belgesel, internet gibi önemli kültür, ileti$im ve medya
araçlarından ilin turistik tanıtımında daha etkin yararlanılması. Turizm Ba-
kanlı%ı’nın 2023 yılı stratejisine baktı%ımızda, özellikle dizi, film gibi unsur-
ların daha etkin kullanılmasını bizlere tavsiye ediyor. "imdi biliyorsunuz bir
dönem çok ilgi çeken bir Asmalı Konak dizisi vardı, o diziyle beraber Ürgüp
bölgesi, Kapadokya bölgesi baya%ı bir ilgi çekti. Yani Asmalı Konak denildi-
%inde aklımıza hep o bölge geliyordu. Bu anlamda, bu potansiyeli de, Ispar-
ta adına kullanamayız mı? Yani yapılabilecek bir filmle, diziyle buraya olan
dikkatler çekilemez mi keza E%irdir’i ba$lı ba$ına ben bir fırsat olarak görü-
yorum. Bu anlamda kullanılabilecek çok büyük bir potansiyel oldu%unu dü-
$ünüyorum Isparta’da. Tabii burada dedi%imiz gibi Isparta’nın tümüne dü-
$en sorumluluklar var. Bu stratejilerin biran önce hayata geçirilmesi gereki-
yor.

Bir di%eri ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve fuar çalı$maları-
nın arttırılması: çok önemli bir husus. Dünyada kongre turizmi inanılmaya-
rak boyutlara geldi. Artık yüzlerce milyar dolarların döndü%ü, payla$ıldı%ı bir
alan bu. Yakın zamanda Davraz kongresi diye bir kongre yapıldı. Bu tarz
kongrelerin ve fuarların daha etkin hale getirilip, yo%un bir $ekilde devreye
sokulmasını zorunlu görüyoruz.
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Yöresel özellikleri yansıtan ürünlerin üretiminin te$vik edilmesi ve arttırıl-
ması, yöre mutfa%ının daha etkin tanıtımı: bu konu geldi%inde aklıma ilk
söylemem gereken Beypazarı’dır diye dü$ünüyorum. "undan çok fazla de-
%il belki 10 sene öncesine kadar Beypazarı’nı hiç kimse bilmezdi. Ama $u
anda yani belki 10 binlerde olan ziyaretçi sayısı $uanda 400 binin üzerine
çıkan bir ilçeden bahsediyorum. Neler vardır, telkari denen gümü$ i$çili%ini
ya$atmaya çalı$mı$lar, yöreye özel yemekleri sunmu$lar, i$te onların Bey-
pazarı güveci ya da onların kuruları, yöresel baklavaları ve o yöresel konak-
lardaki hizmet çok cazip geliyor. Yani $öyle bir anlayı$ var, belki de yanlı$
bir anlayı$ yerle$ti. Hani turizm denince ilk akla deniz, kum ve güne$ üçge-
ni gelir ama turizm sadece bununla kısıtlı de%il artık dünyada. Bir Beypaza-
rı’nın nüfusu ki nüfusu çok de%il 30-40 bin nüfusu olan bir yer kendi nüfusu-
nun belki 10 katını çıkar hale geldi. Orada görev yapan bir belediye ba$ka-
nının önderli%inde yapılan bir planlaması sonucudur bu. "u anda 500 bine
yakla$an bir ziyaretçi sayısı aldı ba$ını gidiyor. Isparta’mızı dü$ündü%ümüz-
de, yani o nüfusla bunu kıyasladı%ımızda, biz bunu neden ba$aramayalım,
bizdeki potansiyel, bizdeki imkanlar çok daha fazla.

Mimari ve ticari tasarım açısından özgün yapıların korunması ve restore
edilmesi var. Maalesef yanı ba$ımızda duran bazı turistik de%erlerden ina-
nın haberimiz olmadı%ını görüyoruz. Yanı ba$ımızda, çok de%erli, belki yüz-
lerce yıl önce yapılmı$ camiinin bile farkında olmayan gençlerimiz olabiliyor
veya onun kıymetinden habersiz olan bir nesil olabiliyor. Bu anlamda onla-
rı tanıtmak ve onların da koruması ve tanıtımına yönelik çalı$malarımı hız-
landırmamız zorunluluk arz ediyor.

Festivallerin ulusal ve uluslararası boyuta çekilmesi mecburiyet arz edi-
yor. Isparta’da gül ve halı festivali diyoruz, ben birçok arkada$ıma sordum
duydunuz mu diye, inanın birçok arkada$ bundan habersiz. Demek ki bura-
da tanıtım yetersizli%imiz var. Daha etkin bir tanıtım sürecine girmemiz zo-
runluluk arz ediyor.

Sonuç itibariyle toplamam gerekirse tekrar $unu vurgulamak isterim. Tu-
rizm gerçekten ba$lı ba$ına bir alan ve bu alanda ba$arı için bütün kesim-
lerin i$birli%i ve payla$ımı esastır. Te$ekkür ediyorum.
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Çok boyutlu bir kavram olan turizm, insanların günlük ya$amlarını sür-
dürdükleri çevrelerden ayrılarak sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri içe-
ren bir süreci, de%i$ik çevrelerde ya$amalarını ve kısa-orta-uzun süreli ola-
rak konaklamalarını ifade etmektedir1. Bu kapsamda turizm, ülkeye döviz
getirme ve istihdam olu$turma özelli%i ile ekonomik; turistlere hizmet sun-
ma, onların e%lence, dinleme ve di%er ihtiyaçlarını kar$ılama ve farklı kültür-
leri bir araya getirme özelli%i ile sosya-kültürel, olu$turdu%u kaynak kullanım
talepleri ile de çevresel bir faaliyettir. Kısaca turizm olgusu, sosyal etkile$im
ve de%i$imin önemli unsurlarından bir tanesidir.

Turizm sektörü, hem geli$mi$ hem de geli$mekte olan ülkelerin ekono-
milerinde önemli bir paya sahiptir. Küresel anlamda dünyanın en büyük sek-
törlerinin ba$ında yer aldı%ı gibi, dünyada en hızlı büyüyen ve geli$en sek-
tör olma özelli%ine de sahiptir. Turizm sektörünün temel arz verileri bölgele-
rin do%al, sosyo-kültürel ve tarihsel kaynaklara ba%lı oldu%undan di%er sek-
törlerden farklı olarak kalkınmayı hızlandırmaktadır2.

Ülkemizde turizm hareketleri, daha çok güney ve batı kıyılarımızda yaz
aylarında yo%unla$an ve deniz-kum-güne$ üçgeninde geli$en kitle turizm
faaliyeti olarak önem kazanmı$tır. Kıyıların yo%un turizm faaliyetine sahne
olması, beraberinde, çok de%i$ik sorunları da ortaya çıkarmı$tır. Bu sorun-
lar ve tatil anlayı$ındaki de%i$meler ile turizm anlayı$ı, alı$ılmı$ turizm mer-
kezlerinden uzak, do%a ile iç içe, kırsal kültürleri tanımaya yönelik ve onlar-
la beraber, çevre ile uyumlu tesislerde, bozulmamı$ ve temiz bir çevrede
yapılan faaliyet olarak ortaya çıkmaya ba$lamı$tır3,4. Özetle turizmin geli$-

103

1 Kısa-Ovalı, P. (2007). “Kitle Turizmi Ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari Ve Çevresel Et-
kiler Bakımından Kar$ıla$tırılması”, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 2(2): 64-79.

2 Çeken, H. (2004). “Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir !nceleme”, Af-
yon Kocatepe Üniversitesi, !.!.B.F. Dergisi, 10(2): 293-306

3 Ceylan, S. Ve Demirkaya, H. (2009). “Kı$ Turizmine Ba%lı Olarak Geli$en Bir Kırsal Yer-
le$me: Çobanisa Köyü (Isparta)”, Do%u Co%rafya Dergisi 21: 79-94.

4 Yılmaz, A. ve "ahin, K. (2009). “Samsun "ehri ve Yakın Çevresinde Turizm Ve Turist Al-
gılaması”, Uluslararası Sosyal Ara$tırmalar Dergisi, 2(7): 345-358.



ti%i ve çe$itlendi%i ülkemizde, turizme yeni açılacak alanların belirlenmesi-
ne yönelik ara$tırmalar önem kazanmaktadır.

VIII. Be$ Yıllık Kalkınma Planının 1586. maddesinde; turizmin co%rafi
bölgelere dengeli da%ılımını sa%layarak, dı$ pazarlarda turist tercihlerinde-
ki de%i$imi de dikkate alarak yeni alternatif alanlar olu$turmak amacıyla; kı$
turizmi, da% turizmi, termal turizm, sa%lık turizmi, yat turizmi, kongre turizmi
ve eko turizm gibi alternatif turizm faaliyetlerine yönlendirmenin büyük
önem ta$ıdı%ı vurgulanmaktadır5.Bununla paralel Türkiye Turizm Stratejisi
2023 ve Eylem Planı 2013’de, ülkemizin do%al, kültürel, tarihi ve co%rafi de-
%erlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatifle-
rini geli$tirerek ülkemizin turizmden alaca%ı payı arttırmayı hedef almakta-
dır.

Bu çalı$mada, öncelikli olarak Isparta ilindeki turizm potansiyeli, turizm
potansiyelinin Isparta’nın geli$imine etkisi ele alındıktan sonra, ampirik bir
uygulamayla Isparta’da ya$ayan halkın öncelikli sorunları tespit edilmi$ ve
Isparta’daki çe$itli kesimlerin bakı$ açısından, Isparta’nın Turizm Potansi-
yeli ve Uygulamaları, Isparta Turizminin Sorunları, Isparta Turizmini Geli$-
tirme Stratejileri, Turizmin Isparta’ya Sa%layaca%ı Katkılar, Festivaller ve Is-
parta çerçevesi $eklinde be$ boyut altında incelenmi$tir.

1. ISPARTA ve TUR!ZM
Isparta, Akdeniz Bölgesinin batı bölümünün iç kesiminde yer almakta

olup, “Göller Bölgesi”nin merkezi olarak kabul edilmektedir. Isparta’nın yü-
zölçümü 8.933 km2’dir. Isparta’nın do%usunda, Konya’nın Bey$ehir, Do%an-
hisar ve Ak$ehir ilçeleri; kuzeyinde, Afyon’un Çay, "uhut, Dinar ve Dazkırı
ilçeleri; batısında, Burdur’un Merkez, A%lasun ve Bucak ilçeleri; güneyinde
ise Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri bulunmaktadır. Isparta’nın rakımı
ortalama 1050 metredir. Isparta’nın yeryüzü $ekillerinin % 68,4’ü da%lar, %
16,8’i ovalar, %14,8’i platolardan olu$maktadır. Topraklarının %74’ü tarıma
elveri$lidir. !lin %7,5’i göllerle kaplıdır. Isparta bitki co%rafyası açısından Ak-
deniz ve !ran-Turan bölgelerinin kesi$im yerinde bulunan farklı ekolojik ko-
$ullara sahiptir. Küçük yüzölçümü floristik açıdan oldukça zengindir. Isparta
ili arazisinin yarısına yakın bir kısmı ormanlardan olu$maktadır6.

Akdeniz, Ege ve !ç Anadolu bölgeleri arasında önemli bir co%rafi nokta-
da yer alan Isparta, Anadolu’nun tarihi geçmi$inden nasibini bolca almı$tır.
Tarihi boyunca sürekli yerle$im görmü$ olan Isparta, birçok uygarlı%a ev sa-
hipli%i yapmı$tır. Bu sebepten dolayı Isparta tabiatıyla, tarihi güzellikleriyle
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geli$meye hazır bir turizm potansiyeline sahiptir7. Bu bölümde Isparta’nın
geli$mesinde turizmin rolüyle ilgili açıklamalarda bulunulacaktır.

Öncelikli olarak her bir co%rafi bölgenin kendine özgü geli$me karakte-
ristikleri ve dinamik sektörleri bulunmaktadır8. !lgili bölgenin ta$ımı$ oldu%u
özelliklere göre, bazı sektörlerin katkısı di%erlerine göre daha fazla olabil-
mektir. Ba$ka bir ifadeyle, belirli sektörler ilgili bölgede lokomotif görevi ta-
$ımaktadır9. Bu kapsam çerçevesinde turizm sektörü belli bölgelerde (An-
talya, Alanya, Kemer, Manavgat, Belek, Ku$adası, Bodrum, Marmaris, Fet-
hiye vd) istihdam olu$turması, bölgeyi kalkındırması, çevreyi geli$tirmesi,
kültürel düzeyi attırması bakımından lokomotif sektör konumundadır.

Herhangi bir yerin turist çekebilme potansiyeli üç unsura ba%lıdır. Turiz-
min temel unsurları ya da turizmin arz kaynakları denen bu üç kavram çe-
kicilik, eri$im ve konaklamadır. Çekicilikler, turizmin yer seçiminde rol oyna-
yan co%rafî kaynaklardır ve turistin bir alanı ziyaret etme iste%ini do%urur-
lar10. Eri$im, ilgili destinasyona ula$ımın kolaylı%ı, hızı, kalitesi, fiyat cazip-
li%i konularını kapsamaktadır. Konaklama ise bölgeye yapılan ziyaret kap-
samında gecelemeyi içermekle birlikte, konaklama tesis sayısının yeterlili-
%ini, hizmet kalitesini, di%er hizmetlerinin sunumunu (yeme&içme, e%lence,
vb.) içermektedir. Bu kapsam çerçevesinde Isparta’daki turizm potansiyeli
ele alındı%ında kar$ımıza $öyle bir tablo çıkmaktadır;

Turistlik çekicilik konusunda Isparta muazzam bir potansiyele sahiptir
(Tablo 1). Fakat Isparta sahip oldu%u bu muazzam de%eri kullanamamakta
ve tanıtımını yapamamaktadır. Eri$im konusunda Isparta’nın; turizmin mer-
kezi sayılan ve yıllık 9 milyonluk turist çeken Antalya’ya kom$u olması, çok
büyük bir avantaj ta$ımaktadır. Ayrıca Isparta’da havalimanının bulunması
eri$imi kolayla$tıran di%er bir faktördür. Üçüncü faktör olan konaklama ko-
nusunda ise Isparta’nın eksiklikleri oldu%u ve yatırıma ihtiyacı oldu%u görül-
mektedir (Mevcut konaklama tesisleri için Bkz. Tablo 2). Konaklama ve di-
%er yatırımların hızlanması ve ço%alması bölgedeki mevcut turizm potansi-
yelinin anla$ılmasıyla ivme kazanacaktır. Bahsedilen bu konularla ilgili de-
taylı açıklamalara ara$tırma bölümünde yer verilmi$tir.
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Turizm, bölgesel kalkınmaya etki eden önemli sektörlerden biridir. Bun-
dan dolayı, ekonomik geli$me ve istihdam olu$turmanın bir aracı olan tu-
rizm, günümüzde bölgesel geli$me ve bölgesel mirasın korunması ve ge-
li$tirilmesinde bir araç olmaya ba$lamı$tır. Özetle bir bölgede turizmin et-
kin bir $ekilde hayata geçirilmesi, bölgedeki yatırımları arttırmakta, bölge-
de istihdam olanakları olu$turmakta, bölgenin altyapısının geli$mesini sa%-
lamakta, küresel düzeyde dünya ile bütünlemeyi sa%lamaktadır. Bu sebep-
le az geli$mi$ bölgelerde turizmin te$vik edilerek bölgesel kalkınmanın
sa%lanması AB’nin üye ülkelerinde güçlü fonlarla destekledi%i bir uygula-
madır. Ayrıca AB Bölgesel Politikası, bölgesel dengesizliklerin azaltılması
ve istihdamın te$vik edilmesi için turizmin önemli bir kaynak oldu%unu ka-
bul etmi$tir11.

A$a%ıda yer alan Tablo 3’de yıllara göre Isparta’da konaklayan yerli ve
yabancı turist sayıları yer almaktadır. Buna göre Isparta’da en fazla konak-
lamanın gerçekle$ti%i yılın 2003 yılı oldu%u görülmektedir. 2003 yılının en il-
ginç tarafı yerli turist açısından konaklamanın en yüksek oldu%u yıl; yaban-
cı turist açısından da konaklamanın en dü$ük oldu%u yıldır. 2003 yılında el-
de edilen en yüksek geceleme sayısına kar$ı, 2004 yılı, 1999 yılından son-
ra konaklamanın en dü$ük oldu%u yıl olarak göze çarpmaktadır. Tablo 4’de
yer alan yıllara göre Türkiye’ye gelen yabancı turist sayıları 2006 yılı hari-
cinde önemli bir oranda atı$ gösterirken, Isparta için aynı durum söz konu-
su de%ildir.
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Isparta’daki yabancı turist konaklama rakamlarının dü$ük olması, bölge-
yi ziyaret eden yabancı turistlerin az oldu%u anlamına gelmemektedir. Çün-
kü Isparta’nın sahip oldu%u zengin tarihi, kültürel ve do%al kaynaklarına se-
yahat acentaları tarafından günü birlik turlar düzenlenmektedir. Düzenlenen
günü birlik turlar, bölgenin günün belli bir saati içersinde ziyaret edilmesi ve
konaklamanın ba$ka bir bölgede sa%lanmasıyla gerçekle$mektedir. Bu du-
rum kar$ısında bölgeyi ziyaret eden turist konaklama yapmadan bölgeden
ayrılmaktadır. Mevcut otellerin hizmet ve kalitelerini artırmaları, çevre ve alt
yapı çalı$malarının düzenlenmesi, yeme-içme tesislerinin açılması, alı$ve-
ri$ imkanlarının ve rekreasyonel faaliyetlerin hayata geçirilmesi, bölgeyi zi-
yaret eden turistlerin bölgede konaklamalarının sa%layacak olan faktörler-
den bazılarıdır.
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Isparta Kültür ve Turizm !l Müdürlü%ü verilerine göre Isparta için turizm
geliri, geceleyen toplam turist sayısı 25 dolarla çarpılarak hesaplanmakta-
dır. Turizm gelirini hesaplamada kullanılan 25 dolar rakamı sadece yeme-
içme ve konaklamayı kapsamaktadır12. Geli$tirilecek bir politika ve alterna-
tif imkanlarla bu rakam daha yüksek rakamlara çekilebilir. Özetle muazzam
bir turizm potansiyelini bünyesinde barındıran Isparta, turizmde alınacak bir
takım önlemlerle ve ar-ge çalı$malarıyla büyük bir geli$me ve kalkınma sü-
recini yakalayabilir.

2. UYGULAMA
Bu bölümde Isparta ilindeki turizm potansiyeli, turizm potansiyelinin Is-

parta’nın geli$imine etkisi ele alındıktan sonra, ampirik bir uygulamayla Is-
parta’da ya$ayan halkın öncelikli sorunları tespit edilmi$ ve Isparta’daki çe-
$itli kesimlerin bakı$ açısından, Isparta’nın Turizm Potansiyeli ve Uygula-
maları, Isparta Turizminin Sorunları, Isparta Turizmini Geli$tirme Stratejile-
ri, Turizmin Isparta’ya Sa%layaca%ı Katkılar, Festivaller ve Isparta çerçeve-
si $eklinde be$ boyut altında incelenmi$tir.

Ara$tırmada veri toplama aracı olarak anket tekni%i kullanılmı$tır. Anket
formu iki bölümden olu$maktadır. Birinci bölümde demografik sorular yer al-
maktadır. !kinci bölüm ise ara$tırmacılar tarafından geli$tirilen Isparta’nın
Turizm potansiyeli-kullanımı ve geli$tirilmesine yönelik yerel halkın görü$le-
rini belirlemeyi amaçlayan önermelerden olu$maktadır. Ölçekte 5’li Likert (1
Hiç katılmıyorum, 5 Tamamen Katılıyorum) derecelendirme sistemi kullanıl-
mı$tır. 17 önermeden olu$an anket formu 785 ki$iye yüz yüze görü$erek uy-
gulanmı$tır.

BULGULAR
Tablo 5’den ara$tırmaya katılanların % 54.5’inin erkek, % 45.5’inin kadın

oldu%u görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldı%ında ise ara$tırmaya ka-
tılanların yakla$ık % 53’ünün bekar, % 47’sinin de evli oldu%u gözlemlen-
mektedir. E%itim durumu itibariyle üniversite mezunu olanlar ilk sırada yer
almakta (% 52) ve onları sırasıyla lise (% 24.2), ilkö%retim (% 12.5) ve yük-
sek lisans mezunu olanlar (% 11.3) izlemektedir. Ara$tırmaya katılanların %
48.6 gibi büyük bir ço%unlu%unun 18-27 ya$ grubu içerisinde yer aldı%ı ve
onları % 25.1 oranıyla 28-37 ya$ grubu içerisinde yer alanların izledi%i gö-
rülmektedir. 38-47 ya$ grubunda yer alanların oranı % 19.4 olurken, 48-57
ya$ grubunda olanların oranı % 5.5, 58 ya$ ve üzerinde olanların oranı da
% 1.4’dür.
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Katılımcıların % 46.1’inin Isparta ili do%umlu oldu%u, % 37’sinin de 20 yıl-
dan daha fazla bir süredir Isparta’da ya$adı%ı görülmektedir. 1 ila 5 yıl ara-
sında Isparta’da ya$amakta olanların oranı % 29.8 iken, 16 ila 20 yıl arasın-
da bu ilde ya$amakta olanların oranı % 13.2’dir. Onları sırasıyla 6-10 yıl (%
9.3), 11-15 yıl (% 8.5) ve 1 yıldan daha az süredir (% 2.2) Isparta’da ya$a-
makta olanlar izlemektedir.

Ara$tırmaya katılanların % 31.6’sı ö%renci, % 19.3’ü özel sektör çalı$a-
nı, % 12.1’i devlet memuru, % 11.2’si esnaf, % 6.8’i akademisyen, % 6.8’i
ö%retmen, % 5.5’i ev hanımı, %1.4’ü emekli ve % 5.2’i de di%er farklı mes-
lek gruplarında yer almaktadır.

Tablo 6’da yer alan ara$tırma bulguları Isparta’da ya$ayanların
% 36.3’ünün Isparta’nın do%al ve kültürel zenginlikleri hakkında biraz,
% 10’unun da çok az bilgi sahibi oldu%unu ortaya koymaktadır. Bu konuda
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hiç bilgi sahibi olmayanların oranı da % 2’dir. Bu ba%lamda Isparta’da ya$a-
yanların yakla$ık yarısının (% 48.3) bulundukları ilin do%al ve kültürel zen-
ginlikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları anla$ılmaktadır. Isparta ili
turizm potansiyelinin tanıtımında bazı eksik ve yetersizlikler oldu%u $eklin-
de yorumlanabilecek bu durum, gelece%e ı$ık tutması açısından da önemli
bir tespit niteli%i ta$ımaktadır.

Isparta denince yöre halkının çok büyük bir ço%unlu%unun (%65.4) aklı-
na ilk gelen $eyin “gül” oldu%u (%65.4) belirlenmi$tir. Çok dü$ük bir oranla
da olsa halı (% 9), üniversite (% 4), E%irdir Gölü (% 2.3), Süleyman Demi-
rel (% 2.3), Davraz (% 1.4), ve elma (% 1) yöre halkında “gül”den sonra Is-
parta’yı ça%rı$tıran unsurlar olarak sıralanmaktadır.

Isparta’yı ça%rı$tırmada ilk sırada yer alan “gül” , Isparta’da turizm denin-
ce dördüncü sırada yer almaktadır. Yöre halkında turizmle akla gelen ilk un-
surun ise “Davraz” oldu%u (% 45.5), di%er bir ifadeyle kayak ve kı$ turizminin
ön plana çıktı%ı Tablo 8’de görülmektedir. Yöre halkının turizmle ba%da$tırdı-
%ı ikinci önemli bir potansiyel de E%irdir Gölü’dür (% 32.8). Ancak yöre hal-
kının % 6.7’sinin Isparta’da turizmi ça%rı$tıracak hiçbir unsur görememe-
si/hatırlayamaması da önemli bir bulgu olarak Tablo 8’e yansımaktadır.
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Tablo 9’deki bulgular da “Isparta-Turizm-Davraz” üçgenini genel anlam-
da destekler bir nitelik ta$ımaktadır. Nitekim yöre halkının çok büyük bir ço-
%unlu%u (% 67.4) Isparta’da öncelikle kı$ turizmine a%ırlık verilmesi gerek-
ti%ine inanmaktadır. Yöre halkına göre Isparta ili için öncelikle desteklenme-
si gereken di%er turizm türleri ise sırasıyla da% turizmi (% 45.7), yayla turiz-
mi (% 30.2), inanç turizmi (% 24.7), eko-turizm (% 15), av turizmi (% 14.5),
kongre turizmi (% 14.4) ve ku$ gözlemcili%idir (% 9.4). Öte yandan meslek
grupları itibariyle bakıldı%ında (Tablo 6), akademisyenler Isparta’da öncelik-
le kongre turizmine (% 18.8), devlet memuru (% 22.6) ve emekliler (% 2.6)
eko-turizme, esnaf (% 14.9) av turizmine, ö%renciler (% 35.3) da% turizmi-
ne, özel sektör çalı$anları (% 31.4) ku$ gözlemcili%ine, ö%retmen (% 9.4),
ev hanımı (% 7.8) ile di%er meslek grupları (% 9.4) da inanç turizmine ön-
celik verilmesi gerekti%ini dü$ünmektedirler.
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Yöre halkı i$sizli%i Isparta ili için en önemli sorun türü (% 27.7) olarak
görmektedir (Tablo 10). Bu ba%lamda Isparta’da turizmin geli$mesi ve var
olan potansiyelin etkin $ekilde kullanılabilmesi i$sizlik sorununun çözümü
için de bir fırsat olarak de%erlendirilebilir. Yöre halkı Isparta için i$sizlikten
sonra gelen en önemli sorun türlerini hava kirlili%i (% 21.7), otopark ve tra-
fik (% 8.3), toplu ula$ım ve ta$ıma (% 7.2), e%itim ve ileti$im (% 7.1), sana-
yi yetersizli%i ve yatırımın azlı%ı (% 5.4), sosyal dinlenme ve rekreasyon
alanlarının yetersizli%i (% 4.6), altyapı (% 4.2), çevre sorunları (% 3.9), ta-
nıtım yetersizli%i (% 2.6), turizmin geli$memesi (% 1.6), içme suyu sorunu
(% 1.5) olarak de%erlendirmektedir. Tablo 10’a yansıyan bir dizi sorun türle-
rinin turizmin varlı%ı için temel olu$turan (altyapı, çevre sorunları) ya da tu-
rizmin geli$imini do%rudan ya da dolaylı etkileyen unsurlar (hava kirlili%i,
otopark ve trafik, sosyal dinlenme ve rekreasyon alanlarının yetersizli%i, ta-
nıtım yetersizli%i, toplu ula$ım ve ta$ıma) oldu%u da özellikle gözlerden ka-
çırılmamalıdır.

Meslek grupları itibariyle bakıldı%ında da (Tablo 11) akademisyenlerin
(% 18.2) turizmin geli$memesini, ö%rencilerin (% 76.9) e%itim ve ileti$imi,
ö%retmenlerin (% 16.4) otopark ve trafi%i, ev hanımların (% 10) altyapı prob-
lemini, özel sektör çalı$anlarının (% 10) i$sizli%i, devlet memuru (% 26.3),
emekli (% 10.5) ve esnafın (% 26.3) da tanıtım yetersizli%ini Isparta’da ön-
celikle çözülmesi gereken sorun türü olarak algıladıkları belirlenmi$tir.
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Tablo 13’e bakıldı%ında genel olarak yöre halkının Isparta’nın turizm po-
tansiyeli hakkında kararsız kaldı%ı (3.44), yeterli bir bilgi düzeyine sahip ol-
madı%ı görülmektedir. Ancak meslek grupları itibariyle de%erlendirildi%inde
ise özellikle akademisyenlerin (3.78) ve ö%retmenlerin (3.78) Isparta’nın tu-
rizmde zengin bir potansiyele sahip oldu%u noktasında daha yüksek bir
inanç ta$ıdıkları ön plana çıkmaktadır. Bu meslek gruplarını da sırasıyla es-
naf (3.59), devlet memuru (3.56), ev hanımı (3.50), özel sektör çalı$anı
(3.49), emekli (3.36) ve ö%renciler (3.07) izlemektedir. Isparta ilinin turizmde
zengin bir potansiyele sahip olup olmadı%ını de%erlendirme noktasında
meslek gruplarının gelir düzeyi, okuma, ara$tırma ve geziye zaman ayırabil-
me gibi bir dizi unsurun belirleyici olabilece%i de gözlerden kaçırılmamalıdır.

Yöre halkı Isparta ilinin sahip oldu%u turizm potansiyelini yeterince kulla-
namadı%ı noktasında ise genel anlamda görü$ birli%i içerisindedir (3.76).
Özellikle emekliler (4.00) bu konuda daha yüksek bir kararlılık gösterirken,
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onları sırasıyla ev hanımı (3.85), akademisyen (3.82), ö%renci (3.81), özel
sektör çalı$anı (3.78), devlet memuru (3.64), esnaf (3.61) ve ö%retmenler
(3.61) izlemektedir.

Yöre halkı Isparta ilinin turizmde önemli altyapı sorunları oldu%u noktasın-
da görü$ birli%i içerisindedir (3.89). Bu konuda özellikle emekli (4.08), akade-
misyen (4.07) ve ö%retmenler (4.03) di%er meslek gruplarına oranla çok da-
ha yüksek bir kararlılık göstermektedirler. Tablo 14’de de görülece%i üzere
Isparta’da turizme yeterince önem verilmedi%i de ortak bir görü$ olarak öne
çıkmaktadır (3.98). Özellikle bu konuda emekliler (4.27) ve ö%renciler (4.09)
çok yüksek bir kararlılık göstermektedir. Isparta halkının turizm konusunda
bilinçsiz oldu%u da ortak bir kanaat olarak Tablo 14’e yansımaktadır (3.91).
Emekli (4.08) ve (4.12) ö%rencilerin benzer bir kararlı%ı bu konuda da sergi-
ledikleri dikkatlerden kaçmamaktadır. Ara$tırma sonuçlarına göre yöre halkı
Isparta turizminin geli$mesi açısından ilin temel (önde gelen) kurulu$ ve bi-
rimleri arasında yeterli ve etkin bir dayanı$ma, i$birli%i, ileti$im ve koordinas-
yonun olmadı%ını dü$ünmektedir (3.82). Bu konuda özellikle ö%retmen
(4.03), özel sektör çalı$anı (3.89), ö%renci (3.87), esnaf (3.85) ve akademis-
yenlerin (3.82) yüksek bir kararlılık gösterdikleri dikkat çekmektedir.
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Yöre halkının en belirgin $ekilde ortak görü$ içerisinde oldu%u konular-
dan bir tanesi de Isparta’nın do%al ve kültürel zenginliklerinin tanıtımının ye-
tersiz oldu%u gerçe%idir (4.13). Ö%rencisinden (4.19) akademisyenine
(4.17), emeklisinden (4.19) devlet memuruna (4.06) ve esnafına (3.96) ka-
dar Isparta’da ya$am süren her kesim ve her meslek grubu bu konuda ye-
tersiz kalındı%ını dü$ünmekte ve daha aktif bir politika izlenmesi gerekti%i-
ne inanmaktadır.
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Yöre halkının turizmin sadece “Turizm !l Müdürlü%ünün” çalı$malarıyla
ba$arılabilecek bir i$ olmadı%ı görü$ünü destekledikleri ortaya çıkmaktadır
(4.06). Ba$ta akademisyenler (4.42) olmak üzere emekli (4.21), ö%retmen
(4.21), ö%renci (4.13), özel sektör çalı$anı (4.06), ev hanımı (3.90), esnaf
(3.83) ve devlet memurları (3.82) gibi tüm kesimden insanların bu görü$te
birle$tikleri gözlemlenmektedir (Tablo 15). Ayrıca yöre halkının turizmde ba-
$arı için tüm kesimlerin ortak çaba ve deste%inin zorunlu oldu%u görü$ünde
birle$tikleri Tablo 15’e yansıyan de%erlerden anla$ılmaktadır (4.22).

Isparta’da turizmin geli$mesi için öncelikle turizm yatırımlarının arttırıl-
ması gerekti%i konusunda da yöre halkının hemfikir oldu%u (4.02) ara$tır-
manın ortaya koydu%u çarpıcı sonuçlardan bir di%eridir. Turizmin geli$mesi
için Isparta’nın Antalya turizmiyle bütünle$mesi gerekti%i konusuna ise yöre
halkının biraz daha temkinli yakla$tı%ı görülmektedir (3.64). Emekli (3.87),
devlet memuru (3.83) ve esnafların (3.80) özellikle ö%retmen (3.55), ö%ren-
ci (3.47) ve akademisyenlere (3.47) oranla bu konuda daha olumlu ve des-
tekleyici bir tutum izledikleri belirlenmi$tir (Tablo 15).
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Tablo 16’ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisi-
ne büyük katkı yapaca!ına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turiz-
min Isparta’nın ana gelir kayna!ı olabilece!i noktasında gerçekten tam bir
karasızlık içerisinde oldu!unu (3.06) ortaya koymaktadır. Benzer "ekilde
yöre halkı turizmin Isparta’da istihdam olanaklarını arttıraca!ına inanmakta
(3.87), turizmin Isparta’nın geli"iminde lokomotif rol oynayaca!ı görü"üne
daha temkinli yakla"arak kısmen destek vermektedir (3.52). Meslek grupla-
rı itibariyle bakıldı!ında ise turizmin Isparta’nın ekonomisine büyük katkı ya-
paca!ı ve ana gelir kayna!ı olaca!ı görü"üne özellikle emekli ve ev hanım-
larının di!erlerine oranla daha büyük destek verdikleri belirlenmi"tir. Turiz-
min Isparta’da istihdam olanaklarını arttıraca!ı dü"üncesine emekli (4.35),
akademisyen (3.97) ve özel sektör (3.94) çalı"anları önemli oranda destek
verirken, turizmin Isparta’nın geli"iminde lokomotif rol oynayaca!ı görü"üne
de en büyük destek emekli (3.87), özel sektör çalı"anı (3.74) ve ev hanım-
larından (3.55) gelmektedir.

121



Tablo 17’de görülece!i üzere yöre halkı festivallerin bir ilin tanıtımı ve
geli"iminde önemli rol oynadı!ını dü"ünmektedir (4.08). Bu konuda özellik-
le ö!renci (4.17), özel sektör çalı"anı (4.15), esnaf (4.10) ve ev hanımları
(4.07) daha yüksek bir kararlılık içerisinde oldukları görülmektedir. Yöre hal-
kı aynı düzeyde olmasa da “gül ve halı festivali”nin Isparta ili ekonomisine
katkı sa!ladı!ına inanmaktadır (3.67).

SONUÇ VE ÖNER!LER
Ara"tırmadan çıkarılabilecek temel sonuçlar;
• Isparta’da ya"ayanların yakla"ık yarısının bulundukları ilin do!al ve

kültürel zenginlikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadı!ı,
• Isparta denince yöre halkının çok büyük bir ço!unlu!unun aklına ilk

olarak “gül” geldi!i,
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• Turizmle akla gelen ilk iki unsurun ise “Davraz” ve “E!irdir Gölü” ol-
du!u,

• Yöre halkının Isparta’da öncelikle kı" turizmine a!ırlık verilmesi ge-
rekti!ine inandı!ı ancak meslek gruplarına göre bu bakı" açısının de-
!i"ti!i,

• Isparta ili için en önemli üç sorun türünün i"sizlik, hava kirlili!i ile oto-
park ve trafik sorunu olarak de!erlendirildi!i,

• Yöre halkının Isparta’nın turizm potansiyeli hakkında yeterince bilgi
sahibi olmadı!ı,

• Yöre halkının Isparta ilinin sahip oldu!u turizm potansiyelini yeterin-
ce kullanamadı!ını dü"ündü!ü,

• Yöre halkının Isparta ilinin turizmde altyapı sorunları bulundu!unu
dü"ündü!ü,

• Yöre halkının Isparta turizminin geli"mesi açısından ilin temel (önde
gelen) kurulu" ve birimleri arasında yeterli ve etkin bir dayanı"ma, i"-
birli!i, ileti"im ve koordinasyonun olmadı!ını dü"ündü!ü,

• Yöre halkında Isparta’nın do!al ve kültürel zenginliklerinin tanıtımın-
da yetersiz kalındı!ı dü"üncesinin egemen oldu!u,

• Yöre halkının turizmde ba"arı için tüm kesimlerin ortak çaba ve des-
te!inin zorunlu oldu!una inandı!ı,

• Yöre halkının Isparta’da turizmin geli"mesi için öncelikle turizm yatı-
rımlarının arttırılması gerekti!ine inandı!ı,

• Yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapaca!ı ve
Isparta’da istihdam olanaklarını arttıraca!ını dü"ündü!ü,

• Yöre halkının festivallerin ilin tanıtımı ve geli"iminde önemli rol oyna-
dı!ı ve bu ba!lamda “gül ve halı festivali”nin Isparta ili ekonomisine
katkı sa!ladı!ına inandı!ı, "eklinde sıralanabilir.

Isparta’nın turizm potansiyeli ve kullanımı ile ilgili literatür taramasında,
konuyla ilgili birçok makale, tebli!, tezlerin yapıldı!ı görülmektedir. Yapılan
her çalı"manın ortak vurgusu; Isparta’nın zengin bir turizm potansiyeline sa-
hip oldu!u fakat bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmedi!i husu-
sudur. Bunun yanından di!er ortak nokta mevcut turizm potansiyelinin ha-
yata geçirilmesi kar"ısında, bölgenin ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda
geli"ece!i vurgusudur. Elde edilen bu sonuçlardan yapılan bu bilimsel ça-
lı"maların, ilgili kurum ve kurulu"larca ya yeterince anla"ılmadı!ı ya da sa-
hiplenilmedi!i anla"ılmaktadır.
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Bu çerçevede, “Gül-Davraz-E!irdir Gölü” sac aya!ının inanç turizmiyle
desteklenmesi, kı" turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi ve eko-turizmin
desteklenip geli"tirilmesi, turizmdeki altyapı sorunlarının çözülmesi (çevre
sorunları, hava kirlili!i, otopark ve trafik, sosyal dinlenme ve rekreasyon
alanlarının yetersizli!i, ula"ım vb), turizme yönelik yatırımların artırılması,
halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi, turizmde daha etkin bir tanıtım
ve pazarlama faaliyetinin geli"tirilmesi, ilin önde gelen kurulu" ve birimleri
arasındaki dayanı"ma, i"birli!i, ileti"im ve koordinasyonun daha etkin hale
getirilmesi öncelikle yapılması gereken temel faaliyetler olarak sıralanabilir.

Isparta’nın Antalya’ya kom"u olması ve ula"ım mesafesinin kısa olması
Isparta için büyük bir fırsat olu"turmaktadır. Bu kapsamda Antalya’dan Is-
parta’ya mevcut turlar tekrardan yapılandırılarak ve geni"letilerek inanç ve
kültür turizmine yönelik turlar düzenlenebilir. Isparta’da inanç turizmine yö-
nelik bir çok tarihi ve kültürel mekanlar bulunmaktadır. Bu mekanların çev-
relerindeki konaklama ve rekreasyonel tesislerinin yetersiz olması ziyaretle-
rin günü birlik olmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu eksikliklerin gidilmesiyle be-
raber, dini mekanların kazı ve restorasyon çalı"malarının geni"letip hızlan-
dırılması, dini mekanların ibadete açılması ve buralara din adamı tahsis
edilmesi bölgeyi ziyaret eden turist sayısını ve geceleme oranlarını attıra-
cak çalı"malar olarak söylenelir.

Sinema ve diziler bir bölgenin tanıtılmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bu
kapsamda 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nin tanıtım ve pazarlama strateji-
sinde “sinema sektörünün bir tanıtım aracı olarak kullanılması” yer almak-
tadır. Bu konu ile ilgili olarak Isparta ve çevresinde çekilecek dizi ve filmler
bölgenin tanıtılması ve ziyaretçi sayısının arttırılmasında yararlanılacak
stratejilerden biri olabilir.

Bölgede uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum ve fuar çalı"maları-
nın arttırılması, bölgenin yöresel özelliklerinin yansıtan ürünlerin üretilesi ve
te"vik edilmesi, bölgesel mutfa!ını öne çıkaran yiyecek ve içeceklerin üre-
tilmesi, mimari ve tasarım açısından orijinallik ta"ıyan yapıların (Yalvaç Ev-
leri) korunması ve restore edilmesi, festivallerin tanıtımının etkin hale geti-
rilmesi ve bu faaliyetlere katılımın arttırılması bölgenin geli"mesi ve kalkın-
masını hızlandıracak faaliyetler olarak dü"ünülmektedir.
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BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR

Bizde te"ekkür ediyoruz. Ben "öyle kısa bir özet yapmak istersem. Ba"-
ka yerleri görmek, tanımak, e!lenmek, dinlenmek, alı"veri" yapmak olarak
nitelendirebilece!imiz turizmde, birçok çe"it oldu!u malum. Belli ba"lıklar
altında toplarsak bu turizm çe"itlerini; #"te yaz turizmi, kı" turizmi, sa!lık tu-
rizmi, kongre turizmi, ma!ara turizmi, yayla, da!cılık, inanç, gençlik, av, bo-
tanik, hava sporları, golf, ku" gözlemcili!i, rafting gibi sıralamak mümkün.
Bu sıralamı" oldu!unuz turizm çe"itleri ba!lamında ben birkaç noktada, Is-
parta’nın mevcut durumu nedir diye bir bakacak olursak; örne!im kı" turiz-
mine baktı!ımız zaman, demin arkada"ımızda söyledi, daha önceleri biz
1993 yılında Isparta’ya geldi!imizde Isparta’da kı" turizmi diye bir "eyden
bahsetmek mümkün de!ildi. Dolayısıyla son 5-10 yılda Isparta’da, Dav-
raz’da, 460 yataklı bir kı" turizm merkezi olu"turulmu". Hakikatten buna
önayak olmu" ve bunun geli"mesine katkıda bulunmu" olanlara te"ekkür
etmek gerekir. En azından belli bir noktada ba"lanmı" ve ileriye ta"ınmı".
Türkiye’de buna benzer kı" turizmine uygun, Turizm Bakanlı!ı verilerine gö-
re, yakla"ık 20 kadar yer var. Bunların içerinde yatak kapasitesi olarak 6 ve-
ya 7. sıraya gelmi". Yeterli mi .gayet tabii ki yetersiz. O zaman pastadan da-
ha büyük pay alınacaksa, bunun daha da ileri ta"ınması gerekti!i bir vaka.
Bir ba"ka turizm örne!i, kongre turizmi, kongre turizmine baktı!ımız zaman
Isparta’nın herhalde en büyük ve ilk salonu bu. Bunun dı"ında büyük salon,
"imdi üniversitenin kurulması dolayısıyla 500 ki"ilik daha bir salona sahip
ama o yeterli mi, o da yetmiyor. Onun dı"ında kongre turizmin ya"atılabil-
mesi için bir ba"ka unsur daha gelir. Kongreye gelmi" olanların konaklama-
ları. Biz düzenlemenin içerisinde oldu!umuz için, gayet rahat hissetti!imiz
için beyan ediyorum. Geçen seneki düzenlenen Uluslararası Davraz Kon-
gresi’nde, kongre yapılacak, toplantıları yapacak salon bulma noktasında
ciddi sıkıntılarımız oldu. Bir tane ana salon vardı Davraz’daki otelde, onun
dı"ında küçük salonları daha ziyade odalar veya küçük mekânları salon ha-
line dönü"türerek zorlamayla oturumlar gerçekle"tirildi. Ve sayı da belli bir
sayının üzerine geçmemesi noktasında temennide bulunuldu, çünkü gele-
cek misafirlerin konaklama noktasında sıkıntı ya"ayaca!ı, de!i"ik mekan-
larda. O zaman demek ki kongre turizmi için gerekli altyapı var. Üniversite-
yi bu anlamda göz ardı edemeyiz, ciddi bir potansiyel. Ama bu potansiyeli
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kongre turizmi "eklinde Isparta’ya bir nemalandırma vasfına getirmek ister-
sek, o zaman gerekli alt yapının hali hazırda yeterli olmadı!ını diyelim var
ama yeterli olmadı!ını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kongre turizmden geçersek,
ma!ara turizmi diye bir turizm var. Ma!ara turizmi ba!lamında bakarsanız,
bu konuyla ilgili Turizm Bakanlı!ı de!i"ik çalı"malar yapmı", Türkiye’nin je-
olojik yapısının da bu turizme uygun oldu!unu ve yapısının ma!aracılık açı-
sından önemli oldu!unu söylüyorlar ve Türkiye’nin ve dünyanın en uzun
ma!aralarından bir tanesinin Isparta’da oldu!u. #ki ma!arası, bir tanesi Zin-
dan Ma!arası, bir di!eri de Pınargözü Ma!arası. En uzun ma!ara Pınargö-
zü Ma!arası’nı herhalde dünyada pek bilen yok. Ama i"te Zindan Ma!ara-
sı’nı da Isparta’da kaç ki"i gördü derseniz onu da yine herhalde sizlerin tak-
tirine sunmak gerekir. Dolayısıyla bu ba!lamda bakarsak bölgeyle de bü-
tünle"tirilebilir, i"te Burdur’un "uradan kestirme yolumuzda oldu, yakla"ık
20-25 dakika sonra oradaki bir ma!araya #nsuyu Ma!azası’na gitmek müm-
kün. Demek ki bölgede ma!aracılık anlamında da bir potansiyel var. Yani
bundan "una varmak istiyorum, mü"teri çe"itlili!i açısından, de!i"ik insan-
ların, de!i"ik konulara ilgi duydu!unu dü"ündü!ümüz zaman, farklı ilgi
alanlarına hitap etme imkânın oldu!unu söylemek istiyorum. 

Yayla turizmi, Isparta hakikatten Antalya’dan sonra baktı!ımız zaman,
ciddi anlamda bir yaylacılık turizmi için elveri"li bir konumu var. Bu bazen
yayla "enlikleri "eklinde, bazen Yörük "enlikleri "eklinde bir takım "enlikle-
rin düzenlendi!ini de biliyoruz. Ama bunun turistlerle veya yabancılarla bü-
tünle"tirilmesi noktasında yine iyi bir noktada olmadı!ımızı rahatlıkla söyle-
yebiliriz. O zaman bunun da geli"tirilmesi noktasında en azından bir fizibili-
tenin yapılması gerekti!ini söyleyebiliriz. Da!cılık yayla turizmi ile beraber
gayet mümkün Isparta’da. #nanç turizmi, zaten arkada"ımız söyledi. #nanç
turizmi açısından ciddi bir potansiyeli var. Gençlik turizmi, 40 bin ö!rencisi
olan bir yerde herhalde gençlik turizmi açısından potansiyel yok demek hak-
sızlık olur. Av turizmi, Antalya’nın dibinde ben biliyorum ki yaban keçisi av-
lamak için bir mekan olu"turulup, burada av turizmin geli"tirilmesi noktasın-
da çabalar var. Isparta’nın sabahleyin jeolojik yapısı da söylenince, ciddi an-
lamda bu noktada potansiyel oldu!unu, hatta belki de birçok köylünün An-
talya’nın ve bu yakın bölgedeki da! köylerindeki ki"ilerin yaban domuzun-
dan muzdarip oldu!unu da biliyoruz. Dolayısıyla bunu turizme dönü"türme
noktasında da bir potansiyel oldu!unu rahatlıkla söyleyebiliriz. Da!cılı!ın
yanında botanik turizmi, hava sporları, E!irdir Gölü’nde rüzgar sörfü, rüz-
garla ilgili ki"isel uçu"lar gerçekle"tirebiliyoruz, ku" gözlemcili!i, rafting ya-
ni yakla"ık 10-15 tane turizm çe"idi sayıyoruz. Bunların içerisinde yakla"ık
12-13 tanesine yönelik Isparta’da belli bir altyapının oldu!unu çok rahatlık-
la görebiliyoruz. O zaman nedir burada sıkıntı? Tamam bir ba"ka avantajı
da demin arkada"ımız da söyledi. 4-5 milyon turistin geldi!i bir "ehrin kom-
"usuyuz. Yani mü"teri aramak için tabiri caizse Avrupa’ya veya uzak ülke-
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lere gitmemize gerek yok, yakla"ık 110 km’lik bir yere gitmemiz yeterli. O
zaman burada "öyle bir sonuç çıkarabiliriz herhalde, turizm açısından, ge-
rek Isparta’nın sahip olmu" oldu!u de!erler, gerekse di!er unsurları dikka-
te aldı!ımız aman unu var, "ekeri var, sütü var helva yapacak her türlü mal-
zeme var ama ortada helva yok veya helva çok yetersiz. Yani helva küçük
tencerelerde pi"iriliyor ve dolayısıyla bundan ne pi"iren memnun ne de ge-
len memnun. O zaman bu tencereyi kazana dönü"türüp dü!ün helvası ha-
line getirmek gerekti!i kanaatindeyim. Bunu da kim yapacak o zaman? Sa-
bahki oturumlarla bütünle"ik olarak dü"ünürsek olursak, herhalde Ispartalı
giri"imcilerin bu noktada ön plana çıkması gerekir. Tabii giri"imcilik herkes
giri"imci olur mu tartı"ması rahatlıkla yapılıyor. Ben son günlerde okudu-
!um bir ara"tırma ba!lamında bakıyorum, i"te lise düzeyindeki ö!renciler-
de bir ara"tırma yapılıyor, okulu bitirince ne olmak istersin dedi!imiz zaman,
en önemli a!ırlı!ın belki Türkiye ortalamasında da böyledir ama devlet me-
muru oldu!unu, devlet memurlu!una girmek hedeflendi!ini, yani en ön
planda onun oldu!u. Belki burada dar gelirli veya dü"ük gelir düzeyine sa-
hip olmanın etkenleri olabilir veya orada bir garanticilik söz konusu olabilir
veya bir ba"ka ya"adı!ımız canlı örne!i de burada payla"abiliriz. Adamın
E!irdir’de yakla"ık 10-15 dönümlük elma bahçesi var, elma bahçesinden
yıllık kazancı, bir devlet memurunun, orta düzeydeki bir devlet memurunun
elde etti!i kazancın üzerinde, ama aynı ki"i herhangi bir kamu kurulu"unda
temizlik firması aracılı!ıyla çalı"mak için çaba içerisinde. Yani kamuda gö-
rev almak, sanki en önemli hedef, kazanç olarak bakmıyor herhalde, de!i-
"ik psikolojileri olabilir. Demek ki o zaman burada yapılması gereken husus
nedir? Önce Ispartalılar olmak üzere neye sahip oldu!umuz noktasında bir
farkındalık yaratmamız gerekiyor ve bu farkındalı!ınızı ticaretle"tirebilme
maksadıyla, giri"imci insanların yeti"tirilmesi noktasında çaba sarf edilmesi
gerekiyor. Bu noktada kötümser misiniz? gayet tabii ki "u andaki bulunmu"
oldu!umuz konum itibariyle yeterli olmayabiliriz ama bu noktada de!i"ik ça-
baların, bu toplantıyı da bu çabalardan bir tanesi olarak de!erlendirirsek, bir
farkındalık yaratma ve bu farkındalık noktasında çaba sarf etme noktasın-
da mesafe katetti!imizi söyleyebiliriz. Herhalde ilk yapmamız gereken hu-
sus bu noktada, kendimiz veya Isparta’nın bu mevcut de!erlerini, pazarla-
mak "eklinde olacaktır diye özetleyebiliriz. 

Ben tekrar sabrınız için te"ekkür ediyorum. Sizlerden katkı veya sorula-
rınız varsa bekliyoruz.
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SORU-CEVAP

FEVZ! ÖZDEM!R
Sayın Durmu" hocam çok te"ekkür ederim, bu programları hazırlayan-

lar, eme!i geçenlere de çok te"ekkür ederim. Ben Fevzi Özdemir. Isparta
Ak Parti #l Genel Meclis üyesiyim ve aynı zamanda Turizm Derne!i ba"kan
yardımcısıyım. Hulusi hocam size de çok te"ekkür ediyorum vermi" oldu!u-
nuz bilgilerden dolayı. Aslında hepimiz aynı "eyleri söylüyoruz. Sabahki
programda da aynıydı, söylemler var ama eylemler yok. Turizm olgusunda
zaten bu eylemleri yapmak için biraz da çok çaba sarf etmek gerekli diye
dü"ünüyoruz. Ben "unu dü"ündüm Hulusi hocam anlatırken, festivallerde
tanıtım eksikli!inde ve bugüne kadar yerel yönetimlerin bir yükü gibi görün-
dü!ü için bu genelde belediye ve valiliklerin beraberce yaptı!ı festivaller
oluyor. Kamunun yapabildi!i festivallerde artık yani söyleyecek bir "ey de
yok. Benim aklıma fikir geldi. Üniversitelerimiz bu konuda daha uzman ve
daha aydın görünümünde bence, özellikle de tanıtım konularında ellerinde-
ki imkanlar biraz daha fazlasıyla var. Biz gelin hep bir olalım, biz festivaller-
de inanın kurumlara gidip para istemekten bıktık festival yapmak için. Dök-
me suyla de!irmen dönmüyor. Bizim yapabildi!imiz ancak bunlar oluyor.
Ben "unu teklif ediyorum. Bu festivalleri üniversiteler niye üstlenmiyor. Ta-
nıtım için hem üniversite ve "ehrin kopuklu!u bu düzelmi" olamaz mı üni-
versitede kongre salonumuz var, çok güzel, harika ama ben üniversitede
yapılan kongrelerin ço!una katılamıyorum ki, haberim bile olmuyor. Ondan
sonra da diyoruz ki, Isparta’da 5 yıldızlı bir otel yok, yatırımcı yok, giri"imci
yok. Ben eminim ki Isparta’da yatırımcı, giri"imci 5 yıldızlı bir konferans sa-
lonu yaptı!ı zaman da bu kongre turizmleri olsun ve her ne olursa olsun çok
talep de olmayacaktır. Kamunun yerleri yine tercih edilecektir. Bunların hep-
si bir ayrıntı ama özellikle festival konusunda bu ba"langıç olsun in"allah.
Ben üniversitelerin bu festivalleri yapmasını istiyorum. Bugün halı ve gül
festivallerinde Bulgaristan, gül ürünleri, gül ya!ıyla ilgili olan turizm potansi-
yelini çok iyi biliyorum. Aynısını memleketimize bundan önceki dönemlerde
de hep söyledim ama anla"ılmıyor. Yani bir turistin gül yapra!ını kendisinin
toplaması ve topladı!ı bu gül yapra!ından kendisi bizim dedelerimizin yap-
tı!ı ibrikler yoluyla gül ya!ını çıkartması ve onu memleketine götürüp, bu
gülü ben topladım, bu ya!ı da ben çıkarttım demesini pekala biliyoruz biz-
de ama yapamıyoruz. Yapamayınca da Isparta’daki giri"imcilere, Ispar-
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ta’daki esnafa çok vuruyoruz gibi geliyor bana. Gerçekten sabahtan beri
bende izliyorum ho"uma da gidiyor zaten bir "ey diyecek halim yok i"te sa-
londa olan sayı belli. Geçen yıl valimizin ba"latmı" oldu!u Isparta ile ilgili
panellerimizde de biz aynı "eyleri ya"adık. Yok i"te olmuyor, dürtmeyle de
olmuyor bu i"ler, biraz içeriden gelmesi gerekiyor. Turizm Derne!i ba"kan
yardımcısı olarak da ben bununla biraz fazlasıyla istiyorum. Mesela turizm-
le ilgili 5 yıllık bir tema yapıyorduk ilk temamız gençlik turizmiydi hocam da
bahsetti. 35 Bin Gülümüz var adı altında, dün bir gençlik konseri verdik. Çok
da güzel oldu. Biz bu gençlik konserimize inanın sunucu bulamadık, ben
yapmak zorunda kaldım. Yani serzeni"lerim Isparta’daki bu potansiyelleri
bilimsel olarak ve bilinçli olarak bilenler vardır. Ispartalı turizmi aslında yü-
re!inde ya"ıyor. Ama bir "eyler yapılmıyor. Üniversiteye ben burada çok gö-
rev dü"tü!ünü görüyorum, üniversite birazcık daha ta"ın altına elini sok-
malı, gelin bu festivalleri ne olursunuz siz yapın. Üniversitenin yapaca!ı bir
program çok farklı olacaktır, ben bundan eminim. Uluslararası nitelikli bir
festival yapmak istiyorsak bunu üniversite kesinlikle yapmalı, te"ekkür edi-
yorum.

BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR
Ben te"ekkür ediyorum. Gayet tabii bu konudaki belli bir çaba içerisinde

oldu!unuzu biliyoruz ve tebrik ediyoruz. Mesele burada "u, gayet tabii ki
üniversitede mesela, gençlik festivali ba!lamında, bahar "enliklerini ulusla-
rarası düzeye ta"ımakta ve bu anlamda bir nevi gençlik turizmini te"vik et-
mektedir. Ama sizde takdir edersiniz ki, bunun dı"ındaki bir takım turizm fa-
aliyetleri, sadece o bölgeyi veya o yeri tanıtmak veya ondan yararlanmak
dı"ında bir takım ticari kaygılarında ta"ınmasını gerektirir. Bu ba!lamda za-
ten üniversite, bu tür kaygının pe"ine gitti!i zaman bir ba"ka ele"tiri alır,
derki; siz e!itim ö!retim faaliyeti mi yapıyorsunuz ticaretle mi u!ra"ıyorsu-
nuz diye. Onun bazı örneklerinin de daha önceden kısmen ya"andı!ını bi-
liyoruz. Ama burada esas itibariyle ticari kaygılar daha ön planda olursa, in-
sanlar daha böyle gönülden veya daha böyle ciddi çabalarla arayı"lar içeri-
sinde olur. O ba!lamda bence küçümsememek lazım "u anda yapılan faali-
yeti, "u ve ya bu "ekilde insanlar bu tür yatırımlar olabilece!ini, Isparta’da
potansiyelin oldu!unu, zaman zaman i"te sabahki oturumda söylendi!i gi-
bi, konu"ula konu"ula bu konuda insanların ya ben "unu yapayım bari ya-
pacak ba"ka i"im yok gibi bir arayı" içerisine girebilece!ini dü"ünüyorum.
Zaten "ehirle üniversiteyi ile ayrı olarak dü"ünmüyoruz. $ehirle üniversite
birlikte ne yapılması gerekiyorsa o noktada üniversitedeki potansiyel, ente-
lektüel sermayeden rahatlıkla faydalanabilir, ama ticari boyutunda zannede-
rim üniversitenin zannederim bir takım çekinceleri oluyor. Tekrar katkınız
için te"ekkür ediyorum. Buyurun efendim.
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SAADET "ENELER
Efendim iyi günler, ben Saadet $eneler, herkese her katkısı için te"ek-

kür etmek istiyorum ben bugün için. Gerçekten güzel bir katkı semineri, be-
yin ve niyet semineri bu aynı zamanda. $imdi ki"isel geli"im uzmanlı!ı ya-
pıyorum ben. Bizim i"imizde dünyada belki de koçlukların bu kadar tutma-
sının sebebi "u; bu gezegende mesleki tecrübelerimiz gösterdi ki, nazar
de!meyen tek "ey aklı. Kimse kimsenin aklını be!enmiyor. Bu yüzden bel-
ki de herkes hala bildi!i do!ruda, dededen atadan bildikleri ile sadece gel-
di!i için bazı tıkanıklar ya"ıyor olabiliriz. Ancak, geleneklerimizden ve kök-
lerimizden aldı!ımızın üstüne üzerine teknolojiyi ve kültürü de eklersek çok
güzel "eyler yapılabilece!ini dü"ünüyorum. Benim sevdi!im bir hikaye var.
Bir deniz kenarında balıkçı oltasıyla sakin sakin balık tutuyormu", bir i"ada-
mı gelmi" demi" ki; ne yapıyorsun? balık tutuyorum, demi" ki; böyle olmaz
daha büyütmeli sana bir tekne alalım, sonra da balıkçı gemisi alalım, ee
sonra demi", sonra da demi" sen bunu ihraç edersin, sonra, sonra tatile ge-
lirsin buraya, sonra, e sonra demi" deniz kenarında burada gelir oturursun,
iyi de ben zaten yapıyorum "imdi demi" balıkçı. $imdi biz bu dünyaya niye
geldik bu mesajı belki de vermek lazım. Hani o geldik gidiyoruz, birazcık o
giri"imcilik ruhu, ö!leden önce bahsetti!imiz nokta da, neyi farklı yapabili-
riz, yani bir ta" üstüne ta" koyabilir miyiz mantı!ını çocuklarınıza vermemiz
gerekiyor gibi geliyor. Birkaç küçük örnek verece!im, belki çorbada tuzum
olur, fikir verebilirim. 1961 yılında John F. Kennedy Amerika’da ba"kan se-
çildi!inde te"ekkür konu"ması yapıyor halkına, "unu söylüyor, 5 cümlelik kı-
sacık bir konu"manın ilk cümlesi slogan oldu Amerika’da 61 yılında. Sevgi-
li Amerikalılar ülkemizin sizin için neler için yapabilece!ini dü"ünmeyi bıra-
kın sizin ülkeniz için neler yapabilece!inize bakın. Belki de bu slogan saye-
sindedir ki bugün, herkes acaba Amerika’da neler yapılıyor diye bakıyor.
Öte yandan Japonlarla çalı"ırken fark ettim ki muazzam bir iç güçleri hani
motivasyon dedi!imiz Türkçe’si iç güç sahibi bütün kıtalarda kimse onların
oda!ını ve güdüsünü bozamıyor ve ben bir yetkiliye sordum. Bunu nasıl ve-
riyorsunuz? Cevap, anaokullarındayken çocukları elektronik fabrikalarına
götürüyoruz ba"larını döndürüyoruz, ondan sonra atom bombasının dü"tü-
!ü yere götürüyoruz ve diyoruz ki, hala bir tek yaprak yok ye"il, diyoruz ki
biz buradan buraya getirdik, siz ne yapacaksınız? $imdi güçlü Türkiye
Cumhuriyetinin nereden nereye geldi!ini belki de çocuklarımızla beraber
büyüklerimize de hatırlatmaya ihtiyaç var. Oturma gibi bir lüksümüz yok.
Geli"me gibi bir görevimiz ve sorumlulu!umuz var. Bu bilinci nasıl verece-
!iz herhalde e!itim sayesinde. Bir orkestra "efi gibi yani bir arabanın en iyi
model arabanın belki de bir araya getirilmesi gibi bir sürü arabanın bir sürü
güzel özelli!i var, birinin motoru çok iyi, birinin tasarımı çok iyi, birinin elek-
trik dizaynı çok iyi ama bunları biraya getirmiyorsak çalı"mıyorsa orkestra-
da tektük yanlı" bir "eyler olmuyor de!il mi muazzam bir sanat çıkması için.
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Belki de geli"ime, ekonomiye sanat gözüyle bakmamız lazım ve elbirli!i
yapmamız lazım. Hepimizin aynı fikirde oldu!unu dü"ündü!üm için rahat-
lıkla konu"uyorum. Ö!leden önceki konu"mada Amerika’da ortaokulda giri-
"imcilik derslerinin verildi!ini hatırladık bir kez daha. Evet, e!itirsek ve ha-
tırlatırsak neler ba"arılabildi!ini bu ülkede nereden nereye geldi!imizi çok
daha iyi olacak. Son söz, #sveç’te “Atatürk gibi dü"ünmek” diye bir deyim
var. Kurtulu" Sava"ı’ndan sonra ot yok, ocak yok, mum yok, çorap yok, bir
de kıtlık, salgın hastalık da çıkmı", ilaçta yok. Ne yapacaksınız Pa"am çok
zor görünüyor dediklerinde verdikleri cevap bugün #sveç’te Atatürk gibi dü-
"ünmek deniliyor. Bence bugün Kuantum dü"ünce tekni!inin de herhalde
temelidir. Çok zor görünüyor olabilir, ama bir yolu vardır ben onu mutlaka
bulaca!ım. Herhalde bu bir giri"imcilikdir. Te"ekkür ediyorum. 

BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR
Te"ekkür ediyorum. $imdi efendim gayet haklısınız 1900’lerde baktı!ı-

nız zaman Türkiye’deki okuma-yazma oranının ne oldu!una, herhalde bel-
li oranda fikir sahibiyiz. Zaten o dü"ük olan okuma-yazma bilen veya bu ko-
nuda Türkiye’yi ta"ıyacak olan neslin de, Kurtulu" Sava"ı’nda ciddi bir yok
olma ya"adı!ını biliyoruz. Tabii oradan ba"lıyoruz sıfırdan, zaman zaman
Almaya ile Japonya ile Türkiye mukayese edilir, onlar nasıl dirildi de efen-
dim biz bu kadar hızlı toparlanamadık. Gayet basit, Almanya’da 1900’lerde
okuma-yazma oranı %90’larda, bizde %5’lerde, o %5’lerin birço!u da Kura-
nı Kerim okuma veya da ilkokul 3’e kadar okuma olarak görüyor. Teknoloji
veya e!itimin di!er boyutuyla ilgili, pozitif bilimlerle ilgili noktada çok ciddi bir
eksikli!imiz veya yeterli düzeye gelemeyi"imiz muhakkak. Buradan hare-
ketle günümüze geldi!imiz zaman, günümüzde ula"tı!ımız nokta yeterli mi
yine mukayese edersek, yeterli olmadı!ını hepimiz biliyoruz. Giri"imcilik
noktasına bakarsak e!itimle ili"kilendirerek, i"te bizler 1980’ler mezunuyuz
üniversiteden. Üniversiteden mezun oldu!umuz zaman devlet, kapısını aç-
mı" bekliyordu. Hemen gelin sizi i"e alaca!ım diyordu. Mezun olur olmaz
atamalarımızı yapıyordu. Ama günümüze geldi!imiz zaman devlet diyor ki
,alamam sizi i"e, tamam en büyük i" veren yine devlet ama bu ba!lamda
alamam diyor. O zaman i"te ö!rencilerimize biz örne!in, #ktisadi #dari Bilim-
ler Fakültesi’nde "unu söylüyoruz; i"letme bölümünde yakla"ık 7-800 yüz
ö!renci varsa, sizin içinizden devlette görev alabilecek veya görev alma ih-
timalinin olma sayısı 10-15 hadi bilemedik 20, bu neye kar"ılık gelir, %1’e
bile kar"ılık gelmez. Geri kalanın ne olması gerekiyor o zaman, kendi i"ini
kurup, o zaman e!er siz e!itilmi" insan, yani, dünyada olup bitenlerin far-
kında olan biri insanı yeti"tirirseniz ve e!itim düzeyi olarak yeti"tirdi!imiz bu
insanlara böyle bir hedef de gösterirsek, inanıyorum ki ben gelecek yıllarda
bu noktada ciddi mesafeler kat edece!imizi. Geldi!imiz nokta yeterli mi de-
!il tabii. $unu bilmek lazım, koskoca bugünün Amerikası diyelim, bir ko-
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numda bu kadar dar bir kaba sı!ınmakta sıkıntı ya"ıyoruz, normaldir ya"a-
mamız, bizim bu endi"elerimizi birçok ülkedeki hiçbir vatanda" belki duymu-
yor. Bu bize bir karamsarlık yaratmasın, zannederim genlerimizde vardır
potansiyel, herhalde biraz yönlendirme ile paralel bir "ekilde, yine o nokta-
ya ula"aca!ımızı dü"ünüyorum. 

VAL!L!K YAZI !"LER! MÜDÜRÜ
Valilik yazı i"leri müdürüyüm, ufak bir katkım olsun istedim. $imdi bir ta-

ne yerel televizyon kurulu"umuz var, Kanal 32 diyoruz, basına da büyük i"
dü"üyor. Ben bu anlamda medyaya da büyük i" dü"tü!ünü gözlemliyorum.
Bu konularda Kanal 32’yi bilmiyorum yetkililer burada mıdır ama bu tür kal-
kınma, ekonomik geli"me ve turizm potansiyeli açısından medyanın da bü-
yük sorumlulukları oldu!unu dü"ünüyorum. En azından geli"mi" program-
lar yapsalar, bunu magazin "eklinde de olabilir, yeter ki Isparta tanınsın.
Böylece o sizin biraz önce de!indi!iniz gibi, Isparta’nın ilçelerinde bulunan
do!al güzellikleri insanlar görsel yolla ö!renmi" olur, ben bunu söylemek is-
tedim. Te"ekkür ederim.

ADNAN YILMAZ
#smim Adnan Yılmaz, Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısıyım. Bir

katkı yapmak istiyorum. Genelde turizm denince daha do!rusu eko turizm
olarak tanımladı!ımız ya da alternatif turizm olarak, biz Ispartalarılar ya da
Türkiye’de de yapılan bir hata, hep potansiyellerden bahsederler, i"te da!ı-
mız var, çiçe!imiz var, bunlar turizm de!ildir. Turizm bir "eyi olabilmesi için
stratejik ürün yakla"ımında, alt talepten ürün çıkarılır. Bizim Isparta’da, be-
nim kanımca, en büyük eksikli!imiz, ürünümüz yok, turizmi biliyoruz ki, dün-
yada en rekabetçi bir iktisadi bir alandır, rekabetin en yüksek oldu!u yüksek
alandır. Biz öyle ürünler geli"tirmeliyiz ki hem ulusa hem de küresel anlam-
da rekabet edebilsin. Yoksa da!ımız 1000 yıldır var yani. Bunları biz ürün
haline, özellikle bu tedarik zincirindeki neresinde yer alaca!ımızı bilerek,
yani bunları ürün haline getirmedi!imizi müddetçe, özellikle pazarlama-
marketing boyutta, Biz hep, gölümüz var. çiçe!imiz var, da!ımız var diye
konu"ur dururuz. $öyle bir soru sordu!unuz zaman, insanlar mesela E!ir-
dir, Isparta’nın en turistik yeri olarak söyleriz, E!irdir’in içinde baraj gölleri-
miz var gerçekten güzel. Yani hem uçaktan çekilmi", hem de çe"itli foto!-
rafçılar çekti, gerçekten güzel. Ama "öyle bir olay ki hiçbir ürünümüz yok,
hiçbir ürün geli"tiremedik. Bunun birçok sebepleri var. Aynı zamanda ben
en büyük tehdit olarak da gördü!üm, Isparta içme suyu rezerv alanları ol-
du!u için bu alanlar, bu göllerimizde içme suyu rezerve alanıdır ve bütün tu-
rizm faaliyetlerine kapalı bir yer. Yani bizim Isparta bölgesi göller bölgesi,
Burdur’u da içine alırsak, su müzelerimiz var ama maalesef yani bunları hiç-
bir "ekilde "u andaki yasalarla ürün haline dönü"türemiyoruz. Kovala Gölü
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alanının do!al sit, Gölcük alanı do!al sit, E!irdir Gölü’nün alanı su kontrol
yönetmeli!ine tabi hiçbir "ey yapamazsınız. Onun için bizler e!er Isparta’da
bir turizm olgusundan bahsedeceksek, öndeki engellerini bilerek onları a"-
ma yollarını deneyerek ve ürün pazarlama odaklı, talep odaklı ürün geli"tir-
meliyiz. Te"ekkür ederim.

BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR
Zannederim burada turizmin veya turistin yaralanabilir bir konuma geti-

rilmesinden bahsediyorsunuz. O noktada tabii ki dedi!imiz gibi bu tür tartı"-
malar olu"tukça, bunların bir ihtiyaç haline geldi!ini gördükçe, zannederim
o noktada da turizme, turistin yararlanabilir bir konuma getirilmesi sonra da
bunun turiste pazarlanması en önemli unsur olacak diye dü"ünüyorum. 

B!R KATILIMCI
Çok de!erli ve muhterem hocalarım ben bir konuda ikilem içerisinde kal-

dım bilgilendirirseniz sevinirim. Ünlü gezgin Katip Çelebi Cihanım adlı ikin-
ci eseri cildin 639. sayfasında aynen "öyle der; Ceber denilen azimdarlar
arasında ya"ayan insanlar, ak duttan leziz, hafif pekmez yaparlar. 400 yıl
önce tarihin yapraklarına kazınmı" bu sözü biz, Isparta ilimizin Sütçüler il-
çesinde, bundan 21 yıl önce festival olarak ölümsüzle"tirdik. 16 yıldır belki
dünyada ilk ve tek festival, Dut ve Pekmez Festivali olarak biz bunu gele-
neksel olarak devam ettirdik ve Turizm Bakanlı!ı’nca da ismi Dut ve Pek-
mez Festivali olarak tescillendi. Geçti!imiz yıl 21.’sini düzenledik, Allah na-
sip ederse, Temmuz ayının ikinci haftasına rastlayan hafta sonu Cuma, Cu-
martesi, Pazar 22.’sini kutlayaca!ız. Ben do!açlama bir sunucu olarak aci-
zane yıllardır bu festivalin, bu programın sunuculu!unu yaptı!ım için ikilem
içerisinde kaldı!ım konu "u: #ki dönemdir belediye ba"kanlı!ını kazanan sa-
yın ba"kanımızın da burada olmasını isterdim. Göreve gelir gelmez bu fes-
tival ismini "enlik olarak de!i"tirdi. $imdi biz Sütçüler halkı olarak "enlik mi
festival mi? Yanlı"sa 16 yıldır neden müdahale edilmedi, neden yanlı" ya-
pıldı. $enlik nedir, festival nedir bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Te"ek-
kür ederim efendim ve sizleri "enliklerimize bekliyorum.

BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR
Ba"ka dinleyicilerimizden katkı sa!layacak kimse yoksa konu"macımıza

da bir söz verece!im. Hem de bu konudaki görü"ünü almı" olalım, buyurun
hocam.

YRD. DOÇ. DR. HULUS! DO#AN
Öncelikle sayın ba"kanıma te"ekkür ediyorum. Gayet güzel eksiklerimi-

zi de bir anlamda tamamladı. Siz katılımcılara da te"ekkür ediyorum. Bu an-
lamda son katılımcımızın sorusuyla birlikte, hem de genel olarak bir önceki
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katılımcımızın ürün geli"tiremedik, pazarlamada sıkıntımız vardır diyor, ke-
sinlikle ba"langıç yeri bence orası. $imdi ben Alanya’dan gelirken bir "ey
dikkatimi çekti. Bilmiyorum farkında mısınız? Pazar günü 19. Uluslararası
Bisiklet Yarı"ı ba"ladı. Bu yarı" #stanbul’dan ba"layıp, i"te Denizli, Fethiye
ve o hatta güney sahilini dola"arak, Alanya’da bu son bulacak. Alanya’dan
dün arabaya binerken yeni gördüm, çünkü yeni asmı" olmaları lazım. Bütün
billboardlarda ve otobüs duraklarında $anlıurfa’yı tanıtan, i"te $anlıurfa’da
Balıklı Gölü hiç gördünüz mü, i"te onların yerleri ile ilgili afi"ler vardı. Tabi-
i "u aklıma geldi, konuda Isparta olunca, neden dedim burada ben Isparta
ilgili bir "ey görmedim. Yani $anlıurfa’yı küçümsedi!imden falan de!il. Çün-
kü Antalya’nın en yakın yeri Isparta. Bizde yarın Isparta konusunu ve Ispar-
ta’da turizmi tartı"aca!ız. O zaman Antalya ile olan bu bütünle"ikli!i neden
sa!layamıyoruz. Alanya’da "u anda 15 ile 20 bin arasında yabancı ya"ıyor.
Yani dı"arıdan geleni söylemiyorum, bilfiil ya"ıyor. 25 dil konu"uluyor. Yani
bizim Isparta olarak tanıtım sıkıntımız aslında yok, aya!ımıza kadar gelmi"
insanlar. Örne!in bisiklet yarı"ını onlarca ülke canlı veriyor, bütün Türkiye’yi
tanıtıyor. Biz neden i"te Fethiye’den ba"layıp, Alanya’ya kadar Isparta’yı ta-
nıtan, Isparta’nın turizm yerlerini ön plana çıkaran bu afi"ler, basit bir örnek
ama daha çok "ey geli"tirilebilir, böyle bir "eyi neden yapmıyoruz? Yani 1,5
milyon, 2 milyona yakın insan Alanya’ya geliyor, tamamen yabancı turist
bunlar. Demek ki bizde bir tanıtım eksikli!imiz var. Aslında Isparta’da eksik
olan bir "ey genel anlamda yok. Do!al güzellik, her türlü imkan var, altyapı
sıkıntımız var. Biraz da hani her "eyi hemen beklememek, önce bir "eyleri
yatırıp, sonra sonuçlarını vermek gerekiyor. Bizde sanıyorum hemen göre-
lim, hızlı bir nakit akı"ı olsun istiyoruz. Biraz tanıtım, biraz da bu altyapı ye-
tersizli!ini giderirsek, bir de bu kısır döngü vardır ya o, bu falan, çeli"kileri
bir kenara bırakır da, gerçekten Isparta’ya, Isparta sorununa herkes elini
uzatır, herkes elin altına ta"ı sokarsa ba"aramayaca!ımız hiçbir "ey yoktur
diye dü"ünüyorum. Te"ekkür ediyorum.

BA"KAN: PROF. DR. DURMU" ACAR
Bende arkada"ımıza te"ekkür ediyorum. Size de sabrınız için te"ekkür

ediyorum. Bu oturumu kapatıyorum. Kolay gelsin diyorum
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PANEL

Isparta !linin Ekonomik Geli$mesinde
Ana Strateji Ne Olmalı

Ba"kan : Doç. Dr. Mesut ALBEN#
Süleyman Demirel Üniversitesi
#.#.B.F #ktisat Bölüm Ba"kan Yardımcısı

Üyeler (*) : Ahmet Tahir BAKAL
Isparta Tic. ve San. Odası Yönetim Kurulu
Ba"kan Yardımcısı

: Nahit B#NGÖL
D.P.T Bölgesel Geli"me ve Yapısal Uyum
Genel Müdürü

: Dr. Mehmet Yurdal $AH#N
Hazine Müste"arlı!ı Te"vik ve Uygulama
Daire Ba"kanı

: Ali A%BAL
Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve
#"letmeler Genel Müdür Yardımcısı

: Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖVDERE
Süleyman Demirel Üniversitesi
#.#.B.F Ö!retim Üyesi
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BA"KAN: DOÇ DR. MESUT ALBEN!
Süleyman Demirel Üniversitesi #.#.B.F #ktisat Bölüm Ba"kan Yardımcısı

Sayın misafirlerimiz, özelikle sonradan gelen katılımcılar ho" geldiniz di-
yorum. Oturumlarımızın bu son bölümünü biz panel "eklinde gerçekle"tir-
meye çalı"aca!ız.

#ktisadi Ara"tırmalar Vakfı’nın önderli!inde, Isparta Valili!i’nin de önemli
katkılarıyla gerçekle"tirilen Isparta #linin Ekonomik Geli"mesi’ne ili"kin bu
seminer içerisinde, “Isparta #linin Ekonomik Geli"mesinde Ana Strateji Ne
Olmalı” sorusuna belki de konunun Türkiye’de en tepedeki uzmanları tara-
fından önemli cevaplar verilece!ini, önemli sorular sorulaca!ını, doyurucu
sonuçların ortaya çıkaca!ını ben dü"ünüyorum. Dolayısıyla benim açımdan
hakikatten oldukça heyecan verici bir panel olacak. Panel ba"kanımız #kti-
sat Bölüm Ba"kanımız Prof. Dr. Geybulla Ramazano!lu idi. Fakat kendisi
rahatsızlı!ından dolayı katılamıyor. O yüzden paneli ben yürütmeye gayret
gösterece!im. Kendisine acil "ifalar diliyorum.

Panelistlerimiz, ilk sırada, konuya içeriden birisinin soru sorarak cevap
vermesini istedi!imiz için Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Ba"kan Yardımcısı Ahmet Tahir Bakal beyefendi olacak. #kinci sırada ise,
Devlet Planlama Te"kilatı Bölgesel Geli"me ve Yapısal Uyum Genel Müdü-
rümüz Nahit Bingöl olacak. Üçüncü sırada, Hazine Müste"arlı!ı Te"vik ve
Uygulama Daire Ba"kanımız Dr. Mehmet Yurdal $ahin panelini sunacak-
lar. Dördüncü sırada ise, Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve #"letmeler
Genel Müdür Yardımcısı Ali A!bal bey konu"masını yapacak. Son olarak
ise, bir bakıma konunun toparlanması açısından, de!erlendirilmesi açısın-
dan, yine benim kendi bölümümden oldukça sevdi!im bir arkada"ım Yrd.
Doç. Dr. Bekir Gövdere bey sunumunu gerçekle"tirecek. Panelistlerle kısa
bir görü"me sonrasında böyle bir sıralamanın uygun olaca!ı kanaatine
ula"tık. Soruları ise ben toplu olarak en son almayı planlıyorum. Ba"langıç-
taki planımızda belli bir süremiz vardı ama bu süre kısıtlaması olmakla bir-
likte, ben panelistleri biraz da esnek tutmayı dü"ünüyorum. Çünkü bundan
sonra ikinci bir oturumumuz söz konusu olmayacak. #lk olarak, Isparta Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ba"kan Yardımcısı Ahmet Tahir Ba-
kal beyefendiyi ben panelini sunmak üzere davet ediyorum. Kendisi bizzat
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i"in içerisinde. Kendisinden önemli istifadelerde bulunaca!ımızı ümit edi-
yorum. Buyurun Ahmet bey.
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Ahmet Tahir BAKAL
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

Ba"kan Yardımcısı

De!erli misafirler, sizleri "ahsım ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası adı-
na saygıyla selamlayarak sözlerime ba"lamak istiyorum. Malumlarınız oldu-
!u üzere bugün sabahtan bu yana Isparta’mızın ekonomik geli"mesini tar-
tı"ıyoruz. Açılı" oturumunda ilimizin önde gelen büyükleri en üst düzeyde
konuyu tartı"tılar. Öte taraftan çok de!erli üniversite hocalarımız sanayiden
ticarete, tarımdan turizme kadar de!i"ik sektörlerin Isparta’nın ekonomik
geli"mesindeki yeri ve öneminden bahsettiler.

Bu oturumda da yine SDÜ’den hocamız ve Ankara’dan çok de!erli bü-
rokratlarımızla konuyu tartı"maya devam edece!iz. Umarım faydalı sonuç-
lar elde edebilece!imiz verimli bir toplantı gerçekle"tiririz.

De!erli konuklar,
Bu panelde konu"macı olaca!ımı ö!rendi!imden beri kendimi, tartı"ma

konusunu yerli yerine oturtma gere!i içerisinde hissediyorum. O yüzden ilk
ba"ta bu yönde bir iki "ey söylemek istiyorum. Seminer ba"lı!ımız, bildi!i-
niz gibi, “Isparta #linin Ekonomik Geli"mesi”. Bu noktada baktı!ımızda za-
man zaman büyüme, kalkınma ve geli"me kavramlarının birbirleri yerine
kullanıldı!ına "ahit oluyoruz. Oysa biliyoruz ki bu kavramlar aslında farklı
"eyleri ifade ediyorlar. Genel olarak ekonomik büyüme, “ekonomik hayatın
temel verilerinde daha yüksek bir reel gelir sa!layacak "ekilde devamlı bir
artı" ya"anması” olarak tanımlanmaktadır.

Ki"i ba"ına reel gelirde sürekli bir yükselme mevcutsa o takdirde ekono-
minin büyüdü!ünden bahsedilmektedir. Yani aslında büyüme ekonominin
sayısal olarak ölçülebilir verilerindeki artı"ı ifade etmektedir. Öte taraftan
ekonomik geli"me veya bununla e" anlamlı olarak kullanılan ekonomik kal-
kınma ise büyümeden daha geni" bir anlama sahiptir. Geli"me ve kalkınma,
ekonomik büyümeyi de kapsamaktadır. Uzun yıllar büyüme ile geli"me bir-
birlerinin yerine kullanılsa da, günümüzde ekonominin insani yönü ön plana
çıkmakta ve insanların hayat kalitelerini artıran di!er faktörler de ekonomik
geli"meye dâhil edilmektedir.
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Artık sosyo-kültürel alanlardaki geli"im, ekonomik büyüme kadar önem-
senmektedir.

Geli"me deyince elbette ekonomik hâsıladaki reel artı" akla gelmektedir.
Fakat en az bunun kadar i"sizli!in azaltılması, dengeli ve adaletli gelir da-
!ılımı, e!itim ve sa!lıkta olumlu göstergeler, demokratik katılım, kültürel ge-
reksinimlerin kar"ılanması, çevreye ve tarihe hassasiyet de geli"me içinde
yer alır. Tüm bunları "unun için söylüyorum. Seminer ba"lı!ımız “Isparta’nın
ekonomik büyümesi” de!il “Isparta’nın Ekonomik Geli"mesi”…

O zaman bizim, Isparta ekonomisinin sayısal olarak ölçülebilir verilerin-
deki büyümeyi konu"makla birlikte, buna ilave olarak, Isparta’nın sosyal ve
kültürel yönden geli"mesini nasıl sa!layaca!ımızı tartı"ıyor olmamız lazım
diye dü"ünüyorum.

Yani hem ekonomisi büyüyen bir Isparta’yı hem de hayat kalitesi yüksek,
sa!lıklı, güvenli, tarihsel de!erlerine sahip çıkan, çevreyle dost bir Isparta’yı
nasıl kuraca!ımızı tartı"mak durumundayız kanaatindeyim.

Bu da beni "öyle bir noktaya getiriyor.
E!er Isparta’nın geli"mesinden bahsedeceksek sadece ve yalnızca ye-

reldeki bir takım ekonomik aktörlerin, altını tekrar çiziyorum yalnızca ekono-
mik aktörlerin ne yapması gerekti!ini konu"makla bir yön çizebilmemiz
mümkün ve yeterli de!ildir.

Bunun yanında bir bütün olarak ildeki tüm yerel aktörlerin tartı"maya dâ-
hil edilmesi gerekmektedir. Neden ildeki tüm yerel aktörleri olaya dâhil ol-
mak zorundayız? $unu çok açık söyleyebiliriz ki her "eyden önce küresel-
le"en ekonomi artık illeri buna mecbur etmektedir.

Çünkü ildeki yerel birimler artık sadece birer yerel birim de!il aynı za-
manda birer ekonomik aktör konumuna gelmi"lerdir. Artık il ve hatta ilçe ka-
demelerinden ba"layan bir kalkınma anlayı"ı gündemdedir. Öyleyse buna
uygun bir planlama sisteminin geli"tirilmesi gere!i de kendili!inden ortaya
çıkmaktadır. Ancak yerel kaynak ve potansiyelleri harekete geçirebilen ve
belirli sektörlerde uzmanla"abilen yöreler di!erlerine kar"ı bir takım üstün-
lük ve avantajlar elde edebilmektedir. Bu üstünlük ve avantajların elde edil-
mesi de kendili!inden ortaya çıkan bir olgu de!ildir. #ldeki kamu ve özel sek-
tör ile sivil toplum kurulu"larının güç birli!i yaparak belirli stratejiler do!rul-
tusunda organize olmaları ve ortak hareket etmeleri gerekmektedir. Dünya-
da bu yeni anlayı"ın örneklerini bulmak mümkündür.

Özellikle Avrupa’da yerel birimlerin 90’ların ba"larından bu yana kendi
ekonomik geli"melerini planladıkları görülmektedir. Ayrıca yabancı ülkeler-
de bu, gayet katılımcı bir "ekilde yapılmaktadır. Dahası, kararlar sadece kâ-
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!ıt üzerinde bırakılmayarak uygulamaya dökülmekte ve alınan kararların iz-
lenmesi ve denetimi sa!lanmaktadır. Örne!in #talya’nın Torino Kenti bu ko-
nuda iyi bir örnektir. 1998 yılında yakla"ık 30 toplum temsilcisinden olu"an
Torino geli"me forumu, belediye ba"kanının ba"kanlı!ında toplanarak, Tori-
no’nun stratejik hedeflerinin planlaması sürecini ba"latmı"tır.

Bunu izleyen a"amada, kent için 6 adet stratejik rota ve 84 adet somut
eylem ortaya çıkarılmı"tır. Ayrıca uygulayıcıların kimler oldu!u, hangi kay-
na!ı kullanarak, ne kadar sürede i"i bitirmesi gerekti!i de planda açıkça be-
lirlenmi"tir. En önemlisi de planda, tarif edilen eylemlerin uygulanması için
bir izleme-de!erlendirme modeli de kurgulanmı"tır.

Barselona bu konuda di!er güzel bir örnektir. Kentin stratejik hedeflerini
belirlemek üzere 1988 yılında kar amacı gütmeyen, özel bir dernek kurul-
mu"tur. Planlama sürecinde kamu sektöründen özel sektöre, akademiden
liman yönetimine kadar çe"itli yerel payda" gruplarının temsilinin sa!landı-
!ı bir yapı olu"turulmu"tur. Avrupa’daki örnekler dikkate alındı!ında özellik-
le 90’lı yılların ba"larından bu yana illerin ekonomik geli"mesinin planlan-
masının katılımlı bir "ekilde gerçekle"tirildi!i görülmektedir. En geni" halk
katılımını sa!lamak amacı ile tüm yerel kesimlerin katıldı!ı planlama toplan-
tıları düzenlenmekte, ayrıca bunun yanında saha ara"tırmaları da yapıl-
maktadır. Olay sadece toplantılara katılmakla sınırlı kalmamakta, uygulama
noktasında payda"lar i"birli!i de yapmaktadırlar.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti devleti hâlihazırda bir ilin ekonomik geli"me-
sinin planlanmasında nasıl bir mekanizma ve i"leyi" öngörmektedir?

Bu sorunun cevabı ‘#l Geli"me Planları’nın hazırlanmasında yatmaktadır.
Devletimiz 2000’li yılların ba"ından itibaren bir ilin ekonomik geli"mesi-

nin planlamasında ve bu yönde politikaların belirlenmesinde “il geli"im plan-
ları” hazırlanmasını öne çıkarmaktadır.

2001 yılı ba"ında yürürlü!e giren Sekizinci Kalkınma Planı’nda, il ölçe-
!inde “il geli"me plan çalı"malarının ba"latılaca!ı” ifade edilmi"tir.

Bu çerçevede, ilgili tüm kesimlerin katılımının sa!lanması hedefi günde-
me getirilmi"tir.

2000’li yıllardan bu yana Türkiye’de 10 kadar ilde “il geli"me planı” ha-
zırlanmı"tır.

Örne!in “bolu ve düzce il geli"me planları”, il bazında gerçekle"tirilen ilk
geli"me planlaması çalı"masıdır. Bu planlar, ilin geli"mesi için yapılması
gerekenleri detaylı olarak irdeleyen geni" kapsamlı ve bütüncül çalı"malar
olarak göze çarpmaktadırlar. Bu sayede ildeki tüm payda"lar ilin sorunları
üzerinde birlikte dü"ünme ve ortak bir gelecek tasarlama fırsatı bulmu"lar-
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dır. Mersin, Batman, Çankırı Sivas, $anlıurfa, Artvin ve Manisa illeri ile
adana ili Pozantı #lçesi geli"me planı hazırlayan il ve ilçeler arasında yer
almı"lardır.

Di!er taraftan Samsun Türkiye’de il geli"me strateji ve planlaması açı-
sından ilginç bir örnek te"kil etmektedir. Samsun ekonomik geli"me konu-
sunu halletmek üzere bir anonim "irket kurmu"tur. Almanya’nın Aachen böl-
gesinde, bölgesel geli"me çalı"malarını yürüten AG#T adlı teknoloji "irketi
modelinden etkilenerek SABEK’ A$ yani Samsun bölgesel ekonomik kal-
kınma anonim "irketi olu"turulmu"tur. Türkiye’de tüm bu örneklere ra!men,
bir ilin ekonomik geli"me stratejisini belirleme anlamında il geli"me planla-
rının hazırlanması istenen seviyeden çok uzaktadır. Bu noktada ciddi sıkın-
tılar mevcuttur.

Halen yürürlükte olan Dokuzuncu Kalkınma Planı, “il geli"me stratejileri
ve politikaları alt komisyonu raporu” bu sıkıntıları gayet net bir biçimde sıra-
lamaktadır.

Özetle söylemem gerekirse; il geli"me planları ile ilgili hukuki bir belirsiz-
lik mevcuttur, planlama konusunda uzman ve e!itim yetersizli!i vardır.

Ayrıca kullanılacak bilgi ve veriler yeterli ve güvenilir de!ildir. Uygulayı-
cıların kimler olaca!ı ve nasıl bir izleme yapılaca!ı da net de!ildir.

#l geli"me planlarıyla ilgili bu sıkıntılara ilave olarak, sayıları gittikçe ar-
tan planlar arasında koordinasyon sa!lamak da ba"lı ba"ına bir sorun hali-
ne gelmektedir.

Belediye, il özel idaresi, ticaret ve sanayi odaları kendi kurumsal strate-
jik planlarını yapacaklardır. #l özel idaresi kanununda yer aldı!ı gibi beledi-
ye ve özel idare valilik ba"kanlı!ında “il çevre planı” yapmak zorundadır. #l
düzeyinde ilin ekonomik geli"mesinin planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Ayrıca ilin ekonomik geli"me stratejisini bölge düzeyinde hazırlanacak olan
“bölge plan” ile ili"kilendirmek gerekmektedir. Bu kadar çok plan arasında
koordinasyon ve uyum nasıl sa!lanacaktır? Yani sorun çift katlıdır. Bir yan-
dan yüksek katılımlı planlar hazırlanmak zorundadır, di!er yandan da bir sü-
rü plan arasında uyum sa!lanmalıdır. Tüm buraya kadar aktarılanlardan "u-
nu söylemek bana olası gibi gözüküyor.

“Isparta’nın ekonomik geli"mesinde ana strateji ne olmalı?” Sorusu as-
lında kendi içinde bir “tuzak soru”dur.

Soruyu “Isparta’nın ekonomik geli"mesi için bir ana strateji belirlemek
mümkün müdür? Hangi kurumun böyle bir yetkisi vardır? Varsa yetkili ku-
rum planı nasıl yaptırıma dönü"türecektir?” "eklinde sormak gerekmektedir.

Bence en azından "u a"amada, ekonomik geli"me ana stratejisinin ne
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olaca!ından daha çok, o stratejinin nasıl hazırlanaca!ı ve uygulanabilece-
!i öne çıkmaktadır.

Yani usul (yöntem) tartı"ması, yine en azından "u an için, içerik tartı"-
masının önüne geçmek zorundadır diye dü"ünüyorum. Isparta’nın ekono-
mik geli"mesi için ana strateji, her "eyden önce ana stratejiyi hangi yöntem-
le belirleyece!imiz üzerinde dü"ünmek olmalıdır. Çünkü açıkça görülmek-
tedir ki, merkezi planlama gelene!inden gelen bir ülke olarak kurumsal stra-
tejik planlamayı ve bölgesel planlama yapmayı henüz bilmedi!imiz gibi il
düzeyinde bir ekonomik geli"me planı yapma konusunda da yetersiz ko-
numdayız. Türkiye’de henüz, bir ildeki tüm yerel payda"ların genel ve içi do-
lu katılımları ile yaptırım gücü olan bir “il geli"me planı” hazırlama, bu plana
yönelik uygulanabilir politikalar geli"tirme ve politika sonuçlarını izleme ka-
pasitesine sahip de!iliz. Örne!in Düzce il geli"me planı geni" katılıma da-
yanarak hazırlanmı" olmasına ra!men tüm yönleriyle uygulamaya konula-
mamı"tır.

Bunda, 5084 Sayılı Te"vik Kanunu’nun kabulü ve planın hazırlanması sı-
rasında görev yapan tüm üst düzey il yöneticilerinin de!i"mesi önemli bir rol
oynamı"tır.

Elbette bu söylediklerim de!erli katılımcıların tüm gün boyunca Isparta
ilinin ekonomik geli"mesi ile ilgili söylediklerinin önemsiz oldu!unu göster-
miyor.

Belki çok daha fazla üzerinde de durmamız gerekiyor. Ama ben uygula-
manın içerisindeki bir ki"i olarak, bu seminer bittikten bir dakika sonra tüm
gün boyunca konu"ulanların havada kalmaya mahkûm olmamasını nasıl te-
min edebiliriz kaygısını ta"ıyorum.”
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BA"KAN: DOÇ DR. MESUT ALBEN!

Ahmet beye bizde te"ekkür ediyoruz. Uygulayıcı birisi olarak, Isparta Ti-
caret ve Sanayi Odası’ndan birisi olarak, konuyu hem teorik boyutuyla, hem
usul boyutuyla ele almı" olması hakikatten bizim için oldukça ilginç oldu. #lk
konu"macı olması da belki sonraki konu"macılar açısından isabetli oldu!u-
nu ben dü"ünüyorum. Çünkü, konuyu önce teorik boyutuyla ele aldı, kalkın-
ma, geli"me, büyüme gibi kavramları de!erlendirdi, sosyal, siyasal, kültürel
geli"me nasıl olmalı sorusuna kısa cevaplar vermeye çalı"tı. Daha sonra
planlama boyutunu de!erlendirdi ve Avrupa’dan örnekler verdi. Daha son-
ra Türkiye’deki il geli"im planlarını çok kaba özetlemeye çalı"tı ve buradan
hareketle temel olarak bir soruyu sordu ve sorusu temelde "u noktada
odaklanıyor; Isparta ilinin ekonomik geli"mesinde ana strateji ne olmalı so-
rusuna cevap vermeye çalı"ıyoruz ama Türkiye’de bu konuda bir karma"a
var, bir kafa karı"ıklı!ı var, son dönemlerde özellikle, önemli olan asıl "ey,
yöntemdir, usuldür. Bu nasıl gerçekle"tirilecek vurgusuyla konu"masını bi-
tirdi. Dolayısıyla bu sorularını da ben di!er panelistlerin verece!i cevaplar-
la do!ru sonuçlara ula"ılaca!ını ümit ediyorum. 

$imdi sırada Devlet Planlama Te"kilatı Bölgesel Geli"me ve Yapısal
Uyum Genel Müdürümüz Nahit Bingöl beyefendi var. Belki Türkiye’de son
dönemde en fazla çalı"an kurumlardan bir tanesi. Hele hele Devlet Planla-
ma Te"kilatı içerisinde en çok çalı"an birim bilindi!i gibi bu birim. Bizim de
özellikle ö!rencilerimizle birlikte kalkınma ve bölgesel kalkınma derslerinde
bu birim tarafından yapılmı" olan çalı"maları, dokümanları, internet sayfa-
larındaki dokümanları ilgiyle inceledi!imizi ben söylemek istiyorum. Dolayı-
sıyla Nahit beyin bizlere verece!i bilgiler, Türkiye’de bu konudaki en yetkin,
en tepedeki insan olarak beni oldukça heyecanlandırıyor. Nahit bey buyu-
run.

148



Nahit B!NGÖL
Devlet Planlama Te"kilatı

Bölgesel Geli"me ve Yapısal Uyum
Genel Müdürü

Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Sayın ba"kan layık olmadı!ımız il-
tifatlarda bulundu bize, çok çalı"manın da buna dahil oldu!unu dü"ünüyo-
rum. Benim yöneticilerim de oldu!undan i"in en tepesinde olma sorumlulu-
!unu da bu "ekilde hafifletmeme lütfen izin verin.

Sayın Bakal çok önemli noktalara temas etti. Benim i"imi oldukça hafif-
letti, bir anlamda da zorla"tırdı. Sayın ba"kan da önemli sorular sorulaca!ı-
nı ve önemli cevaplar verilece!ini söyledi toplantının ba"ında. Önemli ce-
vapları verebilece!imi pek zannetmiyorum. Sorular sormaya çalı"aca!ım,
bunların da önemli oldu!unu kesinlikle iddia etmiyorum. Bir takım alçak gö-
nüllü dü"ünceleri sizlerle payla"maya çalı"aca!ım. Çünkü güzel sorular or-
tak akılla, imeceyle, birlikte, el ele, kafa kafaya, gönül gönüle verilerek so-
rulabilir. Yetkin ve etkili cevaplar da ancak öyle verilebilir diye dü"ünüyorum.
Bunu, planlama ve kalkınma anlayı"ına yansıtabildi!imiz ölçüde etkili so-
nuçlar alabiliriz diye de!erlendiriyorum.

$imdi Sayın Bakal soruyu çözümledi. Soruyu ben de dikkatli çalı"tım.
Soru aslında Isparta’nın da de!il, Isparta “ilinin” ekonomik geli"mesinde ana
strateji ne olmalıdır? $eklinde sorulmu". Dolayısıyla özenli seçilmi" kelime-
lerden olu"tu!unu dü"ündü!üm için bunu analitik olarak ele almaya çalı"a-
ca!ım ve bu soru çerçevesinde temellendirmeye çalı"aca!ım payla"acak-
larımı. Bunları mümkün oldu!u kadar veri ve bilgilerden yola çıkarak yap-
maya çalı"aca!ım. Bunların bize söyledi!i, ifade etmeye çalı"tı!ı hikayeyi,
sizlerle birlikte okumaya gayret edece!im.

Soru Isparta de!il, Isparta ili diye ba"lıyor. O zaman "öyle bir soru sor-
mak me"ru hale gelebilir. Bir strateji çizmek için il ölçe!inde konuya bakmak
bizim için ne ölçüde yeterlidir ve anlamlıdır? Bu aslında planlama prati!inin
kar"ıla"tı!ı temel sorulardan bir tanesidir. Yani sınırlama sorunsalı önemli
bir sorunsaldır. E!er konuya il ölçe!inde bakacaksak, bu bize ülkemizdeki
idari örgütlenmenin, idari yapının zorunlu kıldı!ı bir bakı" açısıdır. Fakat
acaba ekonomik anlamda, sosyal anlamda il sınırları bir "ey ifade etmekte
midir? Hatta belli ölçüde, ülke sınırları bir anlam ifade etmekte midir? O hal-
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de biz, ekonomik geli"me, kalkınma, büyüme parametreleri itibariyla baka-
caksak, analiz birimimizi nasıl sınırlamalıyız? Metodik açıdan buna bir bak-
mamız gerekiyor.

Ana strateji deniliyor. Burada bir mefhumu muhaliften yola çıkarak, peki
o zaman yardımcı stratejilerde var mıdır ikincil stratejilerin de tanımlanması
gerekir mi, gerekirse bunlar hangi temelde geli"tirilecektir? diye sormak ge-
rekir. Tek bir stratejiden bahsediyorsak bunun muhtevası nedir? Geli"meyi
hangi parametrelerle tanımlıyoruz? Bu tip sorularla konuya izninizle yakla"-
maya çalı"aca!ım.

Biz plancıların geleneksel bir alı"kanlı!ı vardır. Her türlü planlama çalı"-
masına bir durum analizi yaparak ba"larız. Belki de bu alı"kanlı!ımızı de-
!i"tirmek gerekiyor. Parantez içinde bunu söyleyeyim. Belki de bir durum
analizi yaparak de!il, gelece!e ili"kin bir tasavvur ortaya koyarak ba"lamak
daha iyi olur, buna vizyon da deniliyor. Acaba biz nasıl bir gelecek tasavvu-
runa sahibiz? Belki kendimizden ba"layarak, yani hayata ili"kin bireysel ta-
savvurumuz nedir ve analiz birimimizi gittikçe geni"leterek, ailemize ili"kin
hayat tasavvurumuz nedir ve ait oldu!umuz sosyal a!, ekonomik a! veya
örgütlülük düzeyi itibariyle, di!er analiz birimleri itibariyle tasavvurumuz ne-
dir? Belki bu "ekilde yakla"mak daha etkili olacaktır. O zaman, belki bu viz-
yona ula"ma yönünde durum analizine daha stratejik bir bakı" açısı ile yak-
la"mak mümkün olabilecektir.

Bizim durum analizi dedi!imiz çalı"ma, genellikle ilk olarak bir kentin ya
da bir bölgenin nüfus dinamiklerine bakarak ba"lar. $imdi ben Isparta’nın
nüfus dinamiklerine baktım. Sizi rakamlara bo!mayaca!ım. Sadece ilginç
buldu!um bir takım noktaları sizlerle payla"maya çalı"aca!ım. Isparta’nın
yıllık nüfus artı"ı %3, bu, ülke nüfus artı"ının iki katı. Kabaca %1,5, %1.4 ci-
varında yıllık nüfus artı"ı hızına sahibiz. Isparta’da do!al nüfus artı"ı, yani
do!umlar ve ölümler arasındaki farkı çıkartırsanız, il bazında 4.800 ki"i ci-
varında yıllık nüfus artı"ı var. Fakat göçle gelen nüfus bunun iki katı. Yani
yakla"ık 8.000 ki"i göçle geliyor Isparta’ya. Toplam nüfus artı"ı kabaca
13.000 ki"i civarında seyrediyor. Bu neden önemli? Bir "ehrin, bir bölgenin,
bir ülkenin hatta veya genel olarak insanlı!ın da geli"mesi, esasen birbirin-
den ö!renme ile olur, kozmopolit bir yapıyla olur. Fikirlerin, insanların birbi-
rinden ö!renmesinin zenginli!i ile, çoklu!u ile olur. Mesela büyük impara-
torluklar, hatta bugün ve geçmi"te dünya kenti olarak tanımlanan bütün
kentler kozmopolittir. O yüzden nüfus dinamikleri bizim için önemlidir. E!er
nitelikli nüfusu celbedebiliyorsak, bu nüfustan yeni "eyler ö!renebiliyorsak
veya kendi do!al nüfus artı"ımızla yeti"tirdi!imiz nüfusu sa!lam, be"eri
kaynak geli"imine dönük stratejilerle destekleyebiliyorsak, geli"me temelini
buradan atıyoruz demektir. Dolayısıyla me"ru ve anlamlı sorulardan bir ta-
nesi bu olabilir, bir nüfus artı" hızımız var, ülke nüfusunun iki katı, bunun
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problemleri ve fırsatları neler olabilir bu "ekilde bir yakla"ımla ba"lanabilir.
Bu nüfusun evsafı da önemlidir.

#zninizle "una döneyim. Bizim analiz birimimiz ne olacak? Belki il bazın-
dan daha küçük ya da daha büyük sınırları çizerek planlama çalı"masına
ba"lamalıyız. O zaman il bazında göremedi!imiz bir takım hususlar daha
anlam kazanabilir. Bir takım tamamlayıcılıklar olu"abilir, örne!in il düzeyin-
den bölge düzeyine çıktı!ınızda bir takım dinamikler okunmaya ba"lanabi-
lir, bunlar daha anlam, i"lev kazanabilir. Bir takım sinerjiler yakalanabilir. Bu
yönde önemli geli"melerden bir tanesi de, Kalkınma Ajansları ve Düzey 2
Bölgeleri’nin Türkiye’de kurulması ve ilan edilmesidir. Burada il bazında or-
taya çıkan bir takım etkilerin, bir takım sorunların ya da fırsatların geni"letil-
mesi ya da yumu"atılması mevzu bahis olabilir. Bir takım ortalamalara bak-
tı!ımızda bunu görebiliyoruz. Bu do!rultuda Isparta’nın da Burdur ve Antal-
ya ile birlikte bir Düzey 2 Bölge olu"turdu!unu görüyoruz. Buradan biraz ge-
riye do!ru gitti!imizde aslında 1982 yılında Türkiye’de çok önemli bir çalı"-
ma yapıldı, dünya çapında bir çalı"madır bu. Türkiye’de Yerle"me Merkez-
lerinin Kademelenmesi adında yapılan bir çalı"ma. Bunun temeli de "uydu;
idari sınırlardan ba!ımsız olarak, yerle"imlerin birbirleri ile ne tür ili"kileri
var, yerle"melerin etki alanları ne, birbirleriyle mal, insan ve hizmet akımı
parametreleri itibariyla nasıl bir etkile"im içindeler? Bu "ekilde Türkiye’deki
iller çe"itli kademelere ayrıldı. En üst kademe il #stanbul olarak ortaya çıktı.
O yılda, ilginçtir, Antalya ve Isparta her ikisi de 4. kademe merkezler arasın-
da yer alıyor. Sayı arttıkça, yükseldikçe, yerle"menin önemi, etkisi de artı-
yor. O yıldan bu güne Antalya büyük geli"me gösterdi. Be"inci belki altıncı
kademe merkez seviyesine çıktı!ını dü"ünüyoruz Antalya’nın. Isparta’nın
ise, görece, dura!an kaldı!ını de!erlendiriyoruz. Biz mesela ana stratejiden
bahsediyoruz. Bunu bir fırsat olarak görüp, Antalya’ya daha fazla eklemlen-
menin yollarını arayabilir miyiz? Çünkü ülke olarak da baktı!ımızda, ticare-
ti, ili"kiyi esasen arttırmanın etkili stratejilerinden birisi önce sınır kom"ular-
dan i"e ba"lamaktır. O zaman acaba biz bu temelde bakabilir miyiz? Yani
bu iller arasındaki ili"kiyi bu temelde yeniden tanımlayabilir miyiz? Çünkü
belki stratejiye ipucu tutacak yakla"ımlardan birisi de yeni kavramsalla"tır-
malara gitmektir. Daha önce yapmadı!ımız, dü"ünmedi!imiz boyutları,
analizi hesaba katabilmektir. Bölgesel etki alanı o yıllarda daha çok #zmir
olarak görülüyor. Biz o zaman insan kaynakları ve üretim sırası olarak böl-
gesel odaklı bir yakla"ımla kalkınma stratejisi belirleyebilir miyiz? Bu bize
yeni açılımlar getirir mi? Buradan devamla, teknik tabirle, Antalya ekonomi-
sinin ileri geri ba!lantılarını, daha iyi tespit ederek, Antalya ile daha verimli
bir i"birli!ini nasıl kurabiliriz? Daha farklı sorular da sorulabilir; ana strateji-
nin belirlenmesinde il odaklı bir kalkınma anlayı"ının ötesinde, i"birli!ine
dayalı bir bölgesel kalkınma stratejisine do!ru gidemez miyiz?
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O yılda yapılan çalı"mada Yalvaç, Gelendost ve Sarkıkara!aç ilçeleri
Konya bölge merkezinin do!rudan etki alanı içerisinde. Yani biz il bazında
bir sınır çizdi!imizde, o ilçeleri de sosyo-ekonomik analizimize dahil ediyo-
ruz ama fiiliyatta, mal, hizmet ve akımları veya sosyo-ekonomik ili"ki veya
di!er parametreler bakımından o ilçeler aslında o sınırlar içerisinde bir an-
lam ifade etmiyor.

Özet bir soru olacak, kalkınma stratejisini hangi co!rafi temel yöntem ve
yöneti"im anlayı"ıyla ele almalıyız? Burada yöneti"imi özellikle öne çıkar-
mak istiyorum. Bu strateji, kesinlikle katılımlı veya katılımcı bir anlayı" ile ele
alınmalı. Bu bizim kültürümüzde de olan bir "ey. Sohbet ve kolektivite bizim
gelene!imizde, tarihimizde olan halen de ya"ayan bir husus. Belki batı me-
deniyeti anlamında katılımcılık, bireyselcili!e ve bireyselli!e sistematik bir
meydan okumanın sonucu olarak de!erlendirilebilir. Halbuki biz sohbet üze-
re var olan bir toplumuz. Dolayısıyla, sohbet aslında insanların, kurumların
birbirlerinden ö!renmesinin kuralsız bir alt yapısı ya da aracı mekanizması
olarak görülürse, bunu kurallı hale nasıl getirebiliriz diye bakabilir miyiz?

Biraz daha maddi, sektörel, alana inelim. DPT 2006 yılında bir çalı"ma
yapmı": #llerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri. Sektörel bazda bildiriler sunul-
du; o yüzden bunları okumakla yetinece!im. O zaman önemli sektörler be-
lirlenirken çe"itli parametreler dikkate alınmı"; i" gücü verimlili!i, ihracat
içindeki pay ya da sivil toplum kurulu"larının, sanayi ticaret odalarının fikri.
Bu parametreler itibariyla a!aç ve a!aç mantarı ürünleri imalatı, tekstil ürün-
leri imalatı, metalik olmayan di!er ürünler öne çıkmı". Soruyu "öyle soralım;
acaba konuya tek tek sektörler bazında yakla"mak yerine, il olarak veya sı-
nırlarını çizdi!imiz bir bölgeleme içerisinde hangi ortak sonuçlara ula"abile-
ce!imizi kolektif olarak tanımlayıp oradan mı hareket etsek? Sonuçlar dedi-
!imiz "ey “amaçlar”dır. Öyle amaçlar ortaya koyalım ki, ortaya uzun vade-
de, toplumsal ve ekonomik ve sosyal yapımız üzerinde etki yaratsın bulun-
sun, davranı"larımızı de!i"tirsin. Bunları nasıl tanımlayabiliriz? Bunları han-
gi de!erler temelinde yükseltebiliriz? Ispartalılık diye bir "ey var mıdır bilmi-
yorum. Varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Buradaki de!erleri üretim kültürü-
müze, sosyal ili"kilerimize etkili olarak nasıl yansıtabiliriz? E!er bir potansi-
yel varsa, eminim o Ispartalılıktadır. Ispartalılı!ı tanımlayan de!erlerdedir.
Onları yeniden üretebilmekte ve modernitenin getirdi!i ko"ullar itibariyla i"-
levsel hale getirebilmektedir. Buna samimi olarak inanıyorum.

Yine maddi alana inelim, sektörlere inelim. Ana stratejiden bahsediyo-
ruz. Kabaca, bir sınai yapı, e!er kalkınma sınai yapının de!i"mesiyle bir
oranda ili"kili görülürse, tarım ve madencilikle ba"layıp, tekstil, konfeksiyon,
gıda, içecek imalatı gibi hafif sanayilerle devam eder. Sonra kimya, otomo-
tiv sanayii gibi daha a!ır sanayilere ve sonraki a"amada da bilim temelli en-
düstriyel nanateknoloji, bioteknoloji gibi unsurlarla devam eder. Bu do!rusal
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bir yakla"ım. Acaba bu "ekilde konvansiyonel bir strateji mi izlemeliyiz?
Yoksa ne gibi bir sonuç alaca!ını "imdiden bilemedi!imiz “ni"” alanlara mı
yönelmeliyiz? Örne!in Londra, stratejik planında, “yaratıcı sanayiler”den
bahsediyor. Yaratıcı sanayiler dedi!inizde, yeni bir kavramsalla"tırma yara-
tıyorsunuz. Bunun içinde bili"im, her türlü tasarım, moda, sinema var. Dola-
yısıyla acaba çıkı" veya kopu" bizim geleneksel olarak bildi!imiz ve öne çı-
kan alanlarda de!il de bamba"ka bir alanda mı? Bunu da önceden kesinlik-
le kestiremeyebiliriz. Daha teknik anlamda soruyu yeniden formüle etmek
mümkün. Acaba biz sınai yapıyı imalat sanayiinde olsun veya hizmetler
sektöründe olsun, dengeli ve çe"itli bir sektör yapısı ile mi götürmeliyiz yok-
sa tek bir sektöre mi odaklanmalıyız? Yine teknik tabirle söylüyorum, çe"it-
lili!e mi yoksa uzmanla"maya mı vurguda bulunmalıyız? Çe"itli ampirik ça-
lı"malar var her ikisinin de etkili ve sonuç alıcı oldu!unu gösteriyor.

TÜ#K 2009 Aralık ayına ili"kin hava kalitesi verilerine baktık. Hava kirlili-
!inin en yüksek oldu!u illerden birisi Isparta. Kalkınmadan bahsediyorsak,
kalkınmanın sürdürülebilirli!i nasıl sa!lanacak? Temiz üretim teknolojisi bi-
ze bir "ey ifade ediyor mu? Bunları da ciddi biçimde dü"ünmemiz gerekiyor.

#lginç buldu!umuz bir "eyi de payla"arak sona do!ru gelece!im izniniz-
le. Ulusal Rekabet Ara"tırmaları Kurumu var. Kalkınma ve geli"meden bah-
sediyorsak bunu artık rekabetçilik temelinde ele almamız gerekiyor. Bu ku-
rulu" il bazında rekabetçilik endeksi yayınlıyor. Bu rekabetçilik endeksi ne-
dir? Çe"itli parametreler itibariyle olu"turuluyor. Burada Isparta’ya baktı!ı-
mızda genel olarak 2009 yılında Isparta 81 il arasında 22. sırada, 2008 yı-
lında ise 26. sırada. Genel sıralamayı bir takım alt parametreler belirliyor.
Burada baktı!ımızda daha ilginç sonuçlarla kar"ıla"ıyoruz. Isparta be"eri
sermaye ve ya"am kalitesinde 6. sırada, Antalya 5, Burdur 38. sırada. Ki"i
ba"ına ö!retim elemanı üyesi sayısıyla, ki"i ba"ına dü"en hastane yata!ı
sayısında ise 1. sırada. Fakat, markala"ma becerisi ve yenilikçilik endeksin-
de Isparta 32. sıraya geriliyor. Buna mukabil Antalya 9, Burdur 35. sırada
yer alıyor. Ticaret becerisi ve üretim potansiyelinde Isparta 53. sırada bulu-
nuyor. O zaman acaba "öyle bir soru sormak me"ru olur mu? #lin be"eri ser-
maye geli"mi"lik düzeyi göz önünde bulunduruldu!unda ekonomik geli"-
mi"lik düzeyi dü"ük diyebilir miyiz? Kamu kaynaklı bir be"eri sermaye ge-
li"mi"li!i görülüyor. Acaba bu bize bir yapay geli"me mi sa!ladı? Bu geli"-
me gücünü katma de!ere çevirebilir miyiz? Di!er bir ifade ile Isparta ilinin
insan kaynakları potansiyelini, ekonomik geli"meye nasıl tahvil edebiliriz
yada bunları nasıl entegre edebiliriz? Bu yöre insanının giri"imcilik kapasi-
tesini olumsuz yönde etkileyen unsurlar var mı? Bu sorular ço!altılabilir.

Isparta’nın ulusal ve uluslararası piyasalara eri"im imkanları; önemli bir
tanesi bili"im, örne!in, 1996–2009 döneminde, ülke genelinde 146 bin in-
ternet alan adı tahsisi yapılmı", bunlardan sadece 274 tanesi Isparta’da, bi-
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li"im ve teknoloji kullanımı ile ilgili tüm göstergelerde Isparta geride. Mese-
la ticaretin ve markala"ma becerisinin geli"memesinde, bilgi teknolojilerine
eri"imde sıkıntılar önemli pay sahibi midir? Bu sorular ço!altılabilir. Isparta
co!rafi konumu ve insan kaynakları kapasitesiyle ciddi bir geli"me potansi-
yeli ortaya koyuyor. Entegre ve bölgesel yakla"ım, kesimler arası i" birli!i,
ulusal ve uluslararası piyasalara eri"im kanallarının açılması bu geli"meye
ivme kazandıracaktır diye de!erlendiriyoruz. Yerel düzeyde i"birli!i anlayı-
"ının geli"mesi, katılımcı mekanizmalarının i"letilmesi, kalkınmayı hızlandı-
racak projelerin desteklenmesi, bütün bunların kesi"im noktasında, kalkın-
ma ajanslarının bize çok önemli imkanlar sa!ladı!ını görece!iz.

Planla ilgili yöntem sorunlarına de!inildi. Tecrübelerimizin bize gösterdi-
!i çe"itli hususlar var, ö!rendiklerimiz var. Bir planın ya da stratejinin etkili
olabilmesinin imkanını arttıran, garanti eden de!il, çe"itli hususlar var. Katı-
lımcılıktan bahsettik. #kincisi, uygulama, eyleme geçme. Belki yapılacaklar
uzun süredir bellidir, eyleme geçilemiyordur. Neden eyleme geçilemiyor,
çünkü, sahiplik yoktur, sahiplik olmayınca hesap verme zorunlulu!u olmaz.

Bir di!er husus finansman. Finansman sa!lamadı!ınız sürece ve kay-
naklar da kısıtlı oldu!u için istedi!iniz finansmanı hiçbir zaman bulamaya-
ca!ınız için istedi!iniz ölçüde, "ansımız azalabilir. Bütün bunlara bir çözüm
potansiyeli sunuyor ajans. Ajansımızın Genel Sekreteri bugün aramızda,
Tuncay Engin Bey. Yeni bir kalkınma paradigması veya kalkınmada bir pa-
radigma de!i"ikli!i getirebilir miyiz? Yeni tanımlanmı" bir co!rafyada, daha
önce var olmayan bir kurulu"la yeni bir takım i"leri, yeni bir takım metotlar-
la yaparsak acaba sonuç alabilir miyiz? $u "ekilde tamamlamalıyım sözle-
rimi; bireylerin kalkınmaya olan yakla"ımlarından kendilerini soyutlamaları-
nı nasıl önleyebiliriz? -meli, -malı kiplerini kullanmadan “ben ne yapabilirim,
kalkınmanın içinde nasıl olabilirim?” diye dü"ünmelerini, zihni yönelimlerini
de!i"tirmelerini nasıl sa!layabiliriz? Konuyu yine i" birli!ine, ortak akla ve
bunun önemine getirece!im. Burada da Isparta’nın çok müspet bir perfor-
mans gösterece!ine samimi olarak inandı!ımı, bunun için DPT olarak,
ajanslarla birlikte, her türlü deste!i vermeye hazır ve istekli oldu!umuzu
payla"mak isterim. Çok te"ekkür ederim.
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BA"KAN: DOÇ. DR. MESUT ALBEN!

Sayın Bingöl’e bizde te"ekkür ediyoruz. Ba"lamadan önce cevaplar ye-
rine sorular soraca!ını ifade etti. Fakat dikkatli dinleyen dinleyiciler açsın-
dan ben "unu net bir "ekilde söyleyebilirim; aslında o soruların içerisinde ol-
dukça gizli cevaplar da saklıydı ve bunları oldukça doyurucu bir "ekilde ver-
meye çalı"tı. Bir "ekilde ben konu"masını özetlemeye çalı"ırsam; bölgesel
kalkınmanın ana boyutlarıyla önce dikkatimizi mekana çekti. Dolayısıyla bu-
radan hareketle, Isparta ili nasıl geli"ir sorusuna cevap yerine, bölge ile i"-
birli!i çerçevesinde Isparta ili nasıl geli"ir? Dikkatimizi bu yöne odaklamaya
çalı"tı. Çünkü, günümüzde, yerle"im alanları arasındaki etkile"im hakikat-
ten önemli bir konu. Bu çerçevede yine dikkati çekilen noktalardan bir tane-
si, yöneti"im konusu oldu. Yani, konu"arak, tartı"arak, birlikte de!erlendire-
rek sorunlar nasıl çözülebilir noktasına gelindi. Yine sorgulamaya çalı"tı!ı
noktalardan bir tanesi, geleneksel yakla"ım çerçevesinde biz Isparta ilini mi
geli"tirebiliriz yoksa piyasa bo"lu!unun oldu!u Ni" alanlardan mı hareketle
Isparta ili geli"tirilebilir sorusunu yöneltti. Yine bu çerçevede, tartı"ılan nok-
talardan bir tanesi, sektörlerin tümünün birlikte mi geli"tirilmesi mi gerekti!i,
yoksa seçilecek bazı sektörlerden hareketle bir geli"im mi gerçekle"tirilebi-
lir? Yani konu dengeli mi dengesiz mi olmalı sorusu soruldu. Yine Isparta ili
açısından oldukça önemli olan bazı kar"ıla"tırmalar yapıldı. Özellikle il ba-
zındaki rekabetçilik endeksi çerçevesinde, burada yine dikkati çeken önem-
li bir nokta vardı. Isparta ilinin özellikle e!itim, sa!lık alanında oldukça ge-
li"mi" bir il oldu!u. Dolayısıyla be"eri sermaye alt yapısının oldukça geli"-
mi" oldu!u ve bunu acaba biz Isparta ilinin geli"mi"li!ine nasıl tahvil edebi-
liriz sorusuna hakikatten önemli cevaplar, yollar ara"tırılması gerekti!ini ifa-
de etti. Hakikatten bu oldukça önemli bir nokta idi ve bunun da özellikle son
yıllarda oldukça öne çıkan bizim kalkınma ve planlama anlayı"ımıza dam-
gasını vuran Bölgesel Kalkınma Ajansları vasıtasıyla olabilece!ini ifade et-
ti ve aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Ajansımız genel sekreterine burada
vurgu yaptı. Son olarak da sorunların ortak akılla, i"birli!i ile çözümlenebi-
lece!i noktasına getirdi. Ben kendisine te"ekkür ediyorum. Hakikatten do-
yurucu bir konu"ma oldu. 

$imdi sabahki oturumlarda özellikle Murat hocamızın üzerine vura vura
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anlatmaya çalı"tı!ı konu te"vik konusu idi. Benim de son dönemde Burdur
ilinde Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yaptı!ım bir çalı"mada, Burdur ilin-
de ya"ayanlara soru yöneltti!imiz zaman anketlerle, sıkça öne çıkan "ey
te"vik konusu idi. Sürekli te"viklerin yetersizli!inden söz ediliyordu. Bunu
Murat hocam Isparta ilinin ikinci derecede geli"mi" bir il olmasından ötürü
yeterince te"vik alamadı!ını, son te"vik yasasının da buna çözüm olu"tura-
madı!ını ifade etti. Yine sabahki oturumlarda Hasan #bicio!lu hocamız da
aslında bu konunun te"viklerle olmayaca!ını, asıl gücün bireylerin kendisin-
de oldu!unu, te"viksiz bir "ekilde de sorunların üstesinden gelinebilece!ini
bize anlatmaya çalı"tı. Bu konuda Türkiye’de en tepedeki yetkili olarak ifa-
de edebilece!imiz, Hazine Müste"arlı!ı Te"vik ve Uygulama Daire Ba"ka-
nımız Sayın Dr. Mehmet Yurdal $ahin aramızda. Kendisinin bu konuda bizi
oldukça doyurucu açıklamalarda bulunaca!ını dü"ünüyorum ben. Buyurun
efendim. 
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Dr. Mehmet Yurdal "AH!N
Hazine Müste"arlı!ı Te"vik ve Uygulama

Daire Ba"kanı

Sayın Ba"kan, kıymetli katılımcılar öncelikle hepinizi saygı ile selamlıyo-
rum. Benden önceki iki konu"macı arkada"ımız Isparta #linin Ekonomik Ge-
li"mesinde Ana Strateji Ne olmalıdır sorusuna, belki direkt ilgilendiren ki"i-
ler olarak, i"in tepedeki planlama boyutuyla açıklamalarını yaptı. Tabii, kal-
kınmanın ve ekonomik geli"menin vazgeçilmez unsurlarından biri oldu!unu
ya da en önemli araçlarından biri oldu!unu dü"ündü!ümüz, te"viklerin ne-
ler oldu!u konusunda da, her ne kadar ö!leden önce konuya de!inilmi" ol-
sa da ben sizlere bilgi vermeye çalı"aca!ım.

Ülkemizde, yatırımlara uygulanan devlet yardımları ile ilgili olarak uygu-
lamayı Müste"arlı!ımız yapmaktadır. Tabii ki te"vik dedi!imizde öncelikle
kafamızda bir takım kavramlar olu"uyor. Ancak ekonomik te"viklerin ne ol-
du!u sorusuyla ba"lamak istiyorum izin verirseniz, daha sonra ülkemizdeki
uygulamalar, di!er kurumların verdikleri yardımlar, yeni sistemimizin özellik-
leri, ana karakteristik özellikleri ile istatistiki bilgiler ve Isparta’nın bundan al-
dı!ı pay, Isparta’nın bölgesel anlamda öne çıkan sektörlerinin neler olarak
belirlendi!i konularına de!inece!im.

Te"vik kavramı dedi!imizde, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin, di-
!erlerine göre daha hızlı ve fazla geli"imini sa!lamak amacıyla, kamu ta-
rafından de!i"ik yöntemlerle verilen maddi yardım, destek ya da özendir-
me diye tanımlayabiliyoruz. Te"viklerin amaçları nelerdir? Çok genel
amaçlarından bahsediyorum. Ekonomik literatürdeki amaçlarından önce-
likle bahsedip, biraz sonra da güncel olan yeni sistemi kurarkenki amacı-
mıza geçece!im. Sunuda da görüldü!ü üzere, te"viklerin iki tane temel
amacı var. Bir tanesi; sosyal amacı, bir di!eri ekonomik amacı. Sosyal
amacı, i"sizli!in önlenmesi, yani istihdam yaratarak i"sizli!i önleyebilirsi-
niz. #ki; göçün önlenmesi, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi ya da bu
bütün ülkelerde, az geli"mi" ya da geli"mekte olan ülkelerde, bunu nasıl
sa!layabilirsiniz? Bölgeler arasındaki dengesizliklerin ya da geli"mi"lik far-
kının azaltılarak bunu sa!layabilirsiniz. Bunun yanında do!al afet veya ola-
!anüstü ko"ulların yaratmı" oldu!u tahribatın etkisinin azaltılması veya or-
tadan kaldırılması, bir di!eri de sosyal alt yapının iyile"tirilmesi gibi sosyal
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amaçlarının yanında, çok temel iki tane de ekonomik amacı var. Bunlar;
ekonomik istikrarın ve büyümenin sa!lanması. Ülkemizde devlet yardımla-
rı veren birçok kurumun oldu!undan bahsetmi"tik. Bunlar hepinizin tahmin
etti!ini dü"ündü!üm, Müste"arlı!ımızın yanında, Dı" Ticaret Müste"arlı!ı,
Maliye Bakanlı!ı, Sanayi ve Ticaret Bakanlı!ı, Tarım ve Köyi"leri Bakanlı-
!ı, Ziraat Bankası, KOSGEB, TUB#TAK gibi daha sayabilece!imiz birçok
kurumun, ülkemizde devlet yardımı verdi!ini görüyoruz. Ve bu verilen ülke-
mizdeki devlet yardımlarını sınıflandırdı!ımızda, kar"ımıza 4 ana kategori
çıkıyor. Genel nitelikli düzenlemeler daha çok Maliye Bakanlı!ı ve Sanayi
Bakanlı!ı’nın uygulamalarını bu kategoride de!erlendirebiliyoruz. Müste-
"arlılı!ımız, Tarım ve Köyi"leri Bakanlı!ımız, yer yer KOSGEB’in uygula-
malarını yatırımlara yönelik uygulanan destekler olarak ikinci grupta de!er-
lendiriyoeuz. Üçüncü sınıflandırmamız, i"letme görevine yönelik uygula-
malar, daha çok Dı" Ticaret Müste"arlı!ı, KOSGEB, Eximbank’ın verdi!i
desteklerdir. Son olarak dördüncü sınıflandırmada ise bölgesel düzenle-
meler yer almaktadır. Bu kategorideki uygulamalara bir önceki konu"macı
ya da ondan önceki konu"macı arkada"ımız da bahsetti. $u anda artık sü-
resi biten sabit tek argümanla devam eden, 3 yıl daha uzatılan, 5084 sayı-
lı kanun çerçevesindeki uygulamaları sayabiliriz. Bu uygulamalar bölgesel
ve sektörel hedefleri baz alarak, bir bölge ya da sektörlerdeki geli"menin
sa!lanaca!ı süre içerisinde 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerle uygulanmaktadır. Ül-
kemizde daha önce de 3-5 dönem uygulanan sistemlerdir. Ülkemizde uy-
gulanan te"vik sistemi, mevzuatsal düzenleme olarak 1913 yılından itiba-
ren uygulanmaya ba"lamı"tır. 1880’li yıllarda ilk çalı"malar ba"lamı", an-
cak mevzuatsal ilk düzenleme 1913 yılında yapılmı" ve o günden bugüne,
ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki geli"melerin kamu politikalarına bü-
yük ölçüde etkilemesi sonucunda, te"vik sistemi de hem içerik hem de "e-
kil olarak büyük de!i"ikli!e u!rayarak günümüze kadar gelmi"tir. Bugün
ise üzerinde çok konu"ulan geli"mi"lik düzeyine göre dört bölgeye ayrılan,
sektörel ayrım içeren, kendi içerisinde biraz sonra bahsedece!im 3 temel
unsur içeren, yeni bir te"vik sistemini uygulamaya ba"ladık Temmuz ayın-
dan itibaren ki bundan önce yakla"ık 1-1,5 yıl bunun alt yapısı yapıldı, ça-
lı"malar yapıldı, gerek özel sektör gerekse kamudan ilgili tarafların görü"-
leri alınarak "ekillendirilen bir sistem olu"turuldu. Bu sistemi olu"tururken
bizim amacımız, öncelikle kalkınma planları ve yıllık programlarda belirti-
len hedefler ile Avrupa Birli!i normları ve uluslararası anla"malara da uy-
gun olarak, bölgeler arasındaki dengesizli!i gidererek veya azaltarak gö-
çün önlenmek. #stihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücünü arttır-
mak için, tasarrufların katma de!eri yüksek, ileri ve uygun teknoloji kulla-
nılan alanlara kanalize edilebilmektir. Yeni sistemimizin "u anda yürürlükte
olan Cari Te"vik Sistemi’nin amacını biz bu "ekilde belirledik. Biz, bu siste-
mi uygularken, yatırımlara yönelik devlet yardımlarını uygularken, uygula-
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dı!ımız mevzuatsal düzenleme; Bakanlar Kurulu Kararı ve bu kararın uy-
gulamaya yönelik bilgilerini içeren tebli!dir. Burada bu mevzuatsal bilgileri
içeren Resmi Gazete bilgilerini ve bizim web sitemizin adresini görüyorsu-
nuz. Yürürlükte olan Kararname 16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlü!e girmi" olan 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rarı ve bu kararın uygulamaya yönelik bilgilerini içeren tebli! ise, 28 Tem-
muz tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü!e girmi"tir. En altta
belirtilen hazinenin web sitesine girdi!inizde ise,anlataca!ım konunun
mevzuatsal bilgilerine ula"abilirsiniz.

Müste"arlık olarak, ülkemizde yapılması dü"ünülen yatırımları, te"vik
belgesine ba!layarak, te"vik belgesi düzenleyerek te"vik ediyoruz. 2000 yı-
lında yaptı!ımız bir çalı"mayla bürokrasinin azaltılması ve yatırımın yerinde
desteklenmesi amacıyla 12 tane Sanayi Odasına da, belirli tanımlardaki ya-
tırımlar için te"vik belgesi düzenleme yetkisi verdik. Onaylama yetkisi de!il,
onay yetkisi kanun gere!i Müste"arlı!ımıza aittir. Yani 12 tane Oda da te"-
vik belgesi düzenleyebiliyor. Odaların görev yetkileri "u "ekilde belirlenmi"-
tir; yabancı sermaye, yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygula-
malar kapsamında yatırımlar ve AR-GE ile çevre yatırımlarının dı"ında ka-
lan. Bu konuların dı"ında kalan konular için mutlak Müste"arlı!ımıza müra-
caat yapılması gerekmektedir. Bu konuların dı"ında kalan ve 8 milyonları-
nın altındaki belirli imalat sanayii yatımlar için yatırımcının tercihine ba!lı
olarak, bu illerde, isterlerse ilgili Odaya, isterlerse Müste"arlı!ımıza müra-
caat etmeleri gerekmektedir. Te"vik belgesi düzenleme yetkisi olan odalar;
Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Ege Bölgesi, Eski"ehir, Gaziantep,
#stanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya. Biliyorsunuz ülkemizde Sanayi ve Ti-
caret Odalarının, farklı tüzel ki"ilikler olarak faaliyette bulundu!u 12 tane il-
dir. Saydı!ımız Sanayi Odaları ve bu illerde yapılacak biraz önce saydı!ı-
mız vasıftaki yatırımlar için belge düzenleyebiliyorlar. Burada Odaların dü-
zenledi!i, düzenleme yetkisi olan konular var onlara çok fazla miktarda gir-
meyece!im.

Yeni sistemimizin 3 ana bile"eni var, 3 temel unsuru var. Daha önceki yıl-
larda uygulanan te"vik sistemimiz genel nitelikte olup, seçicili!i olmayan,
Türkiye’nin her tarafında uyguladı!ımız, sadece kalkınmada öncelikli yöre-
lerde pozitif ayırımcılı!ı içeren bir sistemdir. Ancak yeni sistemde, bir önce-
ki dönemde ya da daha önceki dönemlerde uygulanan sistem olan genel
te"vik sistemimiz mevcuttur. Bunun yanında, biraz önce de bahsetti!im,
özellikle özel sektörün ısrarla yılardır talep etti!i bölgesel te"vik sistemi ye-
ni sistemin ana unsurunu te"kil etmektedir. Büyük ölçekli yatırımların te"vik
sistemi ise yeni sistemin üçüncü önemli unsurunu olu"turmaktadır.

En temel sistemimiz olan genel te"vik sisteminde, daha önceki dönem-
lerde de oldu!u gibi ülke genelinde uygulanmaktadır. Bazı istisnalar dı"ın-
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da sektörel ayırım içermemektedir. Belirli bir tutarın üzerindeki tüm yatırım
projelerini bu sistemden destekliyoruz. Bu sistemin genel karakteristik özel-
li!ini "u "ekilde açıklayabiliriz; biraz sonra bahsedece!imiz büyük ölçekli
yatırımlar ile her bölgede, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek kriter-
leri dikkate alınarak belirlenen bölgesel sistemin dı"ında kalan bütün konu-
ları, ekonomik ölçek kriterinin altında kalanlar da dahil tamamını genel sis-
temden te"vik ediyoruz. Bu sistemde iki tane destek unsurumuz var; güm-
rük vergisi muafiyeti ve katma de!er vergisi istisnası. Burada tek seçicili!i,
birinci ve ikinci bölgede Isparta’nın da yer aldı!ı ikinci bölgede, bir yatırımın
genel sistemden te"vik belgesi alabilmesi için sabit yatırım tutarının asgari
1 milyon, 3. ve 4. bölgede ise, 500 bin lira olması gerekiyor. Bu sistemden
dahi te"vik etmedi!imiz konularımız var. Burada yakla"ık 30 tane konumuz
var. Ö!ütülmü" tahıl ürünleri dedi!imiz un ve yemi içeren konular , onun dı-
"ında yer alan ve a"a!ı do!ru inen hizmetler sektöründe yer alan, alı"veri"
merkezleri gibi, otopark yatırımları gibi yatımların ülkemizde ihtiyacının ol-
madı!ını dü"ündü!ümüz ya da sanayi kesiminde kurulu kapasitesi yüksek
olup, kapasite kullanım oranı dü"ük olan sektörlerimiz var. Bunları hiçbir "e-
kilde te"vik etmiyoruz.

#kincisi, te"vikini belirli "artlara ba!ladı!ımız sektörler var. Örne!in; hay-
vancılı!ı tek ba"ına te"vik eden bir kurum de!iliz, ihtisas bakanlı!ı olan Ta-
rım ve Köyi"leri Bakanlı!ıyla, Ziraat Bankası gibi ihtisas bankası var. Ancak
biz sanayi ile entegre olan bir hayvancılık söz konusuysa, bunu bu sistem-
den te"vik edebiliyoruz veya bir so!uk hava deposu yatırımı söz konusuy-
sa, ekonomik ölçe!i olan 500 metrekarelik bir sınırımız var. Bunun altında-
kileri hiçbir "ekilde te"vik etmiyoruz veya da spor yatırımlarının 10 milyon ve
üzerinde olması gibi bir takım sınırlamalarımız var.

Yeni te"vik sistemimizin, temel unsurunu olu"turan bölgesel te"vik siste-
mi ki çok olumlu bulunmasının yanında, tabii ki ö!leden önce de belirtildi!i
üzere; ele"tirilen hususları da var tabi ki bunların da cevapları vardır. $unu
hiç zaman unutmamanızı rica ediyorum. Te"vik sistemi, bütün ülkelerde de
böyledir. Hiçbir kesimi, hiçbir zaman memnun eden bir sistem de!ildir. Çı-
kar da!ıtan bir kurumsunuz ve seçicili!e girdi!iniz noktada, girmedi!iniz za-
man neden az geli"mi" bölgeyi neden pozitif ayrımcılık yapmıyorsunuz ve-
ya selektif bir uygulama yaptı!ınızda, yaptı!ınız seçecilik ele"tirilir. Elinizle
hiçbir zaman hassas bir terazi yok. Elinizdeki veriler ne ise bu verileri de-
!erlendirerek bu sistemi kurmak zorundasınız ve bu sistemi biz nasıl kurduk
veya nasıl belirledik onlardan bahsetmek istiyorum. Bölgeler, 26 alt il gru-
buyla ilgili bölgeler, 2002 yılında 4720 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belir-
lenen istatistiki bölge birimleri sınıflandırması Düzey2 esas alınarak belir-
lenmi"tir. Avrupa Birli!i normlarına uygun bir sınıflandırmadır. Bu istatistiki
bölge birimleri sınıflandırmasındaki Düzey2 seviyesindeki o belirlenen 26
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alt il grubu yani, Antalya, Isparta ve Burdur’u içine alan il grupları gibi 26 ta-
ne il grubu vardır. D.P.T Müste"arlı!ı’nın belirlemi" oldu!u, sosyo-ekonomik
geli"mi"lik endeks sıralamasıyla sıralandı!ında kendi içinde homojen olabi-
lecek 4 ana gruba ayrılmı"tır. Biraz sonra bunların rakamlarını da görece-
!iz. Buradaki geli"mi"lik seviyelerine göre yardım durumları farklıla"tırılmı"-
tır. Yani az geli"mi" bölgeye do!ru gidildikçe destek unsurlarının yo!unlu!u
arttırılmı"tır. Ekonomik ölçek kriterleri bu arada dü"ürülmü"tür. Desteklene-
cek sektörler biraz önce de bahsettim bölgelerin potansiyeliyle, ekonomik
ölçek kriterleri dikkate alınarak belirlenmi"tir. Bu söyledi!im veriler de!er-
lendirildi!inde kar"ımıza "u "ekilde bir harita çıktı. Bu haritaya göre ülkemiz,
26 tane alt il gruplarını görüyorsunuz. Sosyo-ekonomik geli"mi"lik endeks
sıralamasına göre, bu 26 tane alt il grubu kendi içerisinde 4 ana gruba ay-
rılmı"tır. Ordu’dan $anlıurfa’ya do!ru kuzeyden güneye bir çizgi çekti!imiz-
de, Türkiye’nin do!usunda kalan Karadeniz dahil, Ankara’nın kuzeyindeki
Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri dahil Türkiye’nin en az geli"mi" bölgesi
olan 4. bölgeye olu"turdu. Ankara’nın daha çok geçi" bölgelerinde yer alan,
ancak bu geçi" bölgesi batıda Manisa, güneydo!uda Hatay, Adıyaman’a
kadar, kuzeydo!uda Samsun’a, do!uda Sivas’a kadar yer alan bölge sarı
renkle ifade edilen, yine Ankara’nın kuzeyinde yer alan Bartın, Zonguldak
ve Karabük’ü de içine alan bölge Türkiye’nin en az geli"mi" 3. derecede
bölgesi olarak belirlendi. 2. derecede geli"mi" bölge ise, Balıkesir ve Ça-
nakkale illeri ile #zmir’in güneyinden yani Aydın ile Adana arasında yer alan,
Ege ve Akdeniz sahil ku"a!ındaki illeri içine alıyor. Isparta ve Burdur da bu
bölgeye dahildir. Bunun dı"ında kalan kırmızıyla ifade edilen illeri ise, Tür-
kiye’nin en geli"mi" bölgesi olarak belirlendi.

Sınıflandırmamızı yaparken, en sondan bir önceki sütun sosyo-ekono-
mik geli"mi"lik endeks de!erleridir. Bu endeks sıralamasını yaptı!ımızda
kırılma noktalarına 1. ile 2. , 2. ile 3. ve 3. ile 4. bölge arasındaki kırılma nok-
talarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendi içlerinde ne demi"tik homojen
olabilecek "ekilde gruplandırıldı. Bu dört bölge bütün Kamu kurumlarının
görü"ü alınarak belirlenmi"tir. Burada bir sadece, 4. bölge kendi içinde 5. bir
bölge olu"tursun mu olu"turmasın mı tartı"ması yapıldı. Onun dı"ında ta-
mamen sistem bu "ekilde kurgulandı ya da veriler bu "ekilde kurgulanması
gerekti!ini gösterdi. Bölgesel sistemin bir takım karakteristik özellikler var,
kısaca bunlardan bahsedece!im. Tekstilde modernizasyon dı"ındaki yatı-
rımları hiçbir "ekilde te"vik etmiyoruz. Sa!lık yatırımlarıyla 3 yıl ve üzeri tu-
rizm konaklama yatırımlarını #stanbul hariç tüm yörelerde bölgesel sistem-
den te"vik ediyoruz. E!itim yatırımları, #stanbul dahil ülkenin her tarafında
bölgesel sistemden destekleniyor. Bu dönemde bir de ta"ınma deste!i uy-
gulamaya ba"ladık. 1. ve 2. bölgeden, 4. bölgeye ta"ınacak tekstil yatırım-
larını, asgari 50 ki"ilik istihdam sa!lamaları halinde bölgesel sistemden te"-
vik ediyoruz. Bölgesel te"vikten yararlanan yatırımların i"letmeye geçi"leri-

161



ni müteakip asgari 5 yıl boyunca bulundukları bölgede i"letmede kalması
zorunlulu!u getirildi. 

Bölgesel te"vik sisteminde 6 tane destek unsurumuz var. Genel sistem-
de neydi? seçicili!i olmayan bir sistemdi, katma de!er vergisi ve gümrük
vergisi muafiyeti vardı bunlara ilave olarak 3. ve 4. bölgedeki bölgesel yatı-
rımlara faiz deste!imiz var, bununda yanında sigorta primi i"veren hissesi-
nin asgari ücrete denk gelen kısmını Müste"arlı!ımızca kar"ılanması, yani
sigorta primi deste!i, kurumlar vergisi indirimi ve yatırım yeri tahsisi var. Yi-
ne sabahki oturumda te"vik sistemiyle ilgili "öyle bir ele"tiri vardı: te"vik sis-
temine gerek var mı? yok mu? $unu hiçbir zaman unutmamak lazım, az ge-
li"mi" olan ülkelerde, geli"mi" olan ülkelerde ve geli"mekte olan ülkelerin
tamamında, devletlerin ekonomik ve sosyal amaçlarına ula"mada yaygın
olarak kullandıkları temel enstrümanlardan, ekonomik araçlardan bir tanesi
te"vik sistemidir. Kendi içinde, faizlere müdahale olsun, vergi oranlarındaki
de!i"iklikler, de!i"ik sübvansiyonlar, kotalar, tarifeler, de!i"ik sermaye hare-
ketleri gibi birçok ekonomiye müdahale araçlarını içinde barındıran te"vik
sistemi bütün ülkelerce ekonomik ve sosyal maçlarına ula"mada yaygın
olarak kullandıkları önemli araçlardan biridir. Yani artık Devlet elinde istih-
dam sa!layacak K#T’lerimiz yok. Türkiye’nin en önemli sorunu istihdamsa,
en önemli sorunlarından biri ise bunu da özel sektör yapacaksa, özel sek-
törün de tabii ki te"viksiz olması dü"ünülemez. $u konu ele"tirilebilir; Oran-
ları azdır, etkisi azdır ya da çoktur, bu bütün geli"me seviyelerine göre ülke-
lerde de böyledir. Söz konusu 6 tane destek unsurunu bir tarafa bırakıp, Is-
partada biz hangi sektörleri öncelikli olarak belirledik ki, bu ekrandaki 5 ta-
ne destek unsurundan yararlanabilsin. $imdi bu konulardan bahsetmek is-
tiyorum:

Antalya, Burdur, Isparta bölgesi, TR61 koduyla belirlenen istatistiki böl-
ge birimleri sınıflandırılmasındaki 26 alt il grubundan birisi olarak, 2. dere-
cede geli"mi" il grubu olarak belirlendi. Bu bölge için belirlenen ve bölgesel
desteklerden yararlanacak konular; madencilik yatırımları, 1 milyon lira as-
gari yatırım tutarında olması gerekiyor. Zaten bu bölgede 1. ve 2. bölgede,
biz 1 milyon liranın altında hiçbir yatırımı desteklemiyoruz. Gıda ürünleri ve
içecek imalatı 2 milyon lira ve üzerinde olması "artı var. Burada bir takım is-
tisnalar var. Nedir bunlar? te"vik edilmeyecek konularımız var, un ve yem
gibi veyahut da "artlı te"vik edilecekler konular var. 2 milyon lirayla 1 milyon
lira arasında kalan asgari belge düzenleme "artımız 1’milyon TL’dir. Bu böl-
gede, 2 milyon lirayla 1 milyon lira arasında kalan gıda yatırımlarını nere-
den destekleyece!iz? genel te"vik sisteminden, yani 2 milyon liranın altı
te"vik edilmiyor olarak algılanmasın lütfen. Bunun yanında entegre hayvan-
cılık yatırımlarımız var 2. bölgede. Bu konularda yatırım yapılırsa yine böl-
gesel sistemden te"vik ediliyor. Süt inekçili!i yatımlarında entegre olursa
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500 büyükba", büyükba" besicilikte 700 ba", süt ve et yönlü küçükba"ta 2
bin, bunun yanında kanatlılarda yine 200 bin adet dönem olması gerekiyor.
Gerek yumurta, gerek et yönlü tavukçulukta entegre olması "artımız var.
Seracılık yatırımları olursa, bölgesel sistemden faydalanabilmesi için asga-
ri 25 dekar ve üzerindeyse bölgesel sistemden te"vik ediyoruz, altını genel
sistemden. Su ürünleri yeti"tiricili!i, 1 milyon lira ve üzeri, derinin tabaklan-
ması ve i"lenmesi 1 milyon lira ve üzeri, dö"emelik parke dedi!imiz a!aç i"-
leme yatırımları, yani, buna parke dahil, kaplama, kontrplak, levha üretimi-
ne dahil bütün yatırımlar 4 milyon ve üzeri, parfüm, kozmetik, tuvalet mal-
zemeleri imalatı 1 milyon ve üzeri, metalik olmayan mineral ürünlerin ima-
latı 4 milyon ve üzeri, tarım makineleri imalatı 4 milyon ve üzeri, tabancalar
ve di!er silahlar 1 milyon ve üzeri, radyo-televizyon haberle"me teçhizatı ve
cihazları 4 milyon ve üzeri, mobilya imalatı 4 milyon ve üzeri, otellerde ge-
nel karakteristik özellik olarak söylemi"tik, 3 yıldız ve üzeri turizm konakla-
ma yatırımları, #stanbul hariç, Türkiye’nin her yerinde bölgesel sistemden
desteklendi!ini söylemi"tik. Ö!renci yurtları yatırımlarında asgari 100 ö!-
rencilik olması gerekiyor, so!uk hava deposu en az 1000 metrekare ama
te"vik edilmeyecek konuların içerinde ne demi"tik; 500 metrekarenin altın-
da hiçbir so!uk hava deposunu te"vik etmiyoruz. Bölgesel sistemden 1000
metrekare ve üzerinde olması gerekiyor. Lisanslı depoculuk 2 milyon lira ve
üzeri, e!itim hizmetleri 1 milyon ve üzeri, burada yeti"kinlerin e!itilmesine
yönelik kurslar hariçtir. Hastane yatırımları, huzurevi yatırımları bölgesel
sistemden te"vik ediyor, huzurevi yatırımlarında kapasitemiz, asgari 100 ki-
"ilik olması gerekiyor, bir de tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri
konularında yatırım yapar iseniz, bu yatırımlar Ispartada bölgesel sistem-
den te"vik edilen konular olarak belirlenmi"tir. Biraz önce Sayın Genel Mü-
dürümüz Nahit Beyin de bahsetti!i, Isparta için DPT tarafından belirlenmi"
olan sektörlerle örtü"en sektörler hatta fazlalıkları var.

Büyük ölçekli yatırımların te"viki, yeni sistemimizin üçüncü unsurunu
olu"turmaktadır. Bu sistem belirlenirken, amacımız "u "ekildeydi; Teknoloji
ve Ar-ge kapasitesini arttıracak, rekabet üstünlü!ü sa!layacak ve sektörü-
ne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmı" büyük ölçekli yatırımların te"viki
amaçlanmı"tır. Bu sistemde belirlenen konular için bölgesel ayrım yoktur.
Biraz sonra bahsedece!imiz 12 tane konuda belirlen ölçekte yatırım yapar-
sanız, büyük ölçekli yatırım olarak kabul edilmektedir. Bu sistemde 5 tane
destek unsurumuz var. Büyük ölçekli olarak belirlenen yatırım konuları "un-
lardır: öncelikle "unu söylemem gerekiyor 28 $ubat 2009 tarihli Resmi Ga-
zetede yayınlanan 5838 sayılı kanunla büyük ölçe!in yatırımın tanımı yapıl-
mı"tır; bu da 50 milyon ve üzerindeki yatırımlar olarak belirlenmi"tir. $imdi
biz burada 50 milyonun altında hiçbir yatırımın olmadı!ını, ancak onun üze-
rinde olan yatırımları konu"aca!ız. Bu da tamamen yatırımın karakteristik
özelli!i ile ilgilidir. Yani ana kimyasal madde imalatı 1 milyar ve üzeri, di!er
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kimyasal madde imalatı üretimi 300 milyonun üzerinde olması, rafine edil-
mi" petrol ürünleri imalatı asgari 1 milyar lira, transit boru hattıyla ta"ımacı-
lık 50 milyon, motorlu kara ta"ıtları imalatı ve liman yatırımı asgari 250 mil-
yon, makine imalatı 50 milyon asgari, demiryolu, tramvay, lokomotif , vagon-
da asgari 50 milyon lira yatırımı olması gerekiyor, elektronik sanayiinde ken-
di içerisinde farklı sınıflandırmalar var. LCD ve plazma TV üretiminde asga-
ri 1 milyar gibi, modül panelde 150 gibi, di!er elektronikte asgari 50 milyon
gibi, tıbbı aletlerde, optik aletler imalatı yine asgari 50 milyon, ilaçta 100, ha-
va, uzay ta"ıtları imalatıyla, madencilik yatırımlarında da asgari 50 milyon
liralık bir yatırım yaparsanız Türkiye’nin her yerinde büyük proje olarak ka-
bul edilir.

Bu sistemde ekranda da görüldü!ü üzere 5 tane destek unsurumuz var.
Bölgesel sistemdeki faiz deste!ini hariç, buradaki sistemde yer alan 5 tane
temel destek unsurumuzu içeriyor. Yani K.D.V istisnası, gümrük vergisi mu-
afiyeti, sigorta primi deste!i, kurumlar vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi.

Bahsetti!imiz bu destek unsurları ne anlama geliyor veyahut da bu böl-
gelerdeki yardım yo!unlukları nasıl de!i"iyor, kısaca ondan bahsetmek isti-
yorum. K.D.V istisnası, te"vik belgesi düzenledi!imiz bütün yatırımlar için
kullanılan ithal ve yerli makinelere ödememiz gereken Katma De!er Vergi-
sinin ödenmemesidir. En genel tanımı bu. Sadece makine ve teçhizata
K.D.V istisnasına uyguluyoruz.

Gümrük vergisi muafiyeti, yatırımcılara te"vik belgesi kapsamında yatı-
rım malı mahiyetindeki ithal makine ve teçhizatların, ithalat rejimi kararında
öngörülen gümrük vergisini ödemeden getirme imkanı sa!lıyor. Bu unsurun
bir takım istisnaları var, onları geçiyorum. Bu dönemde biz te"vik belgeleri
kapsamında hiçbir zaman hammadde, ara malı ve i"letme malzemesi ön-
görmüyoruz. Binek aracı, in"aat malzemeleri, porselen ve seramikten ma-
mul, sofra ve mutfak e"yalarını da hiçbir "ekilde, hiçbir sistemde te"vik bel-
gesi kapsamında vermiyoruz. Kullanılmı" makine ve teçhizat getirebiliyor-
sunuz. Münferitse ithalat rejiminde, yurtiçine kullanılmı" olarak gelmesine
sakınca görülmemesi gerekiyor. Yani yurtiçine kullanılmı" olarak gelmesine
izin verilen makinelerin münferit olarak te"vik belgesi kapsamında, te"vik
unsurlarından yararlanarak getirebiliyorsunuz. Ayrıca ya" sınırı aranmaksı-
zın, kullanılmı" komple tesisleri te"vik belgesi kapsamında getirebiliyorsu-
nuz. Komple bir üretim hattı ya da tesisini, #thalat Genel Müdürlü!ü kullanıl-
mı" komple tesise izin vermiyor, ancak bunun tek istisnası te"vik belgesi ile
ya" sınırı aranmaksızın 70-80 model de olsa, bunları te"vik belgesi kapsa-
mında hem yurtiçine getiriyor, hem de desteklerden faydalanabiliyorsunuz.

3. Destek unsurumuz olan faiz deste!ini, çok genel anlamıyla 3. ve 4.
bölgelerde yapılacak olan bölgesel yatırımlar ile Ar-ge ve çevre yatırımları-
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na veriyoruz. Te"vik belgesi kapsamında asgari 1 yıl ve üzeri vadeli bir ya-
tırım kredisi kullanırsanız, bu kredinin faizinin belli oranlarını Müste"arlı!ı-
mız kar"ılıyor. Bu oranlar, 3. bölgede TL cinsinden kredinin 3 puanını yıllık,
4. bölgede ise kullanılan kredinin, hangi kredinin?,asgari 1 yıl vadeli yatırım
kredisinin 5 puanını, döviz kredisinde ise 1 ve 2 puanlarını biz kar"ılıyoruz.
Ar-ge ve çevrede bölgesel ayırımımız yok, 5 ve 2 puan. Bunların üst limit-
leri var. Ar-ge ve çevre yatırımlarında 300 bin lira bir belge kapsamında kar-
"ıladı!ımız faiz deste!i ,di!er yatırımlarda 500 bin’dir. Uygulama süresi 5 yıl
ve sabit yatırımın en fazla %70’ine kadar kredilendirilmi" kısmının faizini
kar"ılıyoruz.

Sigorta primi i"veren hissesi deste!i, büyük ölçekli ve bölgesel yatırım-
lar için uyguladı!ımız bir destek unsurudur. Te"vik belgesi alındıktan sonra,
bu te"vik belgesine dayalı yapılan yatırımla sa!lanan, ilave istihdam için
ödenmesi gereken sigorta primi i"veren hissesinin asgari ücrete denk gelen
kısmını biz kar"ılıyoruz. Mevcut bir i"letmeniz varsa mevcut istihdamı kar-
"ılamıyoruz ancak o yatırımla sa!lanmı" ilave istihdama, komple yeni yatı-
rımlarda bu i"letmeye geçi" tarihinden sonra, mevcut yatırımlarda ise, te"-
vik belgesi için ba"vurmadan önceki 6 ay için, Sosyal Güvenlik #l Müdürlü-
!ü’ne verilmi" prim ve hizmet belgelerinde belirtilen ortalama istihdama ya-
tırım tamamlandıktan sonra ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken si-
gorta pirimi i"veren hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmını biz kar"ılı-
yoruz. Sadece ilave istihdam burada bu ayırımı yapmamız gerekiyor. Yatı-
rıma 31.12.2010 tarihinden önce ba"lanırsa, 1. bölgede 2 yıl, 2. bölgede 3
yıl, 3. bölgede 5, 4. bölgede ise 7 yıl boyunca sigorta primi deste!ini sa!lı-
yoruz. Yatırıma ba"lamanın tanımı "u: te"vik belgesi alındı!ında belgenize
yazılı sabit yatırımın %10’nunu 31.12.2010 tarihine kadar gerçekle"tirirse-
niz yatırıma ba"lamı" sayılıyorsunuz, tanımımız bu. E!er 31.12.2010 tari-
hinden sonra yatırıma ba"larsanız, 1. ve 2. bölgede sigorta primi deste!i
yok, 3. bölgede bu 5 yıldan 3, 4. bölgede ise büyük projeler de dahil 7 yıl-
dan 5 yıla dü"üyor.

5. Destek unsurumuz vergi indirimi. Bu da yine büyük ölçekli ve bölge-
sel uygulamalar kapsamındaki yatırımlara uygulandı!ımız bir kurumlar ver-
gisi veyahut da gelir vergisi indirimizdir. Burada bir tablomuz var. Yine
31.12.2010 tarihinden önce yatırıma ba"layan yatırımlara, 1. bölgede yatı-
rıma katkı oranı %20, 2. bölgede %30, 3. bölgede %40, 4. bölgede %60 ola-
rak uyguluyoruz. Yatırıma katkı oranının tanımı "udur: te"vik belgesi kapsa-
mında gerçekle"tirdi!imiz yatırım tutarının, vergi indirimine konu edece!i-
miz oranıdır. Yani 10 milyon liralık bir yatırım yaptıysanız bu yatırımın 1. böl-
gede %20’si olan 2 milyon lirasını vergi indirimine konu edebilirken, 4. böl-
gede %60’ı olan 6 milyon lirayı, Isparta’da ise bu 10 milyon liralık yatırımın
%30’u olan 3 milyon lirayı vergi indirimine konu edebiliyorsunuz. Yıl sınırı
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yok. Burada uygulanacak kurumlar vergisi yatırıma katkı oranına ula"ınca-
ya kadar uygulanacak kurumlar vergisi, 1. bölgede %10 iken, 2. bölgede Is-
parta’nın da yer aldı!ı bölgede %8, 3. bölgede %4, 4. bölgede %2’dir. Yani
% 20 olan kurumlar vergisi indirimlerine baktı!ımızda, 2. bölgede %60 ora-
nında vergi indirimi uygulanıyor. Nereye kadar uygulanacak bu, sol tarafta
belirtti!imiz kırmızıyla belirtilen %30 olan 3 milyon liraya ula"ıncaya kadar.
31.12.2010 tarihinden sonra ba"layan yatırımlarda bu oranların daha da
dü"tü!ünü görüyoruz.

Yatırım Yeri Tahsisi son destek unsurumuzdur. 3 Eylül 2009 tarihli yönet-
melikle, tamamen uygulaması Maliye Bakanlı!ı’na devredilen bir sistemdir.
Mili Emlak #l Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde te"vik belge sahibi
olma zorunlulu!umuz var. Büyük proje yatırımları ile bölgesel sistemden
faydalanan yatırımlar için aldı!ınız belge kapsamında isterseniz yatırım ye-
ri tahsisinde bulunabiliyorsunuz. Bunu tamamen Milli Emlak #l Müdürlükleri
yürütüyor.

Ta"ınma deste!inden bahsetmi"tik. En az 50 ki"ilik istihdam sa!layan,
31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgeden 4. bölgeye ta"ınan tekstil, kon-
feksiyon, hazır giyim, deri-deri mamulleri yatırımı için bir ta"ınma deste!i-
miz var. 5 yıl süre ile kurumlar vergisi %20 yerine %5, ilave i yatırım yapıla-
rı ise yatırım yeri tahsis ediyoruz. Ta"ındıktan sonra bu sa!lanan 50 ki"ilik
istihdamın 5 yıl boyunca sigorta primi deste!i var, ilave yatırımlar yapılırsa
bunlarda çalı"anlara 7 yıl, birde bu ta"ınma masrafları ile ilgili destek veri-
yorduk. Yani nakliye, montaj gibi kısımların masraflarını da biz kar"ılıyor-
duk. Fakat bunun süresi 31.12.2009 tarihinde bitti!i için bunun süresi geç-
ti.

Devam etmekte olan yatırımlar, e!er bölgesel sistemden faydalanacak
yatırım konularında daha önceki kararnamelerine göre belge alınmı" ise,
onlar isterlerse yeni sisteme geçi" izini de veriyoruz ve bundan sonra yapı-
lan harcamalar yeni sistemden faydalanabiliyor.

Te"vik belgesi düzenlemek için istedi!imiz belgeleri birer cümle ile geçi-
yorum. Yatırım bilgi formu, Merkez Bankası’na 400 lira para yatırılması ge-
rekiyor, "irket imza yetkilisi ki"ilerin noter onaylı imza sirküsü, "irketin duru-
munu gösteren Türk Ticaret veya Esnaf Sanatlalar Sicil Gazetesi ki biz, biz-
den belge talep eden "ahıslar dahil, ortaklıklar, sermaye "irketleri, dernek-
ler, vakıflar hepsine belge düzenleyebiliyoruz.

Son cümlelerimiz yeni sistemden birkaç istatistiki bilgi ve Isparta’nın al-
dı!ı pay ile ilgili olacaktır. Yeni sistemde biz güncel, 31 Mart tarihi itibariyle,
2038 tane belge düzenledik. Bu belgelerin genel sistemden düzenledi!imiz
belgeler. Yani bölgesel sistemden faydalanamayan ya da büyük ölçekli ya-
tırımlardan faydalanamayanlar %54’ünü olu"turuyor 1105 belge ile. Bölge-
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sel sistemden faydalanan belge sayısı 921 %45’ini olu"turuyor bu 8 aylık
sürede. 12 tane de te"vik belgesini de büyük projelere vermi"iz. Yalnız bun-
lar sadece Müste"arlı!ımızın Te"vik ve Uygulama Genel Müdürlü!ünce dü-
zenledi!i belgeler. Bir de yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgeler
var. Yabancı Sermaye Genel Müdürlü!ünce, onlar buraya dahil de!il. Bura-
daki yatırım tutarlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın binde 6 tutar
olan büyük projelerin yatırım tutarı %13.4.Öngörülen istihdam, bunlar ger-
çekle"en de!il, yanlı" algılama olmasın, bunlar öngörü, daha devam eden
veyahut da yeni ba"lamı" yatırımlar. 74 bin istihdam öngörülmü". Bunun 47
bini bölgesel sistemden, 24 bini genel sistemden, neredeyse bu istihdamın
yarıdan fazlası %60’ı bölgesel sistemden, bunun da temel unsuru sigorta
prim i"veren hissesi deste!inin etkisi diye dü"ünüyorum. Bölgesel sisteme
göre düzenlenmi" belgelerin bölge bazındaki ayırımı "u "ekilde %19’u 1.
bölgede, %19.2’si 2. bölgede, sevindirici tarafı 1. ve 2. bölge çok yakın, çok
bir ayırım yok, 3. bölge %35.4, 4. bölgede ise %26.4 olmu" Türkiye’nin en
az geli"mi" bölgesi. Yine di!erlerini tek tek söylemeyece!im. Bu istatistikler
sizde kalacak.

Büyük yatırım projelerine hangi konularda ve hangi illerde vermi"iz? Sa-
karya, Ankara, Manisa, Konya, Hatay, Tekirda!, Bolu, #stanbul, Eski"ehir ve
Ankara illerinde. 2000-2009 arası Müste"arlı!ımız yıllık ortalama 3500-
4000 belge veren bir kurum ve eksilerimiz var 3 tane. 2001 yılı yurtiçinde
ya"adı!ımız ekonomik krizin reel sektöre yansıması, 2006 yılındaki eksi , o
yılın mevzuat yılı olması nedeniyle kararname ve tebli! arasındaki sürenin
3 ay gibi bir süre olması nedeniyle belge düzenlenememesi, 2009 da ise, -
%33.6’nın global krizin ülkemizdeki reel sektöre yansımasıdır. Ancak, 2009
yılında Isparta’nın bir önceki yıla göre azalmadı!ını görüyoruz. Isparta’nın
aldı!ı belgeler, yıllık ortalama 20 civarında, 2005 yılında yalnız 38 belge al-
mı", %1’lere denk geliyor, bazen %2’ye denk gelmi".

Burada Isparta’ya verdi!imiz hem belge sayısı, hem de öngörülen istih-
damı ve öngörülen yatırım tutarları var. Çok da kötü sayılmaz. Yıllık ortala-
ma 40-50 ki 2007 yılında 124 milyon liralık bir yatırım öngörülmü".

Ben öncelikle sabrınızdan dolayı hepinize te"ekkür ediyorum, bu toplan-
tının son oturumu olmasına ra!men sabırla dinlediniz. Çok te"ekkür ediyo-
rum ve bu toplantının ümit ediyorum ki Isparta’ya ve ülkemize faydalı olur.
Te"ekkür ediyorum.
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16 Temmuz 2009 PER!EMBE Resmî Gazete Sayı : 27290

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15199
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlü!e konul-

ması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 10/7/2009 tarihli ve 2009/23 sayılı Ra-
poru üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun de!i"ik 2 nci,
28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayı-
lı Kanunun geçici 3 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci,
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sa-
yılı Kanunun ek 3 üncü maddeleri, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanu-
nun 13 üncü maddesinin (a) ve (d) bentleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayı-
lı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/7/2009 tarihinde karar-
la"tırılmı"tır.

Abdullah GÜL
CUMHURBA#KANI

Recep Tayyip ERDO"AN
Ba"bakan

C. Ç$ÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Devlet Bak. ve Devlet Bak. ve Devlet Bakanı

Ba"b. Yrd. Ba"b. Yrd. Ba"b. Yrd.
H. YAZICI F. N. ÖZAK E. GÜNAY F. ÇEL$K

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
E. BA%I# S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERG$N

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTO%LU M. #$M#EK

Milli Savunma Bakanı $çi"leri Bakanı Dı"i"leri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEM$R R. AKDA% R. AKDA%

Milli E!itim Bakanı Bayındırlık ve Sa!lık Bakanı Ula"tırma 
$skân Bakanı Bakanı V.

M. M. EKER Ö. D$NÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyi"leri Çalı"ma ve Sos. Sanayi ve Ticaret Enerji ve Tabii

Bakanı Güv. Bakanı Bakanı Kaynaklar
Bakanı

E. GÜNAY V. ERO%LU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
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BA!KAN: DOÇ. DR. MESUT ALBEN#

Dr. Mehmet Yurdal #ahin beye bizler de çok te"ekkür ediyoruz. Mehmet
bey e-mail adreslerini de verdi. Bu hakikatten önemli bir konu. Ticaret Oda-
sı genel sekreteri arkada"ımızla zaman zaman konu"tu!umuzda bize en
fazla söyledi!i sözlerden bir tanesi; insanımız te"vik nerden alınır, nasıl alı-
nır, nereye ba"vurulur bilmiyor. Buna ili"kin olarak yeterli uzman deste!i biz
sa!layamıyoruz. $nsanlarımızın bir "ekilde yeti"mesi lazım diyor. Mehmet
beyde Türkiye’deki mevcut te"vik sistemini bütün boyutlarıyla, amaçlarıyla,
ilgili kurumlarıyla, yöntemleriyle birlikte de!erlendirmeye çalı"tı. Ben çok
detaya girmeyece!im. Benim dikkatimi çeken noktalardan önemli bir tanesi
"uydu; Te"vik sisteminin özünde seçicilik bulundu!u, selektif oldu!u, dola-
yısıyla her ülkede ne kadar siz bunu mükemmel yapmaya çalı"ırsanız çalı-
"ın, mutlaka ele"tirilen noktalarının bulunaca!ını bize ifade etti ve son ola-
rak hazırlanan te"vik yasasında da aslında objektif kriterlere göre hazırlan-
dı!ını söyledi. $leti"im bilgilerini bize bıraktı, aynı zamanda detaylı bir sunu-
munu da bize bıraktı. $lgilenenler bunlardan fazlasıyla yararlanabilirler.

#imdi, kendisinin birazda beklettik Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve
$"letmeler Genel Müdür Yardımcımız Ali A!bal konu"masını yapacak ve
zannediyorum ki a!ırlık olarak turizm üzerine konu"acak. Turizme ili"kin ön-
ceki oturumlarımızda da önemli tartı"ma konuları ortaya çıktı Isparta ilinin
turizm potansiyeline ili"kin olarak. Buyurun Ali bey.
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Ali A"BAL
Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve
$"letmeler Genel Müdür Yardımcısı

Sayın Ba"kan. Söz verdi!iniz için te"ekkür ederim. Ba"ta Sn. Vekilleri-
miz olmak üzere bütün katılımcılara iyi ak"amlar diliyor hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Günün bu saatinde sizleri daha fazla yormadan konu"mamı, tu-
rizmin sektöründeki geli"melerle ilgili bir ufuk turu yaparak bitirmek istiyo-
rum.

Turizm, döviz kazandıran ve istihdam yaratan özelli!i ile ekonomik, in-
sanların dinlenme, e!lenme ihtiyacını kar"ılayan ve farklı kültürleri bir ara-
ya getiren özelli!i ile sosyo-kültürel, yarattı!ı kaynak kullanımı talepleri ile
de çevreyi etkileyen bir faaliyettir. Turizm faaliyeti insanlı!ın var olu"u kadar
eski olmasına ra!men bu faaliyetin ekonomik bir de!er haline gelmesi ve
Dünyada turizm sektörünün olu"ması yakla"ık 60 yıl öncesine dayanmak-
tadır. Dünyada son 60 yılda en hızlı büyüyen ve geli"en sektörler arasında
turizm sektörünü görüyoruz. Petrol, kimya ve otomotiv endistürüsünden
sonra ihracat geliri sa!layan Dünyadaki 4.Büyük ana gelir kayna!ı durum-
dadır. Ülkemizde ise bu faaliyetin geç ba"ladı!ı ancak, çok hızlı geli"ti!ini
görmekteyiz. Özellikle 1982’de çıkarılan 2634 Sayılı Turizm Te"vik Kanunu
ve ileriki yıllarda bu Kanunu istinaden yayımlayan te"vik kararnameleri ile
Turizm sektöründe önemli geli"meler kaydedilmi"tir.1983 ‘yılında Bakanlı!ı-
mızdan i"letme belgeli 611 konaklama tesisi ve 65934 yatak var iken 2008
sonu rakamlarına göre tesis sayısı 2566 yatak sayısı ise 567 470 e ula"mı"-
tır. Bu geli"me sadece sayının artması ile kalmamı"tır. Kalite ve standart ta
o nispetle artmı" ve dünya standartlarının üzerine çıkmı"tır. Ülkemizde
1983 Yılında 5 adet 5 yıldızlı otel varken günümüzde bu rakam 267 ye yük-
selmi"tir. Ülkemize gelen ziyaretçi sayılarına baktı!ımız zaman’da benzer
geli"meyi görüyoruz. 1983’de 1 625 099 ziyaretçi sayısına kar"ılık 2008’de
26 300 00 ve 2009’da 27 100 000 ziyaretçi ülkemize gelmi"tir. Bu geli"me-
ye paralel olarak döviz gelirlerinde de 1983’de 411,1 milyon dolar olan tu-
rizm geliri 2008’de21,950 milyar dolara ula"mı"tır. Dünyada meydana gelen
küresel ekonomik krize ra!men 2009’da ülkemize gelen yabancı ziyaretçi
sayısı bir önceki yıla göre artarak 27 347 977 ye ula"mı" Turizm gelirinde
ise geçen yıla göre küçük bir dü"ü"le 21,349 milyar dolar olmu"tur.
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Bu olumlu geli"melerin planlı bir "ekilde sürdürülmesi için Bakanlı!ımız
“2023 Türkiye turizm stratejisi” planı hazırlanmı"tır. Bu planla, ülkemizin tu-
rizm potansiyel arz eden tüm imkânlarını yeniden gözden geçirerek ekono-
miye en üst seviyede katkı sa!lanması amaçlanmı"tır. Bunun yanında ko-
ruma ve kullanma ilkesine ba!lı sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya imkân
veren uygulamalara özen gösterilerek turizm sektörünün direncini artıran
kriz dönemlerinde de ayakta kalabilen ve öz denetimini yapabilen sa!lıklı bir
yapıya kavu"turulması ön görülmü"tür.

Bu geli"melerin sürdürülebilir olması içinde geçmi"ten gelece!e yapıl-
ması gereken leri 4 ana ba"lıkta toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla, fi-
ziki ve sosyal alt yapının hazırlanması(Ula"ım, haberle"me, telekomünikas-
yon, içme ve kullanma suyu kanalizasyon "ebekeleri, kolektör hatları, atık
su arıtma tesisleri, çöp imha ve depolama tesisleri ve benzeri)Üst yapının
yapılması(Konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri e!lence merkezleri, alı"
veri" merkezleri vb) turizm sektöründe çalı"acak e!itimli personelin yeti"ti-
rilmesi ve nihayet tanıtım pazarlama faaliyetlerinin günümüz teknikleri kul-
lanarak sürdürülmesidir.

Ülkemizde turizmin geli"mesi için belirlenen hedefler do!rultusunda çe-
"itli bölgeleri kapsayan 234 adet turizm merkezi ve ya kültür ve turizm ko-
ruma ve geli"im bölgesi ilan edilmi"tir. Bu alanların önemli bir kısmının her
ölçekteki imar planları yapılarak turizm yatırım alanları olu"turulmu"tur. Bu
alanlardaki alt yapı tesisleri ya tamamen genel bütçe imkânlarıyla bakanlı-
!ımız tarafından yapılmakta yâda mahalli idarelerin alt yapı projelerine ba-
kanlı!ımızın katkılarıyla gerçekle"tirilmektedir.

Gelinen noktada Dünyadaki e!ilimlerde dikkate alındı!ında artık turiz-
min mevsimsel olmaktan öte bu faaliyetin bütün yıl boyunca yapılması, de-
niz, kum, güne"in etkin oldu!u plaj turizminin yanında alternatif turizm tür-
lerinin devreye sokulması, belli bölgelerde de!il tüm ülke saffında turizm fa-
aliyetlerinin yapılması benimsenmi"tir.

Ülkemizin, Dünya co!rafyasındaki yeri ve konumu yanı sıra Anadolu
topraklarında çe"itli medeniyetleri ya"amı" olması ba"ta kültür turizmi ol-
mak üzere alternatif turizm faaliyetleri açısından büyük bir potansiyele sa-
hip oldu!u görülmektedir. Bu potansiyelin de!erlendirilmesi için belirlenen
ilke ve politikalar çerçevesinde turizmin çe"itlendirilmesi esas alınmı" ve
bu kapsamda belli bir doyum noktasına gelen kıyı turizminin yanı sıra ter-
mal turizm, kı" turizmi, golf turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, kongre tu-
rizmi, kültür turizmi olmak üzere çe"itli alternatif turizm türlerinin geli"tiril-
mesi çalı"malarına hız verilmi"tir. Bu çalı"malarda önemli mesafe alınmı"-
tır. Bu çerçevede yapılan çalı"malara bir örnek vermek gerekirse, 81 il içe-
risinden özenle seçilerek pilot uygulama yapılmak üzere 15 ilimiz “Marka
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Kültür Turizm Kenti “ projesi kapsamına alınarak çalı"maları sürdürülmek-
tedir.

Ülke genelinde sürdürülen turizm strateji ve politikalarının Isparta özelin-
de yansımasına baktı!ımızda; Halen, Isparta genelinde bakanlı!ımızdan
yatırım belgeli 3 tesis 905 yatak, i"letme belgeli 10 tesis ve 972 yatak bu-
lunmaktadır. Mevcut yatak kapasitesinin Türkiye genelinde payı yatırım bel-
geli yata!ın % 0,39,i"letme belgeli yatak sayısının %0,35’seviyesindedir.
Bölgede gerekli inceleme ve ara"tırmanın yapılması sonucunda E!ridir ve
çevresinde; eko-turizm köyleri, agro turizm alanları ve turizm geli"im alan-
ları günübirlik turizm alanları, plajlar-kamp alanları, seyir ve mola noktaları,
kı" gözlem noktaları ve do!a sporları alanları gibi potansiyel alanlar belir-
lenmi"tir. Bu do!rultuda davraz da!ı 1995 yılında kı" sporları turizm merke-
zi $lan edilmi", Yalvaç ilçesi inan turizmi güzergâhının önemli bir noktası ola-
rak belirlenmi", e!ridir gölü ve çevresi do!al Sit alanları olarak tespit ve ilan
edilmi"tir. E!ridir Gölünün kirlenmesini önleme tedbirleri ba!lamında Yalvaç
atık su arıtma tesisi yapılması ba"ta olmak üzere çe"itli alt yapı tesislerine
maddi ve teknik destek sa!lanması yanında özellikle davraz da!ı dı" spor-
ları turizm merkezinin ula"ım yolu ile di!er altyapı ve mekanik hatların ya-
pımı $çi’nde Bakanlı!ımızın Önemli teknik ve maddi deste!i olmu"tur. dav-
raz da!ı kı" sporları turizm merkezinde arazi tahsisleri sırasında 7 firma tah-
sis almı" ancak bunlardan 2 âdeti yapılabilmi"tir. davraz da!ı kı" sporları tu-
rizm merkezinde yatırım yapılmasını cazip hale getirilmesi noktasında, imar
planları yeniden revize edilerek, ba"ta spor alanları ve ilave mekanik hatlar
olmak üzere ihtiyaç duyulan yeni aktivitelere cevap verebilecek bir hale ge-
tirilebilmesi çalı"maları halen bakanlı!ımızca sürdürülmektedir.

Isparta’nın turizmin ba"kenti dedi!imiz ve yılda 10 milyon ziyaretçi a!ır-
layan Antalya’nın yanı ba"ında bulunması önemli bir avantajdır. Bu avanta-
jın iyi de!erlendirilmesi halinde Isparta’nın bundan ekonomik olarak hak et-
ti!i payı alaca!ına inanıyoruz. Isparta’da turizmin daha hızlı geli"mesi Is-
parta ekonomisinin turizmden daha çok pay almasının önemli bile"enlerin-
den birisi beklide en önemlisi, burada turizm bilincinin geli"tirilmesi ve yere-
lin konuya sahip çıkması ile mümkün olacaktır. #u an salondaki katılımcıla-
ra baktı!ımızda bu konuda bir eksikli!in oldu!unu söyleyebiliriz.

Turizm, katma de!eri yüksek hizmet a!ırlıklı istihdam yaratan ve döviz
kazandıran ekonomik bir faaliyet olması nedeniyle bütün ülkeler için loko-
motif sektör durumundadır. Dünyada yakla"ık olarak yılda 1 milyar insan tu-
rizm faaliyetlerine katılarak, yılda 1 trilyon dolarlık ekonomik de!er yarat-
maktadır. Bu nedenledir ki her ülke bu pastadan daha çok pay almak için
çalı"maktadır. Rekabetin giderek artı!ı günümüzde koruma -kullanma den-
gesi içerisinde ülkemizin zengin turizm potansiyelini de!erlendirerek Dünya
turizm pastasından hak etti!imiz payı almak ülke olarak ana hedefimizdir.
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Sonuç olarak; 8500 km kıyı uyumlu!una sahip ülkemizin, temiz denizle-
ri,250’nin üzerinde Uluslar arası Çevre örgütünün de!erlendirmesi sonucu
verilen mavi bayraklı plajları,13 adet mavi bayraklı marinaları,5500 civarın-
daki Seyahat Acenteleri Dünya standartlarının üzerindeki 567 000 yatak ar-
zı, e"siz do!al güzellikleri ve zengin tarihi ve kültürel de!erleri ile planlanan
hedeflere ula"maktaki varlıklarımızdır.2023 Yılında ülkemize gelen yabancı
ziyaretçi sayısının 50 milyon ve elde edilmesi dü"ünülen döviz ise 50 milyar
dolar olarak planlanmaktadır. Dünya turizm örgütünün verilerine göre Dün-
ya sıralamasında Turist sayısı sıralamasında 8. Turizm gelirleri açısından
9.Sırada olan ülkemizin uygulanacak turizm strateji ve politikaları sonucun-
da, Turist sayısı bakımından 4.Turizm gelirleri açısından 5.Sıraya yüksel-
mesi ana hedefimizdir.

Isparta ilinin ekonomik geli"mesi konulu seminerini düzenleyen ba"ta
Valilik ve $ktisadi Ara"tırmalar Vakfı olmak üzere eme!i geçenlere te"ekkür
ederim. Bu faaliyetin Isparta ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, Ispar-
ta’ya yeni bir bakı" ve kazanım getirmesini diliyor hepinizi saygıyla selamlı-
yorum.
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TÜRK!YE TUR!ZM YATIRIM OLANAKLARI

AL! A"BAL

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

KÜLTÜR VE TUR!ZM BAKANLI"I
Yatırım ve i#letmeler Genel Müdürlü$ü
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TÜRK!YE’DE TUR!ZM

2007 yılında; 

Turizm Geliri                              : 

Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı: 

2008 yılında; 

Turizm Geliri                              : 

Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı: 

2009 yılında; 

Turizm Geliri                              : 

Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı: 

23.3 Milyon Ki#i

18.5 Milyar $ 

26.3 Milyon Ki#i

22.0 Milyar $ 

27.1 Milyon Ki#i

21.2 Milyar $ 

TERMAL TUR!ZM YATIRIM ALANLARI

YAYLA TUR!ZM! YATIRIM ALANLARI

KI% TUR!ZM! YATIRIM ALANLARI

!ÇER!K

GENEL BAKI%
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TUR!ST HAREKETLER!N!N B!R ÖNCEK! YILA GÖRE 
DE"!%!MLER!

2004

% 10,3 
% 5,6 % 5,2 

% 6,4 

% 2,1 

20062005 2007 2008

2004

% 24,9 

% -6,3 

% 20,6 
% 17,8 

% 12,8 

2006

2005

DÜNYA

TÜRK!YE

2007 2008

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 

2009

% 2,8 

% - 4,3 

2009

1980

DÜNYA TUR!ZM! VE TÜRK!YE

Dünya Turist Sayısı (Ki#i)

Türkiye Turist Sayısı (Ki#i)

2001

285,0 Milyon Ki#i

Türkiye’nin Payı
 %0.45 

22,2
Milyon
Ki#i

901,0 Milyon Ki#i

Türkiye’nin Payı
 %2,46 

2007 2008

25,0
Milyon
Ki#i

920,0 Milyon Ki#i

Türkiye’nin Payı
 %2,72 

682,0 Milyon Ki#i

Türkiye’nin Payı
 %1,70 

25,5
Milyon
Ki#i

2009

880,0 Milyon Ki#i

Türkiye’nin Payı
 %2,40 

1,2
Milyon
Ki#i

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 

11,6
Milyon
Ki#i
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TUR!ZM GEL!RLER!N!N B!R ÖNCEK! YILA GÖRE DE"!%!MLER!

2004

% 18,5 

% 9,6 % 10,6 

% 15,0 

% 10,2 

20062005 2007 2008

2004

% 20,3 

% -7,2 

% 14,3 

% 9,7 

% 18,7 

2006

2005

TÜRK!YE

2007 2008

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 

2009

% -3,2 

DÜNYA

1980

DÜNYA TUR!ZM! VE TÜRK!YE

2001

10,0
Milyar $ 

92,0 Milyar $

Türkiye’nin Payı
 %0.35 

18,5
Milyar $ 

857,0 Milyar $ 

Türkiye’nin Payı
 %2,15 

2007 2008

22,0
Milyar $ 

944,0 Milyar $ 

Türkiye’nin Payı
 %2,33 

465,0 Milyar $ 

Türkiye’nin Payı
 %2,15 

21,2
Milyar $ 

2009

400
Milyon $ 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 

Dünya Turizm Geliri ($) 

Türkiye Turizm Geliri($) 
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10

20

30

40

50

60

70

Fransa !spanya !talyaA.B.D. Çin !ngiltere

80

90

58,0 57,3
53,0

42,7

30,2
25,4 24,9

25,0
22,4

79,3

Ukrayna MeksikaAlmanyaTürkiye

DÜNYA TUR!ZM! VE TÜRK!YE
2008 YILI TUR!ST SAYISI (Milyon Ki#i)

Kaynak: DTÖ 

SIRA  ÜLKELER
2007

(Milyon Ki!i)
2008

(Milyon Ki!i)

2008/2007
De"i!im

(%)

1 FRANSA 81,9 79,3 -3.2

2 A.B.D. 56,0 58,0  3.6

3 #SPANYA 58,7 57,3 -2.3

4 Ç#N 54,7 53,0 -3.1

5 #TALYA 43,7 42,7 -2.1

6 #NG#LTERE 30,9 30,2 -2.2

7 UKRAYNA 23,1 25,4  9.8

8 TÜRK#YE 22,2 25,0 12.3

9 ALMANYA 24,4 24,9 1.9

10  MEKS#KA 21,4 22,6 5.9

DÜNYA TUR!ZM! VE TÜRK!YE
TUR!ST SAYISI (2007-2008)

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 
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Yıllar Turizm Gideri 
(Milyon $) 

 Turizm Geliri 
 (Milyon $)

 Denge 
 (Milyon $)

2001 1 738,0  10 067,2   8 392,2

2002 1 880,0  11 900,9 10 020,9

2003 2 113,3  13 203,1 11 089,8

2004 2 524,0  15 887,7 13 363,7

2005 2 870,4  18 153,5 15 283,5

2006 2 742,3  16 850,9 14 108,6

2007 3 259,6  18 487,0 15 227,4

2008 3 506,4  21 950,8 18 444,4

2009 4 145,7  21 249,3 17 103,6

TUR!ZM GEL!R! – G!DER! VE DENGE

10

20

30

40

50

60

70

ABD Fransa Çin !ngiltere Avusturya!spanya !talya Almanya

80

90

100

61,6

55,6

45,7
40,8 40,0

36,0

22,2 22,0 21,8

101,1

2008 YILI TUR!ZM GEL!RLER! (Milyar $) 

Avustralya

KAYNAK: DTÖ 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlı!ı- Türkiye "statistik Kurumu – T.C. Merkez Bankası

748
782 810 784 752 728

679
709

664

YILLARA GÖRE K!"! BA"INA DÜ"EN ORTALAMA
HARCAMA ($)

TUR!ZM GEL!R! – G!DER! VE DENGE
(Milyon $)

10 066.5

11 900.9
13 203.1

15 887.7

18 153.5
16 850.9

18 487.0

21 950.8
21 249.3

1 738.0
1 880.0

2 113.3 2 524.0
2 870.4

2 742.3
3 259.6

3 506.4
4 145.7

8 328.5

10 020.9
11 089.8

13 363.7

15 283.1
14 108.6 15 227.4

18 444.4
17 103.6

 0.0

5 000.0

10 000.0

15 000.0

20 000.0

25 000.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GEL"R G"DER DENGE
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32.1
33.0

27.9
25.1

24.7

19.7
17.2 16.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

YILLARA GÖRE TUR!ZM GEL!R-G!DER!N!N
!THALAT-!HRACAT !Ç!NDEK! PAYI

YILLAR !HRACAT TUR!ZM
GEL!RLER!

TUR!ZM
GEL!RLER!N!N
!HRACAT

GEL!RLER!NE
ORANI  (%) 

ITHALAT TUR!ZM
G!DERLER!

TUR!ZM
G!DERLER!N!N
!THALAT

G!DERLER!NE
ORANI  (%) 

2001 31 334,2 10 066,5 32,1 41 399,1 1 738,0 4,1

2002 36 059,0 11 900,9 33,0 51 553,8 1 880,0 3,7

2003 47 253,0 13 203,1 27,9 69 339,7 2 113,3 3,1

2004 63 167,0 15 887,7 25,1 97 539,8 2 524,0 2,6

2005 73 476,4 18 153,5 24,7 116 774,2 2 870,4 2,5

2006 85 534,7 16 850,8 19,7 139 576,2 2 742,3 2,0

2007 107 272,0 18 487,0 17,2 170 063,0 3 259,6 2,0

2008 132 027,0 21 950,8 16,6 201 964,0 3 506,4 1,7

2009 21 249,3       4 145,7 

KAYNAK : Türkiye !statistik Kurumu

YILLARA GÖRE TUR!ZM GEL!R-G!DER!N!N !THALAT-!HRACAT
!Ç!NDEK! PAYI
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YILLARA GÖRE TUR!ZM GEL!R!N!N GSY!H !Ç!NDEK! PAYI (%) 

5.1 5.2

4.3
4.1

3.8

3.2
2.8 3.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

YILLAR
GAYR#SAF# YURT#Ç# HASILA GEL#R

TUR#ZM GEL#RLER#N#N
GSY#H #Ç#NDEK# PAYI (%)M#LYON TL. M#LYON  $ M#LYON $

1998    70 203,0   270 947,0     7 808,9 2,9

1999   104 596,0   247 544,0     5 203,0 2,1

2000   166 658,0   265 384,0     7 636,0 2,9

2001   240 224,0   196 736,0   10 066,5 5,1

2002   350 476,0   230 494,0   11 900,9 5,2

2003   454 781,0   304 901,0   13 203,1 4,3

2004   559 033,0   390 387,0   15 887,7 4,1

2005   648 932,0   481 497,0   18 153,5 3,8

2006   758 391,0   526 429,0   16 850,8 3,2

2007   843 178,4   648 754,0   18 487,0 2,8

2008   950 098,0   741 754,0   21 950,9 3,0

2009   21 249,0

YILLARA GÖRE TUR!ZM GEL!RLER!N!N
GSY!H !Ç!NDEK! PAYI
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AYLAR
YILLAR % DE"!%!M ORANI

2007 2008 2009 2010   2008/07 2009/08 2010/09

OCAK  714 425    782 786  751 817  9,57 -3,96

%UBAT  787 048    896 482  898 927 13,90   0,27 

MART  1 099 960 1 305 297  1 207 729 18,67 -7,47

N!SAN  1 520 954 1 647 903  1 750 281  8,35   6,21 

MAYIS  2 287 645 2 748 564  2 718 788 20,15 -1,08

HAZ!RAN  2 774 076 3 305 832  3 263 089 19,17 -1,29

TEMMUZ  3 624 156 4 084 764  4 343 025 12,71   6,32 

A"USTOS  3 384 065 3 762 136  3 760 372 11,17 -0,05

EYLÜL  2 799 276 2 981 044  3 136 010  6,49   5,20 

EK!M 2 152 908 2 462 497  2 617 193 14,38   6,28 

KASIM  1 177 475 1 267 996  1 403 740  7,69 10,71

ARALIK  1 018 923 1 091 376  1 226 143  7,11 12,35

TOPLAM  23 340 911 26 336 677   27 077 114      12,83       2,81 

1 AYLIK TOPLAM  714 245      782 786        751 817        9,57      -3,96 

TÜRK!YE’YE GELEN YABANCI Z!YARETÇ!LER!N
YILLARA VE AYLARA GÖRE DA"ILIMI

11 618 969

13 256 028

14 029 558
17 516 908

21 124 886

19 819 833

23 340 911

26 336 677

27 077 114

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 ÜLKEM!ZE GELEN YABANCI Z!YARETÇ!LER (2001-2009)
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ÜLKEM!ZE GELEN YABANCILARIN
ÜLKELERE GÖRE DA"ILIMI (2009) 

SIRA  ÜLKELER  2009 
Milliyet
 Payı
(%)

 2008 
Milliyet

Payı
(%)

 2007 
Milliyet

Payı
(%)

DE"!%!M ORANI (%) 

2009/08 2008/07

1 ALMANYA 4 488 350  16,58 4 415 525 16,77 4 149 805 17,78 1,65 6,40

2 RUSYA FED. 2 694 733  9,95 2 879 278 10,93 2 465 336 10,56 -6,41 16,79

3 !NG!LTERE 2 426 749  8,96 2 169 924  8,24 1 916 130  8,21 11,84 13,25

4 BULGAR!STAN 1 406 604  5,19 1 255 343  4,77 1 239 667  5,31 12,05 1,26

5 !RAN 1 383 261  5,11 1 134 965  4,31 1 058 206  4,53 21,88 7,25

6 HOLLANDA 1 127 150  4,16 1 141 580  4,33 1 053 675  4,51 -1,26 8,34

7 GÜRC!STAN  995 381  3,68  830 184  3,15  630 979  2,70 19,90 31,57

8 FRANSA  932 809  3,45  885 006  3,36  768 167  3,29 5,40 15,21

9 A.B.D.  667 159  2,46  679 445  2,58 642 911  2,75 -1,81 5,68

10 !TALYA  634 886  2,34  600 261  2,28 514 803  2,21 5,77 16,60

 D!"ER ÜLK. 10 320 032  38,11 10 345 166  39,28 8 901 232  38,14 -0,24 16,22

 GENEL TOPLAM 27 077 114 100,00 26 336 677 100,00 23 340 911 100,00 2,81 12,83

TÜRK!YE’YE GELEN YABANCI Z!YARETÇ!LER!N
YILLARA VE AYLARA GÖRE DA"ILIMI
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ÇIKAN VATANDA! SAYISI (2007-2009)

AYLAR
YILLAR % DE"#!#M ORANI 

2007 2008 2009 2010   2008/07 2009/08 2010/09

OCAK      639 834  686 670        691 490   7.32   0.70 

!UBAT  509 761       605 604        589 483 18.80 -2.66

MART  588 601       712 709        712 892 21.09   0.03 

N"SAN  685 140       739 645        767 754   7.96   3.80 

MAYIS  645 170       749 039        731 853 16.10 -2.29

HAZ"RAN  658 467       775 137        780 470 17.72   0.69 

TEMMUZ  807 304       927 631        948 400 14.90   2.24 

A#USTOS  1 229 974    1 357 075     1 441 467 10.33   6.22 

EYLÜL  948 195       954 096        995 520  0.62   4.34 

EK"M 759 588       857 902     1 036 808 12.94 20.85

KASIM  730 586       781 191        952 857   6.93 21.97

ARALIK  735 040       725 821        846 053  -1.25 16.56

TOPLAM  8 937 660  9 872 520  10 495 047 10.46  6.31 

1 AYLIK
TOPLAM

 639 834     686  670      691 490       7.32      0.70 

ALMANYA
16.58%

RUSYA FED.
9.95% $NG$LTERE

8.96%

BULGAR$STAN
5.19%

$RAN
5.11%

HOLLANDA
4.16%

GÜRC$STAN
3.68%FRANSA

3.45%
A.B.D.
2.46%

$TALYA
2.34%

D$%ER ÜLK.
38.11%

ÜLKEM!ZE GELEN YABANCILARIN
ÜLKELERE GÖRE DA"ILIMI (2009) 

!LK 10 ÜLKE 

230



TUR!ZM !%LETME BELGEL! KONAKLAMA TES!SLER!N!N TÜRLER!NE
GÖRE DA"ILIMI (2006-2008)

D!"ER (*) : 

TES!S TÜRÜ
2007 2008 2009

DE"!%!M ORANI (%)

2008/ 07 2009/08

Tesis Yatak Tesis Yatak Tesis Yatak Tesis Yatak Tesis Yatak

OTEL 2 033 436 907 2 090 473 193 2,80 8,31

MOTEL  18  953  18  939 0,00 -1,47

TAT!L KÖYÜ  95 61 277  86 59 219 -9,47 -3,36

TERMAL
OTEL

 12 2 795  13 3 049 8,33 9,09

PANS!YON  67 2 080  63 1 926 -5,97 -7,40

APART OTEL  107 11 988  102 11 732 -4,67 -2,14

ÖZEL TES!S 160 10 622  170 11 695 6,25 10,10

BUT!K OTEL  3  361  9  813 200,00 125,21

KAMP!NG 9 1 499  6 1 169 -33,33 -22,01

D!"ER (*)  10 3 780  9 3 735 -10,00 -1,19

TOPLAM 2 514 532 262 2 566 567 470 2,07 6,61

ÇIKAN VATANDA% SAYISI (2001-2009)
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Turizm
Belgeli

Konaklama
Tesisi
Sayısı

(2001-2008)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*)

!#letme Belgeli 1 998 2 124 2 240 2 357 2 412 2 475 2 514 2 566 

Yatırım Belgeli 1 237 1 138 1 130 1 151 1 039 869 776 772
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!"letme Belgeli Yatırım Belgeli

TUR!ZM !%LETME BELGEL! KONAKLAMA TES!SLER!N!N TÜRLER!NE
GÖRE TES!S VE YATAK DA"ILIMI (2008)
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TÜR                       SINIF 
YATIRIM BELGEL! !%LETME BELGEL!

TES!S ODA YATAK TES!S ODA YATAK

OTEL

5 YILDIZLI 129 37044 82762 267 84125 179964

4 YILDIZLI 202 34807 74506 471 70679 147153

3 YILDIZLI 154 10370 22792 645 45212 91960

2 YILDIZLI 60 2234 4696 616 24028 47490

1 YILDIZLI 20 624 1242 91 3305 6626

TOPLAM 565 85079 185998 2090 227349 473193

MOTEL 2 61 124 18 467 939

TAT!L KÖYÜ

5 YILDIZ / 1. 
SINIF

26
8608 19025 66 22433 50836

4 YILDIZ / 2. 
SINIF

13
3639 7652 20 3617 8383

TOPLAM 39 12247 26677 86 26050 59219

TERMAL OTEL 10 2203 6369 13 1381 3049

PANS!YON 21 401 797 63 967 1926

KAMP!NG 4 873 2511 6 371 1169

OBERJ - - - 1 246 481
APART OTEL 49 6278 19695 102 4712 11732

ÖZEL TES!S 12 490 1044 170 5382 11695

GOLF TES!S! 3 193 510 1 23 68
E"!T!M VE UYGULAMA TES!S! - - - 1 36 72

TUR!ZM KOMPLEKS! 5 2175 4993 2 916 1987

BUT!K OTEL 42 1741 4042 9 389 813

B T!P! TAT!L S!TES! 12 1386 4792 2 249 860

BUT!K TAT!L V!LLA 2 104 244 - - -
DA" EV! 2 41 176 1 51 152
Ç!FTL!K EV! – KÖY EV! 3 175 236 1 44 115
YAYLA EV! 1 40 80 - - -
T O P L A M 772 113487 258287 2566 268633 567470

 TUR!ZM
BELGEL!

KONAKLAMA
TES!SLER!N!N
TÜRLERE VE 
SINIFLARA
DA"ILIMI

(2008)

Turizm
Belgeli

Konaklama
Tesisi
Yatak
Sayısı

(2001-2008)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*)

!#letme Belgeli 368 819 396 148 420 697 454 290 483 330 508 632 532 262 567 470 

Yatırım Belgeli 229 047 222 876 242 603 259 424 278 255 274 687 254 191 258 287 
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YILLAR
YATIRIM  BELGEL! !%LETME BELGEL!

Tesis Kapasite (Ki#i) Tesis Kapasite (Ki#i)

2001  1        615  169 23 366

2002  1        615  158 21 626

2003  1        615  141 19 366

2004 -      -  133 17 491

2005  1     1 087  127 16 076

2006  1    1 087  119 15 141

2007  1    1 087    97 12 491 

2008 3  16 885    91 12 084

TUR!ZM BELGEL! E"LENCE MERKEZLER!N!N SAYISI
(2001- 2008) 

TUR!ZM BELGEL! YEME-!ÇME TES!SLER!N!N SAYISI
(2001-2008)

YILLAR
YATIRIM  BELGEL! !%LETME BELGEL!

Tesis Kapasite (Ki#i) Tesis Kapasite (Ki#i)

2001        133        33 676         701      118 684 

2002        148        40 619         785      141 083

2003        146        48 398         870      166 840

2004        145        54 579         921      190 552

2005        125        50 500         919      201 501

2006        101        49 048         929      217 153

 2007          73        40 048         864      223 153

2008          64        38 831         862      237 345
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Mahalli
!darelerce

Belgelendirilen
Konaklama

Tesisi
Yatak
Sayısı

(2003-2008)

2003 2006 2007 2008 2009(*)

Mahalli !darelerce
Belgelendirilen

399 369 395 671 399 100 397 684
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BA!KAN: DOÇ DR. MESUT ALBEN#

Ali beye bizlerde te"ekkür ediyoruz faydalı sunumları için. Kısaca, dün-
yada turizm, Türkiye’de turizmin durumunu de!erlendirdi ve Isparta ilinin tu-
rizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Özellikle kı" turizmi olarak Davraz,
eko turizm olarak E!irdir Gölü ve yine inanç turizmi olarak Yalvaç yöresine
dikkatlilerimizi çekti ve bölgesel kalkınmada turizmin önemli bir paya sahip
oldu!unu ifade etti ve son olarak da Antalya ilinin bir turizm kenti olarak Is-
parta ili açısından önemli bir avantaj olu"turdu!unu bizlere söyledi. Dolayı-
sıyla Isparta ili de turizmden gelirlerini uzun dönem içerisinde, önemli ölçü-
de arttırabilir "eklinde sözlerini tamamladı. Kendisine te"ekkür ediyoruz.

Sırada son olarak Süleyman Demirel Üniversitesi $ktisadi $dari Bilimler
Fakültesinden $ktisat Bölümü Ö!retim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Bekir
Gövdere bey sunumunu gerçekle"tirecekler. Buyurun Bekir bey.
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Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖVDERE
Süleyman Demirel Üniversitesi

$.$.B.F Ö!retim Üyesi

Te"ekkür ediyorum Sayın Ba"kan, de!erli katılımcılara da saygılarımı
sunuyorum. Benim bu konu"mamı hazırlarken temel aldı!ım iki tane varsa-
yım var. Bunlardan hareketle, Isparta’nın ekonomik geli"mesine ili"kin bir
konu"ma hazırlamı" bulunuyorum.

Birinci varsayımım "u; 13 yıldır bu mesle!i yapıyorum ve bu zamana ka-
dar ö!rendi!im "eylerden bir tanesini sizlerle payla"aca!ım. Bazen çok ba-
sit soruların cevapları umdu!umuzdan ve bekledi!imizden çok daha karma-
"ık çıkabiliyor. Bazen de zorlu soruların, cevabı bulunması gerçekten güç
olan soruların da, aradı!ımız cevapları gözümüzün önünde ve umdu!u-
muzdan da daha basit çıkabiliyor. Birinci varsayımımız bu ve ben Ispar-
ta’nın ekonomik geli"mesine ili"kin ana strateji ne olmalıdır sorusuna cevap
ararken, basit bir cevap bulmaya çalı"tım ve temel hareket noktam bu oldu.
$kincisi de, Ocak 1997’den beri Isparta’da görev yapıyorum. O zamandan
bu yana sürekli duydu!um bir "ey var. Bugün ö!leden önceki sunumlarda
da bu dile getirildi. Isparta’da "öyle bir üzüntü ya"ıyoruz: Bankada paramız
var, giri"imcimiz yok. Bankada parası olan Ispartalıların yatırım yapmasını,
giri"imci olmasını bekliyoruz ama bu gerçekle"medi!i için de üzülüyoruz.
Akademik camiada kullanılan “bildi!ini bilmemek” diye bir kavram var. Bu-
nu da açalım. Kırmızı ı"ıkta geçersek ceza yiyece!imizi biliyoruz ama buna
ra!men geçiyorsak bu bildi!imizi bilmemektir.

$ktisat biliminin 1776’da ba"ladı!ını kabul ediyoruz. Adam Smith, Robert
Malthus gibi klasik iktisatçılar tasarruf yapanla, yatırım yapan ki"iyi tek bir
kimlikte birle"tirmi"ler. Ama 18. yüzyıldan bu yana, iktisat bilimi J. Babtiste
Say aracılı!ıyla sermayedar ile giri"imciyi birbirinden ayırmaktadır. Yani ta-
sarruf yapan ayrıdır, yatırım yapan ayrıdır. Sermayedar dedi!imiz ki"i, pa-
rasını tasarruf eder, bankada veya sermaye piyasalarında de!erlendirir ve
kar"ılı!ında faiz alır, giri"imci ise yatırımını yapar ve o da üretimden kar adı
altında payını alır. Dolayısıyla benim kanaatim "udur ki, Isparta da artık bu-
nun için üzülmemeliyiz. Yani sermayedar tasarrufunu yapmı" ve bunu mev-
duat olarak bankaya koymu"tur. Sermayedarın rolü bundan ibarettir ve ro-
lünü oynamı"tır. O zaman bizim sormamız gereken "ey, mevcut giri"imcili-
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lerle ve mevcut i"letmelerle neler yapabiliriz? $"te benim konu"mamın ana
teması da budur.

Burada vurgulamak istedi!im bir ba"ka nokta da insan davranı"larıyla il-
gili. $nsanların ne tür davranı"larda bulunabileceklerini belirleyen "eylerin
temelinde yeti"tirilme kültürü vardır. Bize ortaokulda co!rafya derslerinde
"u söylendi; Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisidir. Dünyadaki
tek dostumuz Pakistan’dır, "u ülkeler dü"manımızdır, i"te bizden adam ol-
maz gibi paradigmalarla büyütüldük ve bizim cevap aradı!ımız ana soru,
çevremizin dü"manlarla sarılı oldu!u dünyada Türkiye’mizin nasıl ayakta
kalaca!ı ve nasıl güçlü olaca!ıdır. Böyle bir kültürle yeti"en neslin giri"imci
olmasını istiyoruz, ama bu o kadar kolay bir "ey de!il. Ben "unu hatırlıyo-
rum. Çocukken diyelim yılba"ında piyango bileti alıp çekili" yapılmasını
beklerken babam "unu söylerdi; “o!lum bize çıkmaz”. Bu dü"ünce hakimse
ve siz böyle yeti"tirilmi"seniz buradan kolay kolay bir "ey çıkartamazsınız.
O nedenle, 1990’larda so!uk sava" bittikten sonra bütün dünyada hızlı bir
de!i"im var. Yeni nesil bize göre daha farklı paradigmalarla büyütülüyor ve
daha fazla giri"imcimiz olabilmesi için benim kanaatim ve dü"üncem, bu
nesli beklemek zorundayız. Ama bundan "unu da kastetmiyorum; daha faz-
la giri"imcimiz olması için hiçbir "ey yapmayalım, hayır, elbette ki e!itimler-
le, seminerlerle insanları bilinçlendirerek giri"imcili!i te"vik edece!iz. E!er
büyürken hayatınızda büyük de!i"iklikler ya"amamı"sanız, yeni "eylere de
fazla açık olamıyorsunuz. Yine kendi hayatımdan bir örnek vereyim. $lkokul
ikinci sınıfta ö!retmenimiz bize "unu söylemi"ti; “$stanbul’da dı"arı çıkarken
yanınızda iki "ey olacak, bir nüfus cüzdanınız olacak, iki jetonunuz olacak”.
#imdi nüfus cüzdanını anladık, peki jeton niye lazım. Dedi ki “paranız biter-
se evinizi ararsınız gelip sizi alırlar” ve ben bu öneriyi sadece jeton yerine
telefon kartı alarak üniversitemi bitirene kadar devam ettirebildim. Ama o
dönemden sonra, 1995’lerden sonra, dünyaya bakıyoruz çok hızlı de!i"im-
ler var, hem kullandı!ımız ürünler hem de daha önce bilmedi!imiz ürünler-
le kar"ıla"ıyoruz. Bir ki"i çocuklu!undan itibaren bu kadar çok de!i"ik ürün-
lerle büyüyorsa, o da ileride kendisi de böyle "eyler yapabilece!ini bilinçal-
tında da olsa kabullenebilecektir. Bu ki"ilerden giri"imci yeti"tirmek de daha
kolay olacaktır.

#imdi geriye dönüyorum. Isparta’da sermayedar var, giri"imcimiz az, i"-
letmelerimiz var o zaman sesli dü"ünerek söylüyorum; mevcut i"letmelerin
hayatta kalma süresini arttırarak ve onların daha hızlı büyümesini sa!laya-
rak Isparta’nın geli"tirilebilece!ini dü"ünüyorum. Bu tek yol de!il ama di!er
yollara katkı yapacak önemli bir mekanizma olarak kar"ımıza çıkıyor. #im-
di buna ili"kin sorularımızı tek tek soralım.

Mevcut firmalarımızın hayatta kalmasını nasıl sa!layaca!ız? Dünya
Bankası’nın Türkiye üzerinde yaptı!ı bir ara"tırma var. Ülkemizde kurulan
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i"letmelerin %90’ı 5 ya"ını doldurmadan kapanıyor. Yani, 5 yıl bir i"letmenin
hayatta kalmasını belirleyen kritik bir süre, 5 yılını dolduran firmalar daha
uzun süre faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Ama 5 yıl dayanamayanların ha-
yatta kalması zor. Dünyadaki ortalamaya baktı!ımız zaman ise 2005 yılın-
da yapılan bir çalı"maya göre, firmaların ortalama 12 yıl hayatta kaldı!ı or-
taya çıkıyor. O zaman bizim Isparta’da ilk olarak yapmamız gereken "ey, az
sayıdaki giri"imcimizin kurmu" oldu!u bu i"letmeleri ayakta tutabilmektir.
Bu firmaları nasıl ayakta tutaca!ız dedi!imizde de kar"ımıza 3 tane faktör
çıkıyor. Birincisi, firmaların kendisi ile ilgili unsurlar var. Bunlar arasında; ya-
tırımın getirisinden tutun da, satı"larına kadar, nakit akı"ına kadar bir dizi
faktör var. $kincisi, o firmanın faaliyette bulundu!u sektöre ili"kin unsurlar
var. Ben bu ilk ikisine de!inmeyece!im, üçüncüsüne de!inece!im. O da,
yeni ürünler ve yenilik yapmak. Fakat firmalara yenilikleri önerirken de, bu
konuda uzman olanların, yani inovasyon ve yenilikler konusunda çalı"anla-
rın yaptı!ı önerilerin gün geçtikçe de!i"ti!ini görüyoruz. Örne!in, ilk ba"lar-
da i"letmeye öneri yapılaca!ında; AR-GE yapın, ne kadar çok ara"tırma ge-
li"tirme yaparsanız, o kadar çok yeni ürün piyasaya sürebilirsiniz denilmek-
teydi. Fakat sonra görüldü ki, bu pek uygulamaya yansımıyor, siz ara"tırma
geli"tirme yapıyorsunuz ama bunun sonucunda yeni bir ürün ortaya çıkma-
yabiliyor. $kincisi, büyük firmaların küçük firmalara göre daha kolay yenilik
yapabilece!i görü"ü ortaya konuldu, neden? Çünkü bu firmaların mali kay-
nakları çok güçlüdür, ara"tırmaya geli"tirmeye daha büyük kaynak ayırabi-
lirler ve bu görü"te do!rudur. Dolayısıyla e!er siz küçük bir firmaysanız, ye-
ni bir ürün, yeni bir teknoloji de geli"tiremezdiniz. Peki o zaman bu küçük
firmalar ne yapacaklar? Ürünlerini geli"tirecekler, örne!in ambalajını de!i"-
tirecekler, pazarlama usulünü de!i"tirecekler. Fakat yapılan çalı"malar "u-
nu gösterdi ki, yenilikler konusunda da firmaları, büyük firma, küçük firma
diye ayırmakta hatalı. Günümüzde firmaları yerle"ik firma-sektöre yeni gi-
ren firma diye ayırıyoruz. #öyle bir örnek verelim. Biliyorsunuz me"rubat pi-
yasasında en büyük marka Coco-Cola ve Pepsi. Ülker grubu buraya Cola-
Turka ile girdi, Ülker grubu büyük bir firma mıdır küçük bir firma mıdır? E!er
kendi sektörünü dü"ünürsek, bisküvi ve çikolata da Ülker grubu çok büyük
bir firmadır ama me"rubat piyasasını dü"ünürseniz küçük bir firmadır. Böy-
le baktı!ımız zaman i"in içinden çıkamıyoruz ve bu konudaki çalı"maları ile
tanınan Clayton Christensen yeni bir sınıflandırma yapmı" diyor ki; yerle"ik
firma ve sektöre yeni giren firma diye bakmamız lazım. O zaman yeni bir so-
ruyla kar"ıla"ıyoruz. E!er ki firmaları böyle ayırmı"sak bunların yenilik yap-
ma modelleri ne olmalıdır? Yani mevcut firmayla yeni giren firma aynı man-
tıkla mı yenilik yapacaktır? Cevap; tabii ki hayır. Mevcut firmanın zaten bir
ürünü var, diyelim otomobil üretiyor dolayısıyla yeniliklerini yaparken daha
çok mevcut ürünün geli"tirilmesine yönelik çabalar yapıyor. Biliyorsunuz;
ısıtmalı koltuklar, 10 tane hava yastı!ı vs. vs. Ve her seferinde de ürünün fi-
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yatı arttı!ı için daha üst gelir grubuna hitap eden ürünler haline geliyor. Pe-
ki yeni firma ne yapacak? E!er siz yerle"ik firmanın ürününe rakip olacak,
onun kalitesinde bir "ey yapmaya kalkarsanız bu rekabete dayanmanız söz
konusu de!il, çünkü o zaten size göre çok ileriye gitmi" durumda, büyük yol
almı" durumda. O yüzden de burada önerilen aynı ürün olabilir fakat daha
dü"ük fiyatla, alt gelir grubuna hitap etmeleri.

Yenilikler konusunda bir di!er konu da kırmızı okyanus ve mavi okyanus
modelleri. Kırmızı okyanus modelinde köpekbalıklarından hareketle bir
isimlendirme yapıldı!ını görüyoruz. E!er siz rekabetin yo!un oldu!u bir
sektöre, bir pazara girerseniz, o zaman burası köpekbalıklarıyla dolu oldu-
!u için hayatta kalma "ansınız son derece dü"ük. Mavi okyanus ise reka-
betin olmadı!ı sektörlere i"aret etmektedir ve bu sektörleri kendiniz yarata-
biliyorsunuz.

Yenili!e ili"kin buraya kadar dile getirdi!imiz bilgiler çerçevesinde, mev-
cut firmaların neler yapabilece!ine ili"kin konuya geçelim. Burada da ilk
önerece!imiz "ey, ürünlerimize farklı bir kullanım alanı bulabilmek. Bunun
için de birkaç tane örnek hazırladım. Banyoda veya mutfakta lavabolarımız
tıkanıyor ve tıkandı!ı zaman da lavabo açıcısı kullanıyoruz. Peki, 1 yılda
kaç defa tıkanıyor bu lavabo? Belki bir, belki iki defa. Son birkaç yıldır lava-
bo açıcılarının kutularına baktı!ımız zaman "öyle bir yazı var, diyorlar ki; sı-
cak havalarda kötü kokulardan kurtulmak için ayda 1 defa kullanmanız tav-
siye edilir. Bu ürünleri üreten firma, yılda 1 defa kullanaca!ınız ürünü 6 de-
fa 7 defa kullanmayı bize tavsiye etmi" ve mantıklı bir gerekçeyle tavsiye et-
mi". Yine bir ba"ka örnek verelim: Elektriklerimiz kesildi!inde mumlar kulla-
nıyoruz, ama artık elektrikler fazla kesilmiyor. Bunun anlamı mum sektörün-
de kar oranlarının azaldı!ıdır. Peki ne yaptı bu firmalar? Üretimden çekildi-
ler mi? Hayır, mumun kullanım alanlarını geni"lettiler; kokulu mumlar, renk-
li mumlar, do!um gününde kullanaca!ımız mumlar, evlilik yıldönümünde
kullanaca!ımız mumlar ayrı, mutfaktaki mumlar ayrı, banyodaki mumlar ay-
rı, kısaca "unu vurgulamaya çalı"ıyorum bildi!imiz bir ürüne, farklı kullanım
alanları bulabilmi"ler. E!er mum gibi bir ürüne bile böyle farklı kullanım ala-
nı bulunabiliyorsa, bizde Isparta’da üretti!imiz ürünlere, bunun gibi yeni kul-
lanım alanları bulabiliriz diye dü"ünüyorum. E!er bunu yaparsak da, bu ye-
ni bir kullanım alanı olaca!ı için rekabet daha dü"ük olacaktır. #imdi bir ba"-
ka örnek verelim ve bu yeni ürün fikrini, yeni kullanım alanı fikrini nereden
bulaca!ız konusuna geçip konu"mamı tamamlayaca!ım. Celal Birsen diye
bir "emsiye markası var, hepimiz biliyoruz ve çok kullanılan bir markadır. Bu
markanın sahibi "unu görüyor 1 yıl içinde ya!murlu gün sayısını hesaplıyor-
lar ve bu 30 günün altında, yani ya!mur bazı yerlerde daha çok ya!ıyor
ama 365 gün içinde 30 günün altında. Diyorlar ki o zaman insanlar bizim
"emsiyemizi sadece 30 gün kullanacaklar. Nasıl daha fazla satabiliriz diye
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dü"ünüyorlar ve "öyle bir sonuca ula"ıyorlar: Güne" "emsiyeleri. Yani don-
durma firmalarına, plajlara, otellere, me"rubat firmalarına, her tarafa cafele-
re, bahçelere satarak büyük bir kar imkanı elde ediyorlar. Bakınız mevcut
bir ürünümüz var, buna yeni bir kullanım alanı açarak karlılı!ımızı ve satı"-
larımızı arttırabiliyoruz.

Tamam, anladık, mevcut firmamız var, mevcut firmalarımızın üretti!i
ürünler var, bunlara da yeni kullanım alanları bulaca!ız veya olmayan bir
sektör yarataca!ız. Peki bu fikir nereden gelecek? Birincisi, firmanın içinden
gelecek, çünkü firmanın dı"ından bir cevap aradı!ımız zaman bunu bulmak
kolay olmayacaktır. Buna da "öyle bir örnek verelim. Garden Life adında bir
firma var. Bu firma Endonezya’dan bahçe mobilyası ithal ediyor. Evimizin
bahçesinde veya cafelerde, çay bahçelerinde kullanılan bahçe mobilyası.
Sonra bakıyorlar ki, birçok firma bu sektöre giriyor, bazıları bu ürünü kendi-
si do!rudan do!ruya ithal ediyor. Sonra firma yetkilileri dü"ünüyorlar. Biz bu
bahçe mobilyasını ba"ka nerede de!erlendirebiliriz? Bunun sonucunda fir-
manın çalı"anları "öyle bir "ey ke"fediyor; Bizim ülkemizde insanlarımız
balkonda oturmayı seviyorlar. Ama balkonlarımız daha çok bir depo gibi kul-
lanılıyor ve bu firma "öyle bir öneri ortaya atıyor; balkon mobilyası yapabilir
miyiz? Burada iki nokta önemli. Birincisi, fikir firmanın içinden geldi, ikincisi
firma yeni ürünü kendisi bile üretmiyor. Endonezya’daki firmayı arıyorlar, di-
yorlar ki, biz bu bahçe mobilyasını balkonlarda da kullanmak istiyoruz. Bize
bunun daha küçüklerini yapabilir misiniz? Endonezya’daki firma diyor ki,
evet yapabiliriz ve dünyada ilk defa, bakın sadece Türkiye’de de!il, dünya-
da ilk defa balkon mobilyası diye bir sektör ortaya çıkıyor. Bu tamamen ma-
vi okyanustur, burada hiçbir rakibiniz yok.

Yine hepimizin UFO diye bildi!imiz ısıtıcılar var, Infrared ısıtıcı. Bu mar-
kanın ortaya çıkı"ına ili"kin 2 ay önce aylık bir ekonomi dergisinde ya"am
öyküsüne yer verdiler. Kısaca bunu "öyle özetleyeyim; Bu firma, tekstil fir-
malarındaki makineleri infrared teknolojiyle ısıtıyor. Sonra hizmet verdikleri
tekstil firmalarından biri diyor ki; bizim fabrikamız 3 bin metrekare ama bi-
zim her tarafı ısıtmaya ihtiyacımız yok, dolayısıyla ısınma giderleri çok faz-
la. Acaba biz bu fabrikayı ısıtabilir miyiz diye dü"ünüyorlar ve bu infrared
teknolojisiyle fabrikanın belli bölgelerini ısıtmaya ba"lıyorlar. Tekstil makine-
si ısıtan sistemden, binanın belli yerlerini ısıtan sisteme geçiyorlar. Daha
sonra diyorlar ki; biz koca fabrikayı ısıtıyorsak, cafeleri de ısıtırız, cay bah-
çelerini de ısıtırız ve bu sektör biliyorsunuz çok hızlı bir "ekilde büyümü".
Peki bu fikri kim buldu? Can alıcı nokta tam da bu sorunun cevabında. Bu
fikri o ürünü üretenler buldu. Dolayısıyla mevcut ürünlerimize yeni alanlar
bulabilmek için önce i"letmemizin içine bakmamız gerekiyor.

$kincisi, yeni bir fikri bulabilmek için tüketicilere ba"vurmak. Ama bundan
"unu kastetmiyorum. Gidip tüketiciye neye ihtiyacınız var diye sorarsak bu-

241



radan çözüm alamıyoruz. Tüketiciler bizi yanıltabilir ama tüketicileri gözle-
memiz gerekiyor. Bunu gözlemlerken de do!ru sorular yöneltmemiz gerekir.
Örne!in, birisine "öyle sordu!unuzu dü"ünelim. Genelde hafta sonlarında
ne yaparsınız? Bunu bana sorsalar cevabım hazır. Sinemaya giderim, spor
yaparım, kitap okurum, yani ne kadar genelin yaptı!ı, insanların takdir ede-
ce!i "eyler varsa hepsini söylerim. Ama soruyu "öyle sorarsak, bu hafta so-
nunda ne yaptınız? $"te o zaman gerçeklere daha çok yakla"abiliriz. Mese-
la Amerika’da yapılmı" bir çalı"ma var. Kahvaltılık ürünler üreten bir firma,
tüketicilere "öyle bir anket yapıyor diyor ki genelde kahvaltıda ne yersiniz?
$nsanlar yine bu durumda ideale yakın cevaplar vermeye çalı"ıyorlar, sala-
mından sucu!una kadar, balına reçeline kadar bir sürü ürün sayıyorlar. Ba-
kıyorlar ki bu "ekilde bir sonuç alamayacaklar ve soruyu de!i"tiriyorlar. Bu
sabah kahvaltıda ne yediniz? Dün sabah kahvaltıda ne yediniz? $"te o za-
man insanlar daha gerçekçi cevaplara do!ru yakla"ıyorlar. Demek ki bura-
da tüketiciye sormayı de!il, tüketiciyi gözlemeyi ön plana çıkarmamız lazım.

Üçüncüsü ise, elbette ki bir takım danı"manlık hizmetlerinden yararlana-
rak üniversitelerden destek sa!lamak. Fakat burada da Isparta’da benim
gözlemledi!im "öyle bir sıkıntımız var. Arkada"larımız davet ediliyor ve gi-
diyorlar. Buradaki sorun "u, i"letmelerimiz istiyorlar ki bize bir aspirin gibi
cevap gelsin, bize hoca 1 saatte veya 1 gün, 2 günde bir "ey anlatsın ve
ben ertesi gün onu firmamda uygulayayım. E!er böyle bir hoca varsa söy-
leyin hep beraber gidelim, ondan bu i"i kesinlikle ö!renelim. Burada uzun
süreli çalı"manın mutlaka kabul edilmesi gerek. Yani bir altı ay, bir sene o
akademisyenle birlikte çalı"ılmadan oradan yeni bir fikrin çıkması benim ka-
naatimce mümkün de!ildir. Burada firma temsilcilerimiz var, e!er onların
aksi yönde bir deneyimi varsa, yani biz bir hoca ça!ırdık bize 1 saat içinde,
2 saat içinde hadi bilemediniz 1 hafta içinde bize bir "ey anlattı, bizde onu
yaptık ve oradan satı"larımız "u kadar arttı veya karlılı!ımız "u kadar arttı
derlerse onu da kabul etmeye hazırım.

Ben konu"mamı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize beni dinle-
di!iniz için te"ekkür ediyorum.
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BA!KAN: DOÇ DR. MESUT ALBEN#

Sayın meslekta"ım Bekir beye bende te"ekkürlerimi sunuyorum. Kendi-
si hakikatten biraz daha böyle içe bir bakı"la bakmaya çalı"tı. Küçük büyük
fark etmeden, tüm firmaların aslında yenilik yapabileceklerini, yeni fikirler
üretebileceklerini, dolayısıyla aslında çözümün bizzat kendilerinde oldu!u
noktasına ı"ık tuttu. 

Normal olarak süremizi tamamladık, planlanan süremiz 18:00’dı çok kı-
sa olarak sorular varsa ben almaya çalı"aca!ım. Çok yorum yapmadan,
mümkün oldu!unca kısa sorularla ve sorularınızı sorar iken e!er kime yö-
neltti!ini de belirtirseniz iyi olaca!ını dü"ünüyorum ya da sorularınızı sorun
konusu kime yakınsa söz alabilir. Buyurun.

243



244



SORU-CEVAP

B#R KATILIMCI
Mehmet bey arkada"ıma soraca!ım, te"vikle ilgili. Tabloda dikkat ettim,

ben kendim orman mühendisiyim Orman Bölge Müdür yardımcısıyım. $kin-
ci bölgede orman ürünlerine parke, levha vb ürünlerin desteklendi!i söylen-
di. #imdi yeni yeni ürünler çıkacaktı orman ürünleri alanında. Bir bölgemiz-
de Isparta, Antalya, Burdur ve ormancılık açısından Türkiye’nin en zengin
bölgelerinden bir tanesidir onun da açıklamasını yapayım. Bu söyledi!iniz
te"vikler kalıcı mı herhangi bir "ekilde de!i"iklik olabilir mi ? Bir de genel
olarak te"vik alanlarına baktı!ımız zaman, Türkiye’nin dar bo!azlı oldu!u
konuların bir tanesi de %82 ile enerji olarak dı"a ba!ımlı!ı vardır, kaynak
aktarıyoruz ,yani ödeme yapıyoruz. Dı"a ba!ımlıyız enerji alanında, bir te"-
vik yok onu yadırgadım. $kinci sorum da Kültür Turizm Genel Müdür Yardım-
cımıza. Sunumlarda anlatıldı!ı gibi Isparta potansiyel olarak gerçekten gü-
zel bir yerdedir onu hepimiz kabul ediyoruz. Kendi Bakanlıklarının kültür kıs-
mı 2860 sayılı Do!al ve Kültürel Varlıkları Koruma Kanununda do!al sit
alanları özellikle Isparta için konu"uyorum, Antalya’yı da biliyorum ama,
kendi içinde çok büyük handikaplar var. Özellikle Isparta için en büyük teh-
dittir. Birinci do!al sit alanı kararlarda hiçbir yerde konaklamaya ihtiyaç ver-
mez. Sayın müdürüm bilir bu konuyu. Isparta, karavan turizmi için yaptı!ı-
mız çalı"malarda ürün geli"tirmede ve karavan turizmi için çok potansiyel
olan, hatta bunla ilgili Belçika ile ba!lantılı, merkezi Belçika’dır, karavan tu-
rizmi için ilgili kurulu"larla ba!lantıya bile geçtik. Ama bizim Kovada Gölü,
E!irdir Gölü, Gölcük do!al sit alanlarıdır ve burada hiçbir konaklamaya ce-
vap vermez. E!er turizm geli"ecekse aynı bakanlı!ın di!er genel müdürlü-
!ünün aldı!ı yürüttü kanıt çatı"ıyor yani ciddi bir çatı"ma var, bu da uygula-
mada Isparta’yı bir kıskaç içine almı"tır. Te"ekkür ediyorum.

DR. MEHMET YURDAL !AH#N
Te"ekkür ediyorum. Öncelikle iki a"amalı sorunuzun birincisi, bölgede

biz orman ürünleri ile ilgili gerek i"in a!aç kısmından alıp onu mamul mad-
de haline getiren parke, kaplama, kontrplak, de!i"ik levhaların üretimini za-
ten te"vik ediyoruz onu siz de söyledi!iniz. Mobilyayı, yine bölgede te"vik
ediyoruz hiçbir sorunumuz yok. Alternatif ürün nedir bilmiyorum. Yani varsa
onu söyleyin onun üzerine konu"alım. Ancak bu yeni sistem 15199 sayılı
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karar 2009’un Temmuz ayında yürürlü!e girdi!ini söyledim. Bizim hiçbir
mevzuatımız de!i"mez de!ildir. Ülkenin ihtiyaçlarına göre, ya"anan ekono-
mik sosyal de!i"imlere göre sürekli de!i"im gösterir. $ki yıl önce çok haklı
bir kararname, farklı bir amaçla çıkmı"tı. Bu, farklı bir amaçla çıktı böyle bir
yeni sistemle, bir sonraki kararname belki 1 yıl içerisinde ki yalnız bu yılın
sonuna kadar de!i"meyece!i ile ilgili net bir karar var. Bununla ilgili bir ta-
kım verilerin güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellendikten sonra bir defa
kendi içerisinde rehabilite edilecek. Ondan sonra da, e!er ihtiyaç duyurulur-
sa, ikinci bir kararnameyle, yeni bir sistemle devam edilecektir. $kincisi ener-
ji deste!i ile ilgili olarak enerji sektörünün te"viki yok, evet enerji sektörünün
bugün Türkiye’de enerji yatırımı yapacaksanız, enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu’ndan lisans almanız gerekiyor. Bugün Enerji Piyasası Lisans Kuru-
lu’na gitti!inizde size lisans verme "ansı yok. Her konuda hidroelektrik san-
trallerden ba"layın, di!er aperatif enerjilerle ya da sistemlerle elektrik üret-
meye yönelik bütün yatırımlarda Türkiye’nin ihtiyacının çok çok üzerinde li-
sans verildi. Konu"mamın ba"ında da söylemi"tim, biz bu kararları alırken,
kendimiz oturup bizim kendi enerji dairemizin kararı de!il, ilgili kim varsa,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan, Enerji Bakanlı!ı’na kadar Devlet
Planlama Te"kilatı Müste"arlı!ına kadar herkesin görü"ü alınarak ve ora-
dan zaten bilinen bir "eydi bu, bunun için enerji, bölgesel sistemden te"vik
ediliyor, Edilmeyecek konular içinde yok, bölgesel evet te"vik ediniliyor. Te-
"ekkür ederim.

AL# A"BAL
Kültür Turizm Bakanlı!ı ba"ta Sayın Bakanımız olmak üzere, 2863 sayı-

lı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan bizde "ikayet ediyoruz, an-
cak faydalarını da görüyoruz. Turizm tabii ki do!a ile çevre ile i"te var olan
bazı kültür tabiat varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yö-
nelik bir kanundur. Dolayısıyla, bir Kovana Gölü korunsun diye, birinci dere-
cede do!al sit ilan edilmi", varsın orası korunsun. Orayı koruyarak, dünya-
ya tanıtarak bu ülkeye gelen turistleri orayı bir sefer gösterirsek amaç hasıl
olmu"tur demektir. E!irdir Gölü 1. derecede do!al sittir. Gölün çevresinde
300 metre karada 3. derecede do!al sittir. 3. derecede do!al sitlerde kısmi
yapıla"ma yapılabilir ve sizin dedi!iniz karavan turizmini yapmak isteyen
var ise, oralarda karavan turizmini yapabilir. Dolayısıyla, bu tür kar"ımıza çı-
kan bazı olumsuzlara bakarak, tümden ele"tirmek istemiyorum ama ger-
çekten kabul edelim ki bakanlık olarak bizimde bu koruma konulardan za-
man zaman "ikayet etti!imiz vakidir ama faydalarını da görüyoruz. Koru-
mak lazım ve gelecek nesillere bu varolan kültür ve tabiat varlıklarını aktar-
mamız lazım. Te"ekkür ediyorum.
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B#R KATILIMCI
Sayın konu"macılara çok te"ekkür ediyorum. Gerçekten pek çok yararlı

bilgiyi ö!renme fırsatımız oldu. Ben kendi ilgi alanım açısından bir konuyu
merak etti!im için dile getirmek istedim. Acaba bu te"viklerde, topluma ka-
tılmakta zorluk çeken çe"itli grupla çalı"tıra veya bu grupları örgütledi!i gi-
ri"imcilere bir özel te"vik var mıdır? Örne!in kadınlar, engelliler, eski hü-
kümlüler gibi kesimlere a!ılıklı olarak çalı"tıranlara bir özel te"vik var mıdır
veya bu ki"ilerin olu"turdu!u giri"im gruplarına yönelik bir özel te"vik var
mıdır? Te"ekkür ederim.

DR. MEHMET YURDAL !AH#N
Te"ekkür ediyorum. Çok net olarak yok yani gerek topluma kazandırıl-

ması istenilen ya da topluma entegrasyonda zorluk çekilen ki"ililerle ilgili
olarak buna çalı"tırma te"viki veriyorum diye de!il o bizim de görev alanı-
mız de!il. Bununla ilgili biliyorsunuz ihtisas kurumalar var, i"-kur var, sosyal
güvenlik kurumunun zaten yasal zorunlulu!u var yani %3 gibi kamuda özür-
lü çalı"tırma, hatta özel sektörün de yanılmıyorsam yine çalı"an personelin
%3’nün özürlü ve hükümlülerden olu"turulması "artı var. Bunu bizim ilave
olarak bu deste!i sa!lıyorum deme gibi bir "ansımız yok. $kincisi yine bu gi-
ri"imcilerin hem giri"imci hem de çalı"ama anlamında yaptıkları giri"imlere
ilave veyahut da pozitif ayrımcılık yaparak bir deste!imiz yok, yine bizim bu
konuda ihtisas alanımız ya da bizim görev alanımız içine girmiyor.

BA!KAN: DOÇ DR. MESUT ALBEN#
Açıklamalarınızdan ötürü te"ekkür ediyoruz. Sayın panelistler verdi!iniz

bilgilerden dolayı hepinize çok te"ekkür ederim ben ba"kan olarak, aynı za-
manda bu saate kadar sabırla dinleyen dinleyicilerimize de ben aynı "ekil-
de te"ekkürlerimi arz ediyorum. Oturumu böylelikle kapatıyorum.
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