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01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00

Katılımcılar

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde düzenlenecek
olan ve her hafta bir konuğun katılacağı BAKA Yuvarlak Masa
Toplantıları’nın ilki Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya
Günaydın’ın katılımıyla gerçekleşti. 1 Ekim 2010 Cuma günü düzenlenen
toplantıya Belediye Başkanı Günaydın, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN
ve BAKA uzmanları katıldı. Samimi bir ortamda geçen toplantıda ilginç proje
ve fikirler ortaya atıldı.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın dinamik yapısını
vurgulayan Başkan Günaydın konuşmasında Isparta ve Bölge için
geliştirmiş olduğu vizyon projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Isparta’nın
güneş enerjisi potansiyeli, pomza yatakları, gül, organik ürünler ve el sanatı
ürünleri potansiyelinin bulunduğunu ve bu ürünlere yönelik projeler ile
Isparta’da ve bölgede ekonomik hayatın canlandırılması gerektiğini belirtti.
Isparta’da işsizliğin ciddi bir sorun olduğunun altını çizen Başkan, istihdam
sağlayıcı proje ve çalışmaların sorunu çözmede temel rol oynayacağını ifade
etti.
Toplantıda kısa bir anektot anlatan başkan Amerika’nın Indiana
eyaletini ziyaretinde 110 yıllık bir kurumun yetkilileriyle tanıştığını,
kurumun yatırımcılarla çok ilgili olduğunu belirtti. İlgisinden etkilendiği o
kurumun ne olduğunu o zaman anlayamadığını, fakat kendisi daha sonar
BAKA Yönetim Kurulu Üyesi olunca, o kurumun bir kalkınma ajansı olduğu
ve ülke gelişimi için ne anlama geldiğini Türkiye’de kalkınma ajansları
kurulmaya başlayınca daha iyi algıladığını ifade etti. BAKA’ nın ve kalkınma
ajanslarının Türkiye’de çok yeni bir olgu olduğunu belirten başkan
ABD’dekinden 110 yılı geriden gelmesine rağmen “Yeni dikilen fidan, yaşlı
ağacı geçer” diyerek kalkınma ajanslarının Türkiye’de çok iyi bir noktaya
geleceğini işaret etti.
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Belediye Başkanı Günaydın, seçildiği gün ilk yaptığı işi şöyle anlattı:
“Başımı kaldırdım, Isparta'ya ne yapabilirim diye düşündüm. İlk gördüğüm
şey Isparta'nın güneşi oldu. Bu güneş fark edilmeli.” dedi. Antalya’da güneş
potansiyelinin yüksek olmasına rağmen nemin % 80-90 gibi yüksek
olmasından dolayı Isparta kadar kullanılabilir olmadığını belirtti. Isparta’da
nem oranının % 15-20 gibi ideal seviyelerde olduğunu belirten başkan
Isparta’ya güneş panelleri fabrikası kurmak istediğini vurguladı.
Belediye Başkanı Günaydın, Isparta’nın pomza yatakları açısından
çok zengin olduğunu, gerekli imar düzenlemesinden sonra pomza rezervleri
sahasında en az 5 fabrika kurulabileceğini, modülasyon gelişimi
çerçevesinde bu fabrikaların 8-9 adete çıkarılabileceğini vurguladı. Çin’e
yaptığı ziyarette gıda sektöründe ülkeye yabancı sermaye çekilmesine yönelik
önemli adımlar atıldığını gördüğünü anlatan Günaydın, Isparta’da da pomza
sahalarının yatırıma açılması gerektiğini söyledi. Açılacak bu fabrikalara
halkın da gücü nispetinde ortak olması gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Günaydın, Çin’de şehir ajansları modelinin olduğunu,
devletin gelişimin ve piyasanın dinamik gücü olduğunu ve yurtdışında
işletme kurmaya ve yatırım yapmaya dair çılgın hedefleri olduğunu sözlerine
ekledi. Çinlilerde herkesin yabancı ülkelere giderek bağlantı kurma yönünde
hedefler olduğunu, Türkiye’nin de filozofik bir geçmişinin var olduğunun
dünyaya aktarılması gerektiğini söylediler. Devletin özel yatırımcılar ile ortak
hareket tarzını benimsediği Çin Halk Cumhuriyeti’nden bir grup işadamının
önümüzdeki günlerde cam ve elektronik alanında fabrikalar kurma
düşüncesiyle Isparta’yı ziyaret edeceklerini söyledi.

Başkan Günaydın BAKA’nın diğer kalkınma ajanslarından farklı
olduğunu ortaya koyacak projelerde yer alması gerektiğini, Bölge ihtiyaçları
ve kalkınmasına yönelik fikirleri hayata geçirme amaçlı bir BAKA
ENSTİTÜSÜ kurulmasının yararlı olacağını vurguladı. Halka örnek olacak,
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yatırıma cesaretlendirecek projelerin
olmasının önemli olduğunu belirttiler.

BAKA’nın

öncelikleri

arasında

Başkan Günaydın Antalya Portakal Heykeli projesini BAKA
uzmanları ile paylaştı. Projeye göre Alanya yolunda, Düden Çayı’nın
döküldüğü alanda Isparta-Çayboyu tarzında bir düzenleme yapılabileceğini
belirten Başkan Günaydın, aynı bölgede 180 metre yüksekliğinde, çapı 20
metre uzunluğunda 5 adet büyük ve estetik portakal heykeli projesinin hazır
olduğunu ifade etti. Avrupa’da her kentin kendine özgü bir sembolünün
olduğunu ve bunun Antalya gibi önemli turist yoğunluğu yüksek olan
şehirler için de olması gerektiğini vurguladı.
Toplantıda gülün Isparta için maddi ve manevi öneminin yüksek
olduğu belirtildi. Önemli Avrupa Şehirlerinin birer sembolünün olduğu dile
getirilen toplantıda Isparta’nın simgesi olarak 18 metre yüksekliğinde büyük
gül heykellerinin yapılmasının şehrin tanıtımına katkı sağlayacağı
vurgulandı. Simge, imge, ekol ve özgünlüğün bir araya gelmesiyle kent
kimliğinin oluşacağı, kent kimliğinden de evrenselliğe geçişin sağlanacağı
ifade edildi.

Gülyağı üretimini yabancılara kaptırmamamız gerektiğini belirten
Başkan Günaydın; yabancı ülkelere gül fidesi ihraç edilmesini uzun vadede
endişeyle karşıladığını belirtti. Isparta’nın iklim yapısının gül üretiminde
hayati olduğunu ancak başka bir ülkenin benzer iklim yapısını bularak
üretim yapmasının gülyağı ve gül ürünleri pazarını Isparta aleyhine
olabileceğini belirtti. Gül alanında yatırımı düşünen yatırımcıların Isparta’da
yatırım yapmaya ikna edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı. Başkan gül
ürünleri alanında mevcut firmaların katkılarıyla kurulacak yeni bir birlik ya
da şirketin sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.
Söz konusu kurumun mükemmel bir laboratuvar ortamı sunarak Ar-Ge
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çalışmaları ile yeni ürün konseptleri ortaya çıkaracağını ve pazarlama
imkanlarını artıracağını ifade etti.
Konuşmasının devamında proje ve fikirlerin fiiliyata geçirilmesinin
öneminden bahseden Isparta Belediye Başkanı Günaydın; katma değeri
yüksek ürünlerin üretiminin ve pazarlanmasının dünya ekonomisinden
alacağımız payı yükselteceğini, bunun da bölge insanının mutluluğu için
kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin de Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın’ın ziyaretinden çok memnun olduğunu, kalkınma ajansı olarak
belediye ile işbirliğinden memnuniyet duyacağını belirtti. Avrupa’da önemli
şehirlerin akılda kalıcı ciddi bir özelliğinin olduğunu belirten Tuncay Engin;
Isparta’nın da her tarafı güllerle bezenmiş bir şehir olmasının bölge halkı ve
turizmi açısından güzel bir olay olabileceğini ifade etti.
Belediye Başkanı ve Genel Sekreter tarafından toplantının
sonuçlarının Isparta ve Batı Akdeniz Bölgesi için faydalı olması dilek ve
temennisi dile getirilerek toplantı sona erdi.
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