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BATI AKDENİZ EKONOMİSİNİ GELİŞTİRME VAKFI 
 
 
2000 yılında, Antalya – Burdur – Isparta illeri ve ilçelerinde ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve 
bilimsel gelişme ve kalkınmayı sağlamak, bölgenin stratejik gelişim planını hazırlamak ve bu bağlamda 
her türlü çalışmanın yapılmasını sağlamak amacıyla, Akdeniz Belediyeler Birliği, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörlüğü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Deniz 
Ticaret Odası, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası, Burdur Ticaret Borsası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, 
Isparta Ticaret Borsası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme Vakfı kurulmuştur. 
 
Vakıf kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere, ilk olarak bölge potansiyelinin ve önümüzdeki 20 yıllık 
perspektif içinde neler yapılabileceğinin tespiti çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin maddi desteğiyle, Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden oluşan 
20 kişilik bir çalışma grubuna, “Batı Akdeniz Bölgesel Gelişim Projesi”ni hazırlatmıştır. 
 
2003 yılı başında tamamlanan “Batı Akdeniz Bölgesel Gelişim Raporu”nun;  
 
Temel Amaçları: 
1) Bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, istihdam ve gelir düzeyinin yükseltilmesi ve 
bölgede sermaye birikiminin hızlandırılması. 
2) Bölgede ekonomik bütünleşmenin geliştirilmesi ve bölge içindeki farklılıkların asgari düzeye 
indirilmesi, 
3) Sektörel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve sektörel bazda dengeli bir ekonomik gelişmenin 
sağlanması, 
4) Bölgede mevcut doğal kaynakların ve çevresel yapının korunması ve geliştirilmesi. 
 
Temel Stratejisi: 
1) Bölge illerinin birbiri ile ve Türkiye Ekonomisi ile bütünleşmesini sağlayacak biçimde başta 
ulaşım olmak üzere alt yapının geliştirilmesi, 
2) Türkiye’de dışa açık ve Avrupa Birliği ve Dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi esas alan gelişme 
stratejisinin uygulandığı göz önüne alınarak bölge ekonomimizin gelişmesinde dışa açılma 
imkanlarının en üst düzeyde değerlendirilmesi, 
3) Bölgede bulunan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve işbirliği ve uyum içinde çalışmalarının 
sağlanması, 
4) Bölgenin doğal kaynaklarının ve çevresel imkanlarının iktisadi gelişmeyi hızlandırmak için en 
iyi şekilde değerlendirilmesi, 
5) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin birbirine destek olmasını ve birlikte geliştirilmesini 
öngören genel iktisadi büyüme modelinin esas alınması olarak belirlenmiştir. 
 
Bu çerçevede Tarım, Hayvancılık, Madencilik, Enerji, İmalat Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde genel ve 
yerel arama konferansları, ayrıca yerinde inceleme ve bilimsel araştırmalar yapan Çalışma Grupları, 
çalışmalarını; 
a) Mevcut durumun tespiti ve gerekirse Türkiye geneli ve dünya ile karşılaştırma ve 
değerlendirme, 
b) Sektörde karşılaşılan sorunlar ve sektördeki imkan ve potansiyeller, 
c) Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve KOBİ’lerin değerlendirilmesi, 
d) Mevcut sektörlerin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek yeni dalların kurulması için 
uygulanacak politikalar ve tedbirler alt başlıkları halinde toplamışlardır. 
 
Tarım, Hayvancılık, Madencilik, Enerji, İmalat Sanayi ve Hizmet Sektörü başlıkları altında hazırlanan 
raporda; 



 

BAGEV 
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 
 
Kazım Özalp caddesi 2.sokak No:4   07040  ANTALYA 
Tel: 0242 248 99 00 pbx  Fax: 0242 244 27 89  Url:www.bagev.org.tr  E-mail:info@bagev.org.tr 

 
• Gelecek yirmi yıllık perspektif içinde nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, 
• Bölgemiz ekonomisinin temel problemleri, çözüm önerileri, orta ve uzun dönemli hedeflerinin 
belirlenmesi, 
• Antalya, Burdur ve Isparta’da hangi sektörlere öncelik verilmesi gerektiğinin saptanmasına 
ilişkin araştırmalar ve proje önerileri yer almaktadır. 
 
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2003 yılında iştiraki ile daha 
da güçlenen ve çalışma alanını Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon olarak genişleten Vakıf, bundan 
sonraki aşamada, tespit edilen yatırım alanlarının hayata geçirilmesi yönünde çalışma yapmaya 
başlamıştır. Bu amaçla bir İzleme Komitesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca BAGEV – 
ANFAŞ işbirliği ile “Batı Akdeniz Havzası Ticaret ve Sanayi Fuarı” düzenleme yönünde de girişimlerde 
bulunmuştur. 
 
• Bölgedeki firmaları ve markaları tüketiciye ve profesyonellere yurt çapında tanıtmak, 
• Bölge ekonomisinin ülke ve Dünya ekonomisine entegrasyonu için hazırlanmasına yardımcı 
olmak, 
• Yerel imalat ve ticaret sorunlarının Kamu birimlerine aktarılmasına zemin oluşturmak, 
• Batı Akdeniz Havzası’nın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak gibi amaçlar taşıyan fuar 
12-16 Mayıs 2004 tarihleri arasında, Antalya’da, ANFAŞ fuar alanında gerçekleştirilmiştir. 
 
Fuar süresince, imalat yapan firmalarının kendilerinin tanıtımı yanında, dört ilin ekonomik sorunlarının 
irdelenmesi, kültürel ve sosyal faaliyetlerinin de etkin bir şekilde tanıtımı yapılmış, fuara Antalya, 
Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar illerinden toplam 120 firma iştirak etmiştir. 
 
Eurochambres tarafından yürütülen ve Barcelona, Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile birlikte sürdürülen “Batı Akdeniz Bölgesi için Turizm Sektörüne Yönelik Sürdürülebilir Yerel 
Kalkınma Modeli” konulu projenin, 2005 yılı Haziran ayında tamamlanan “Batı Akdeniz Bölgesinde 
Destinasyon Pazarlama Organizasyonu Kurulmasına Yönelik Teknik Destek” konulu ikinci 
aşamasında BAGEV, “Destinasyon Pazarlama Organizasyonu” olarak çalışmalarını sürdürmekte, 
organizasyonun yönetimini yürütmektedir. Proje uygulamaya geçmiş olup, rezervasyonlar 
www.westmediterraneantourism.org adresinden interaktif olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
2005 yılında daha dinamik bir yapılanmayı hedefleyen BAGEV, bölgenin özgün ihraç ürünlerinin yer 
aldığı bir katalog hazırlamıştır. Aynı zamanda bölgede kıyı turizminin iç bölgelere çekilmesini 
sağlamak amacıyla, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar illerinin turistik değerlerini bir kitap 
altında toplamak üzere yaptığı çalışmalar tamamlanmıştır. Her iki kitabın baskısı, bu yıl içinde 
tamamlanacaktır. 
 
BAGEV, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen’in  başkanlığında, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Deniz Ticaret Odası 
temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. 
 

http://www.westmediterraneantourism.org/

