
Meslek Yüksekokulunda Sütçüler İçin Beyin Fırtınası 

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta’nın Sütçüler İlçesi’nde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 
Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu’nun  (MYO) akademik kadrosuna araştırma, planlama 
ve fizibilite çalışmaları için verilecek doğrudan faaliyet desteği ile mali destek programları hakkında bilgi verdi. 

Görevleri arasında ‘Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve desteklemek’ ile 
‘bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak’ yeralan BAKA, 
bu yöndeki çalışmalarını Isparta’nın Sütçüler İlçesi’nde de sürdürdü. 

SDÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Müdürü Prof.Dr. Veysel AYHAN’ın daveti üzerine, Proje Hazırlama 
Birim Başkanı Sinan MESUTER, uzman Mehmet Fehmi DÜNDAR’dan oluşan BAKA ekibi, okulu ziyaret etti. 
BAKA, MYO’nun İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Mobilya ve Dekorasyon, Avcılık ve 
Yaban Hayatı ile Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümlerinden akademisyenlerle toplantı yaptı. 

Okulun 1994’de kurulduğunu ve şu anda 450’ye yakın öğrencileri bulunduğunu belirten MYO Müdürü Prof.Dr. 
Veysel AYHAN, “BAKA ekibine teşekkür ediyorum. İlçemiz Sütçüler’i ilgilendiren, bulunduğumuz çevreye 
hitabeden uygulanabilirliği olan projeler üretebilme ve öncü bir rol oynayabilir miyiz noktasında arayış 
içindeyiz” dedi. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI  

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kuruluşu, 
vizyonu, hedefleri, görevleri, faaliyetleri ve 
sonuçlanan ilk mali destek programıyla ilgili bilgi 
veren BAKA ekibi, Antalya, Burdur ve 
Isparta’daki kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşların stratejik gelişme alanlarında 
yapacakları araştırma, planlama ve fizibilite 
çalışmaları için vereceği 2011 Yılı Doğrudan 
Faaliyet Desteği Programı ve mali destek 
programları konularında bilgi verdi. Toplantıda; 
BAKA uzmanları ile MYO akademisyenlerinin 
Sütçüler’in sürdürülebilir kalkınmasını katkı 
sağlayacak araştırma, geliştirme, planlama ve 
fizibilite çalışmalarının neler olabileceği 
konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptı. 

Toplantıda, SDÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu’nun okulun akademik kadrosunun 
bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri, planlama, analiz ve 
raporlama, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi 
önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin neler olabileceği 
sorgulandı. 

Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Müdürü Prof.Dr. Veysel AYHAN ile birlikte okulun marangoz atölyesini de gezen 
BAKA Proje Hazırlama Birim Başkanı Sinan MESUTER, uzman Mehmet Fehmi DÜNDAR, ilçe merkezinin 
ardından turistlerin büyük ilgisini çeken Yazılı Kanyon’un bulunduğu Çandır Köyü ile çevredeki alabalık 
üretme çiftliklerinde de incelemelerde bulundu. (10.10.2011) 



 

 

 



 


