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TBMM 23. Dönem Antalya Milletvekili Sadık BADAK, BAKA tarafından düzenlenen BAKA
BuluĢmaları kapsamında Antalya Yatırım Destek Ofisi‟nde Genel Sekreter Tuncay ENGĠN
ve uzmanların yer aldığı bir toplantıya katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında Genel Sekreter Tuncay ENGĠN, Ajans tarafından sürekli
hale getirdikleri “BAKA BuluĢmaları” toplantıları oldukça önemsediklerini ve her biri
alanında uzman, vizyon sahibi değerli kişilerin birikimlerinden istifade etmek istediklerini
belirtti. Bu toplantıları daha önce Isparta‟da yaptıklarını ifade eden Tuncay ENGİN,
Antalya‟da yapılan ilk toplantı için “50 yıllık Antalyalı” ve sevilen bir milletvekili olan
Sadık BADAK‟ı davet ettiklerini söyledi. ENGİN toplantının konusunun ise, “BAKA
Bölgesinde Öne Çıkan ve GeliĢme Potansiyeli TaĢıyan Sektörler” olduğunu söyledi.
Tuncay
ENGĠN
konuşmasının
devamında Antalya Milletvekili Sadık
BADAK‟ın
hayatı
ve
çalışmaları
hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra
“Sayın milletvekilimize, gerek Batı
Akdeniz Bölgesini ve gerekse Ajansımızı
yakından takip ettiği ve Bölgenin
sorunlarının
çözülmesi,
ekonomik
gelişimi için yolumuzu aydınlatan
çalışmalar yaptığı için teşekkürü bir
borç biliyoruz. Sayın Vekilimiz, daha
Kalkınma
Ajansları
fikri
ülkemiz
gündeminde yokken, 1992 yılında
Antalya Sanayici ve İş Adamları
Derneği (ANSĠAD) Başkanı olduğu
dönemde,
“Ekonomik
Kalkınma
Havzaları ve Bölgesel Ajanslar” konulu bir sempozyum düzenleyerek ülke kalkınmasının
yerelden başlaması suretiyle en sağlıklı şekilde sağlanabileceği konusuna dikkat çekmiştir.
Kalkınma ajansları günümüzde bu temel üzerine oturmaktadır” dedi.
Hayatının büyük bölümünü Antalya‟da yaşadığını ifade eden Sadık BADAK, “50 yıllık
Antalyalıyım, hayatımın büyük bölümü Aksu, Liman, Lara ve Organize Sanayi Bölgesi
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arasında geçti” diyerek sözlerine başladı. Milletvekili Sadık BADAK, BAKA Bölgesi ve
özellikle Antalya ekonomisi için bir ufuk turu şeklinde geçen toplantı boyunca, önümüzdeki
yıllarda BAKA’ya da yol gösterebilecek ve bölge ekonomisinin büyümesi ve kalkınması
için önem taşıyan bazı öneri ve tespitlerini paylaştı. Toplantıda sanayi, ticaret, ulaĢım,
tarım, turizm, hizmetler, lojistik sektörleri ayrıntılı olarak ele alındı.
30 YILDIR ĠÇ GÖÇLER ARTARAK DEVAM EDĠYOR
Sadık BADAK, Türkiye‟de 30 yıldır iç göçlerin artarak devam ettiğini, terkedilen yerlerdeki
altyapı hizmetlerinin, evlerin, işyerlerinin atıl kaldığını, göç edilen yerlerde ise yeni altyapı
hizmetleri ihtiyacı doğduğunu ve devlet kaynaklarının büyük bölümünün bu harcamalara
aktarıldığını ifade etti. BADAK, ülke çapında 265 ilçenin nüfusunun 5 binin altına
düĢtüğünü ve 60 civarında ilçenin nüfusunun ise 50 binin üzerinde olduğu bilgisini
verdi.
Eğitim konusuna da değinen BADAK,
ülkemizdeki gençlerin üniversite eğitimi
konusunda oldukça geri olduğunu ve
hükümetlerin bu konuya daha fazla önem
vermesi gerektiğini belirterek, ülkemizdeki
üniversite mezunu oranının %11’den
%75’e artırılması gerektiğini söyledi.
BADAK, ileride şirket yöneticisi ya da
idareci olacak bireylerin dünya ile rekabet
edebilir olması için mutlaka temel hukuk
eğitimi de alması gerektiğini vurgulayarak,
Çin’de 2009 yılında sadece hukuk
mezunu sayısının 300 bin olduğunu dile
getirdi.
Antalya Milletvekili Sadık BADAK, Antalya‟nın özellikle yükseköğretim kurumları
konusunda kapasite açığının olduğunu söyleyerek, Antalya ile ilçelerinde en az beĢ
üniversitenin daha yapılabileceğini ve bu üniversiteler sayesinde küçük esnafın da
ekonomik olarak daha iyi duruma gelebileceğini belirtti.
Sadık BADAK, oldukça zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan Türkiye‟nin, bu
değerleri inovasyon sürecinden geçirerek “uluslararası pazarlarda satın alınabilir bir
ticari değere” dönüştürme konusu üzerinde çalışması gerektiğini belirterek, bu çerçevede
üniversitelerin bünyesinde kültür ve sanat enstitüleri kurulabileceğini ifade etti.
Ulaşım konusunda tespitlerde bulunan BADAK, Antalya Havalimanı‟nın ülke içinde çoğu
yere aktarmasız olarak ulaşımı sağladığını belirterek, bu havalimanından 20 önemli dünya
şehrine daha direkt uçuş yapılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. BADAK,
Antalya’dan özellikle Dubai’ye uçak seferleri konularak Uzakdoğu ve Afrika ülkeleri ile
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irtibat kurulabileceğini, Dubai yönetiminin Türkiye‟ye 3 slot daha verilmesi konusuna
sıcak baktığını, bu slotlardan birinin Antalya‟ya verilebileceğini ifade etti.
ANTALYA LĠMANI VE HIZLI TREN HATTI
Sadık BADAK Antalya‟da demiryolu hatları oluşturarak ulusal hatlara bağlanma
konusunda 1995‟ten beri önemli aşamalar kaydedildiğine değindi. Antalya Limanı‟nın
canlandırılması ve tam kapasite ile çalışmasının yanısıra, Antalya‟ya gelen turistlerin iç
kesimlere taşınması için de demiryolu taşımacılığının gerekli olduğunu vurgulayan BADAK,
bu konuda Devlet Demiryolları‟nın, 2007‟de başlattığı EskiĢehir-Antalya Hızlı Tren Hattı
ve Konya-Antalya Demiryolu Hattı planlama çalışmalarında sona gelindiğini ve 2020‟ye
kadar her iki projenin de bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Sadık BADAK, BAKA
tarafından demiryollarının BAKA Bölgesine sağlayacağı ekonomik katkıların çarpançoğaltan analiziyle incelenerek, konuya ilişkin bir rapor hazırlanabileceğini söyledi.
Antalya
Milletvekili
Sadık
BADAK, Antalya‟da denizyolunun
ülke içi ulaşımda kullanılmasının
çok
uygun
olmayabileceğini;
ancak kruvaziyer turizmi ve
2016 World Expo’su esnasında
Antalya
Körfezi
boyunca
yapılacak ulaĢım için deniz
ulaĢımından yararlanılmasının
daha akılcı olacağını ifade etti.
BADAK,
GazipaĢa-Tekirova
arasında deniz ulaĢımı için
hangi
kıyılara
kaç
durak
yapılabileceği, yolcu talep analizi
gibi etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. BADAK ayrıca, Afyon-Antalya-Alanya
Otoyolu‟nun 2016‟da tamamlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu bilgisini
de verdi.
Turizm konusundaki önerilerini sıralayan Sadık BADAK, Antalya‟nın turizm kapasitesinin
yaklaşık 30 milyon turisti ağırlayabileceğini belirterek, Antalya‟nın artık turist sayısı
artırmaktan çok turist başına düşen gelirin nasıl artırılacağına yönelik analizler yapması
gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, turizmin yaz turizmi, kültür-Ģehir turizmi, fuarkongre turizmi olarak 3 ana tema üzerinden ilerlediğini belirten Antalya Milletvekili,
Antalya‟da yapılacak olan 2016 World Expo‟suna çok iyi hazırlanılması gerektiğini
söyleyerek, bu konuda topyekûn bir bilinçlenme için eğitim kurumlarına büyük iş
düştüğünü ifade etti.
BADAK bu çerçevede, ilköğretim kurumlarındaki rehberlik dersleri kapsamında 45
dakikalık bir dersin Antalya 2016 World Expo’su üzerine yapılmasının faydalı olacağını
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söyledi. Temalı parklar, safari parklar, golf turizmi, spor turizmi gibi alanların da
geliştirilebilir nitelikte olduğunu ifade eden BADAK, özellikle spor turizmi konusunda;
> Tenis ve futbolda Muratpaşa İlçesi‟nin,
> Güreş ve golfte Serik İlçesi‟nin,
> Olimpik ve artistik yüzmede Konyaaltı İlçesi‟nin,
> Futbolda Kepez İlçesi‟nin,
> Atçılık, at yarışları ve binicilikte Döşemealtı İlçesi‟nin,
> Su altı sporlarında Kemer ve Kaş ilçelerinin,
> Triatlon ve bisiklet yarışlarında Alanya İlçesi‟nin
değerlendirilebileceğini belirtti.
Sadık BADAK, Antalya‟ya en çok turist gönderen ülkelerin konsoloslukları ile irtibata
geçilerek, şehir merkezinde o ülkeye özel, bir hafta ya da bir ay sürebilecek kültür günleri
düzenlenebileceğini söyledi. BADAK, ayrıca kongre turizmi için Kepez İlçesi‟nde dünya
standartlarında bir Kongre Merkezi kurulabileceğini de ifade etti.
TARIMDA NĠTELĠKLĠ VE KATMA DEĞERĠ YÜKSEK ÜRETĠM
Antalya Milletvekili BADAK, Antalya‟da tarım
sektöründeki en büyük problemin iĢletme
boyutlarının
küçük
olması
olduğunu
belirterek,
tarımsal
işletme
ölçeklerinin
büyütülmesi gerektiğini ifade etti. Tarımda
hububat üretimi yerine nitelikli ve katma değeri
yüksek üretime, sulamada ise vahşi sulama
yerine kapalı sistem ve damlama sistemlerine
geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ceviz ve badem
gibi kuruyemiş yetiştiriciliğinden Antalya‟nın
yıllık 200 milyon TL ciro elde edilebileceğine de
değinen BADAK, Akseki-Ġbradı-GündoğmuĢ
Ġlçelerinde orman vasfını kaybetmiş arazilerin
ceviz, badem gibi uygun meyve ağaçlarıyla değerlendirilebileceğini, Elmalı ve Korkuteli
Ġlçelerinde ise katma değeri yüksek vişne, üzüm, elma gibi meyvelerin yetiştirilebileceğini
belirtti. Sadık BADAK, Antalya‟daki seraların kontrollü ilaçlama, havalandırma, ısıtma
sistemleri ile donatılarak üretim yapılması gerektiğine işaret ederek, Antalya‟nın yıllık
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tarımsal üretiminin 2020 yılına kadar 10 milyar dolar olmasının hedeflenmesi
gerektiğini belirtti.
Genel Sekreter Tuncay ENGĠN ise, verilen toplantı arasında Antalya Serbest Bölgesi’nin
çok sıkışık bir alanda faaliyet gösterdiğini ve etrafındaki yapılaşma nedeniyle genişletme
imkânının da olmadığını belirterek, daha uygun bir yerde serbest bölgenin rezerv alanının
artırılması gerektiğini, BAKA olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Toplantının ikinci bölümünde Antalya Milletvekili Sadık BADAK, Antalya‟daki serbest
bölgenin rezerv alanının artırılmasının yanı sıra, “Lojistik Köy” adı verilen bölgelerin de
önemi üzerinde durarak, çeşitli ülkelerde uygulaması bulunan „Lojistik Köy‟lerin deniz ve
limandan uzakta, fakat limanlarda ve serbest bölgelerde yapılan işlemlerin tümünün
yapılabileceği kurumsal hizmet alanları olduğunu ifade etti. BADAK, bu tür bir Lojistik
Köy‟ün Döşemealtı İlçesi‟nde kurulabileceğini belirtti.
Hizmetler sektörünün son dönemdeki parlayan yıldızının sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi
olduğunu vurgulayan Sadık BADAK, Antalya‟nın bu konuda özellikle son yıllarda büyük bir
atılım yaptığına da değindi.
SAĞLIK TURĠZMĠ VE RUHSATLANDIRMA SORUNLARI
Zaman zaman soru-cevap formatına da dönüşen toplantıda BAKA Genel Sekreteri Tuncay
ENGĠN, BAKA olarak sağlık turizmi konusunda Antalya‟nın çok büyük bir potansiyeli
olduğunu tespit ettiklerini; ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
mevzuatındaki eksiklikler nedeniyle, Türkiye‟de ve Antalya‟da sağlık turizmi sektöründe
faaliyet gösteren iĢletmelerin ruhsatlandırılmasında sorunlar yaşandığını; BAKA olarak
konu hakkında Sağlık Bakanlığı’na bir resmi yazı ile sorunun iletildiğini ifade etti. Sadık
BADAK da, bu konuda yaşanan sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı ve TBMM nezdinde
girişimlerde bulunacağını ifade etti.
Toplantının son bölümünde Antalya Yatırım
Destek
Ofisi
Koordinatörü
Alaattin
ÖZYÜREK, GazipaĢa Havalimanı’nın nasıl
daha aktif hale getirilebileceği konusunu
gündeme getirdi. Antalya Milletvekili Sadık
BADAK bu konuya da açıklık getirerek, mevcut
durumda GazipaĢa Havalimanı’nın sadece
küçük gövdeli uçaklar için uygun olduğunu,
sektörün ise maliyetlerin azaltılması için Airbus
A380 gibi daha çok yolcu taşıyabilen büyük
uçaklara yöneldiğini belirtti. BADAK, ilerleyen
dönemde
rekabetçilik
nedeniyle
havacılık
sektöründe kârlılık oranların düşebileceğini
ifade etti. BADAK, Gazipaşa Havalimanı için Alanya’da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayfa 5 / 7

marifetiyle konusunda uzman kiĢilerin katılacağı bir panel düzenlenmesinin ve bu
konuda hazırlanacak raporların tartışılmasının faydalı olacağını söyledi.
Sadık BADAK toplantıda son olarak, BAKA
Bölgesi‟nde ilçe düzeyinde planlamalar
yapılması konusunun çok önemli olduğunu
vurgulayarak, kalkınma ajanslarının bu
amaçla kurulduğunu ve ilerleyen Türkiye‟de
yeni illerin kurulmasıyla birlikte şu an için
26 olan kalkınma ajanslarının sayısının 3032 civarına yükselebileceğini söyledi. Antalya
Milletvekili, önümüzdeki dönemde Alanya‟nın
il olması durumunda, Alanya-Karaman ve
Silifke‟nin içinde olacağı yeni bir kalkınma
ajansı kurulabileceğini belirtti.
Toplantı sonunda Genel Sekreter Tuncay ENGİN, verdiği değerli bilgiler ve BAKA‟ya bugüne
kadar yapmış olduğu katkılar için Antalya Milletvekili Sadık BADAK‟a teşekkür ederek,
yapılan toplantının anısına bir plaket sundu. Sadık BADAK da, BAKA‟nın davetinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ajansa çalışmalarında başarılar diledi.
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