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BAŞKAN’DAN

25 Temmuz 2009’da resmi olarak kurulan 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın yapılanma-
sına ilişkin süreç içinde aktif olarak yer almak-
tayız. 

Bundan böyle Antalya, Isparta ve Burdur’dan 
oluşan Bölge’de, “Batı Akdenizlilik” fikriyle, 
daha ciddi ve etkin çabalar içinde olacağız.   

5 Mart 2005’te başlayıp, dört yıl süren birinci Başkan-
lık dönemimizde; Türkiye gibi Burdur ekonomisi de 

yükseliş trendi içinde idi. İstihdamdaki yükselişe paralel ola-
rak, üretim kapasitelerinin büyümesiyle birlikte ihracatta yak-
laşık 165 milyon Dolarla zirve yapmıştık. 

Oysa, 11 Ocak 2009 tarihinde başlayan bu ikinci dönemi-
mizde; musluktan kesilir gibi, sıcak para akışının durmasıyla 
birlikte, başta mermer sektörü olmak üzere önce ihracat, ar-
dından iç pazarlarda bir karmaşa, daralma, durgunluk, tahsi-
lat sıkıntıları ve nihayet istihdamda durgunluk dönemi bile ya-
şanmadan hızla işçi çıkarma, kapasite küçültme furyası ya-
şandı. 

AB merkezli uluslar arası bankalarda baş gösteren iflas-
lar, global ekonominin  karakteri gereği ve bu bankacılık sis-
temine olan bağlantılar oranında, tüm dünyaya ve dolayısıy-
la ülkemize de süratli bir şekilde sıcak para sıkıntısı olarak 
yayılarak, Burdur ekonomisine kadar dayandı. Bunun netice-
sinde iflas, icra, borçların yeniden yapılandırılması gibi konu-
lar, gündemimizi meşgul etmeye başladı. İşsizlik yüzde 6’lar-
dan, yüzde 12’lere çıkarken; Burdur sanayi ve ekonomi çev-
releri kendilerini bir anda şaşkınlık ve bocalama dönemi için-
de buluverdi.

ÖZELDE ANALİZ
Probleme, firma ve sahipleri özelinde baktığımızda ilk 

göze çarpanların, yatırım ve açılımların öz sermaye ve diğer 
faktörlere oranının ölçüsüz, güvensiz, güvencesiz bir durum 
arz etmesi; israf karakterli, ‘üç kazanıp, beş yeme’ şeklinde 
ifade edilen gereksiz lüks harcamaların yanında, bankaların 
kendi çıkarlarına uygun yaptıkları kredi kolaylığı tahriklerine 
kapılma ve ardından borcu borçla kapatma dönemlerine ge-
çiş olduğu açıktır. Yine kurumsallaşma-markalaşma, maliyet-
fiyat dengesi, üretim-yenilik, arge-danışmanlık-istişare, insan 
kaynakları-moral faktör şeklinde özetleyebileceğimiz konular-
daki gelişi-güzellik, krizin temel özelliklerini oluşturmaktadır.    

NE YAPILDI?
Sanayicimiz, üretim ve kapasite küçültmenin yanında; 

Amerika ve AB pazarlarından Asya, Uzakdoğu, Ortadoğu ve 
Afrika’ya doğru yeni pazar yelpazesine yöneldi. Bu yönelişi er-
ken görüp-gerçekleştirenler, daha karlı çıktı. 

Borçların, daha külfetli borçlarla yeniden yapılandırılma-
sı, bir kısım varlıkların satılması, küçülme, işçi çıkarma eylem-
leri yapıldı.

Yeni çıkan ‘Bölgesel ve sektörel teşvik sistemi içerisindeki 
Burdur’un yeri ve getirdiği fayda’ konusu, soğukkanlı ve “Bar-
dağın dolu tarafından bakış” şeklinde ele alınamadan, siyasi 
değerlendirmeler ön planda gelişti. 

AJANS VE 2.OSB     
Dergimizin önceki sayısında “Burdur,  kalkınmasını bölge-

sel çerçeve içinde ele alacak beyinleri ve birikim sahiplerini 
bir araya getirecek programlar yürüteceğiz. Bu dönem, Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kurulması ve II. OSB üzerinde ça-
lışılacaktır.” demiştik. II.OSB Müteşebbis Heyeti, Yönetim ve 
Denetim Kurulları belirlenerek, 61 hektarlık kısmın istimlak 
çalışmaları noktasına gelindi.

Bütün sıkıntılara rağmen, Başkan Yardımcılığını yürüttü-
ğümüz Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
olarak yaptığımız toplantılarda, tüm problemlerimizin Bölge-
sel ölçekte çözümünü sağlayacak önemli kararlar aldık. 25 
Temmuz 2009’da resmi olarak kurulan Batı Akdeniz Kalkın-
ma Ajansı’nın yapılanmasına ilişkin süreç içinde aktif ola-
rak yer almaktayız. Adı Akdeniz Kalkınma Ajansı, kısaca AKA 
olan Ajansın Başkanını da seçtik; Başkan Profesör Muharrem 
Certel’e başarılar diliyorum.

Bundan böyle Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan 
Bölge’de, “Batı Akdenizlilik” fikriyle, daha ciddi ve etkin çaba-
lar içinde olacağız. ◄

BAŞYAZI

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf KEYİK

Analiz
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İlk sayısı Mart 1998’de, BTSO adıyla yayınlanan Burdur 
TSO Dergimiz, elinizdeki 16. sayısını da gerçekleştirdi. Tabii ki 
10 yıldan bu yana 16 sayılık bir yayın, yeterli görülebilecek ba-
şarı değildir. 

Burdur ekonomisinin temel yapısını oluşturan ve faal üye 
sayısı 1830’a ulaşmış bir mesleki sivil toplum kuruluşunun, 
üyeleri ve halkla ilişkiler iletişimi adına daha sık ve kapsam-
lı yayıncılık geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda, 
basın büromuzu güçlendirmek suretiyle, üç aylık ve 36 sayfa-
lık dergimizi, daha düzenli ve etkili bir şekilde yayınlamaya ça-
lışıyoruz.

Bu sayımızdaki kapak konumuzu “BATI AKDENİZLİLİK” 
olarak belirledik. 

1998’den bu yana faaliyet gösteren Batı Akdeniz Ekono-
misini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Yeni Teşvik Sisteminin çıkma-
sının ardından, 25 Temmuz 2009 tarihli “Bazı Düzey 2 Bölge-
lerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ın ya-
yınlanmasıyla birlikte, tam bir hareketlilik içine girdi. Resmi-
yet kazanan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Batı Akdenizli-
lik fikrine ve bu konudaki bilinçlenmenin gelişmesine de bü-
yük ihtiyaç vardır. 

Tabii ki; illerin kendi içinde dengeli, tutarlı ve Batı Akde-
nizliliğe zarar vermeyecek bir il milliyetçiliğinin yaşatılması da 
doğaldır. Yoksa ekonomik kozmopolitleşme ve vefasızlaşma, 
sosyal yozlaşmayı da körükler. Her konuda olduğu gibi, bura-
da da bir orta yol, makul çizgi ve denge tutturmak önemlidir. 

Bu perspektif, global çerçevelerde gelişen ekonomileri de 
takip gereği olarak; Burdurlu iş adamlarımızın, sosyoekono-
mik meselelere geniş açılardan bakmasını da zorunlu kılmak-
tadır.

Dergimiz; gelecek sayılarda adı “Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(AKA)” olan Ajans ve teşvik sistemine ilişkin gelişmeleri özen-
le takip etmeye devam edecektir. 

Dergimiz; bu sayıda da yansıtmaya çalıştığımız gibi, yerel 
problemlerin analizi ve çözüm önerileri konusunda ‘Resmin 
bütününü gözden kaçırmadan ele alma’ şeklindeki analiz tek-
niğini daha da geliştirerek sunacaktır. 

Dergimiz; ele aldığımız dosyalar ve kapak konularını, en 
güncel ve güvenilir istatistiki verileri, bilgileri, anlamayı kolay-
laştıran grafik ve fotoğraflarla zenginleştirerek daha özenle 
vermeye devam edecektir. 

Dergimiz bu sayıda, reklama yer vermemiştir. Bunun se-
bebi olarak; reklam çalışmasına vakit bulamayışımızın yanın-
da, iş adamlarımızın da reklamın önemine denk ilgi gösterme-
melerinden ve bunlara ilaveten iş hayatımızı etkileyen krizden 
de kaynaklandığını belirtebiliriz. Dolayısıyla bu durum, gele-
cek sayılarımızda, “Reklam yapmak parayla, yapmamak iflas-
la biter” sloganının ifade ettikleri üzerinde durmamızı da orta-
ya koymaktadır. 

17. sayımızda buluşmak dileğiyle…   

Editörden
Ahmet CAN

Değerli Üyelerimiz;

SBS kutlamasından, 
“İl Eğitim Konseyi” 
kararı

Burdur yine öğretim şampiyonu olması sebebiyle, Bur-
dur Öğretmen Evi’nde, 15 Temmuz’da  kutlama ve 

değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, “İl Eğitim 
Konseyi” oluşturulmasına karar verildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Burdur Valisi İbrahim Özçi-
men; “Burdur, öğretimde üst üste üç yıldır değişmeyen şampi-
yonluğuyla, başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Şimdi sı-
rada EĞİTİM konusu var” dedi. 

Bayram Özçelik, “Eğitim Şurası”ndan söz etti. Burdur’un 
EĞİTİM konusuna yönelmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

Ahmet Can da “ÖĞRETİM”in asıl hedef değil, “EĞİTİM” 
için bir araç olduğunu vurguladığı konuşmasında; “Burdur’un 
bütün eğitim camiasının özverili çalışmaları ile üç yıl üst üste 
elde ettiği OKS ve SBS il olarak Türkiye birinciliği kolay ve kü-
çümsenecek bir başarı değildir. Ancak, bilinmektedir ki; bu 
başarı sadece ÖĞRETİM başarısıdır. Öğretim ise; asıl hedef 
olan EĞİTİM için bir temel araçtır. Sosyal, siyasal, teknoloji, 
ekonomi gibi alanlarında alt yapı aracı olan öğretim, insan ve 
toplumsal davranışların yüksek seviyelerde gelişimini sağla-
mak için kullanılabildiği ve bir başarı sağlanabildiği ölçüde 
ASIL BAŞARIYA ulaşılmış olacaktır. 

Zira öğretimle elde edilen bilgi, iyiye kullanıldığı gibi kö-
tüye de kullanılabilen iki tarafı keskin bıçak durumundadır. 
Bu açıdan çevremize, insan davranışlarına, sosyal, siyasal, 
hukuksal, emniyet problemlerine baktığımızda, hızla gelişen 
bilgi ve teknolojinin iyiye kullanıldığını söyleyebilmek oldukça 
zordur. 

Bu gerçek karşısında; en kısa sürede bir İL EĞİTİM KON-
SEYİ oluşturularak, öğretimdeki başarının eğitime yansıtılma-
sı programları ve uygulamaları geliştirilmelidir.” şeklinde gö-
rüşlerini aktardı. 

Diğer konuşmacılardan da benzer görüşler ortaya atılın-
ca, Burdur Valisi İbrahim Özçimen ve Burdur Milletvekili Bay-
ram Özçelik, İl Eğitim Konseyi için çalışma yapacaklarını ifa-
de ettiler.     

EDİTÖRDEN
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın tarihi resmi

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, tarihe de not 
düşen ilk toplantısını yaptı. ‛ ’

Ajans merkezi olan Isparta Valiliği’nde, dönüşümlü ilk 
Başkan Vali Ali Haydar Öner yönetiminde yapılan toplantıda, 
Isparta-Antalya-Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesini, tek 
il gibi ele alan kalkındırma hedefleri görüşüldü.

25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yü-
rürlüğe giren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, ilk dönem başka-
nı Isparta Valisi Öner, üç ilin ekip ruhu içinde hareket edeceği-
ni belirterek, “Üç il tek tek değil, bir bütündür ve kalkınma pla-
nında bu ideal gözetilecektir. Kalkınma için üretilen, onayla-
nan projelerin finans kurumuna gönderilecektir” dedi. 

Bölge Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Baş-
kanları, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları ile Isparta Plan-
lama Müdürü’nün katıldığı toplantının basına açık bölümün-
deki konuşmasının başında, Vali Öner şunları söyledi:

“Kalkınma ajanslarının kuruluşları, koordinasyon ve gö-
revleri hakkındaki kanunun 5449 sayılı yasanın öngördüğü 
bu oluşum, bölgeler arası kalkınmışlık düzeylerini dengeleme-
de ve olanakları birleştirerek gelişme sürecine katkıda bulun-
mak, DPT koordinatörlüğünde ülkenin kalkınması sürecinde 

katkıda bulunmak amaçlı bir kuruluştur. Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile Antalya-Burdur-Isparta illerini kapsayan bölgede 100 
üyeli kalkınma kurulu oluşturduk.”

Isparta Valisi Ali Haydar’ın başkanlık ettiği toplantıya ay-
rıca; Burdur Valisi İbrahim Özçimen, Antalya Valisi Alaaddin 
Yüksel, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Burdur 
Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Antalya Belediye Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı 
Kadir Dal, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Ekici, An-
talya İl Genel Meclisi Başkanı Av. Cavit Arı, Isparta Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı H.Hüseyin Kaçıkoç, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Çetin Osman Budak, Isparta Valiliği İl Planlama 
ve Koordinasyon Müdürü Erdal Ercan katıldı.

Konuşmasında Ajansa ilişkin teknik bilgiler de veren Vali 
Öner, hayırlı olsun dileğinde bulunarak şöyle devam etti: 

“Bu 100 üyenin 50’si Antalya, 24 üyesi Burdur, 26 üye-
si de Isparta illerinden belirlendi. Bu kurul kalkınma ajansının 
en geniş oluşumlu kuruludur. Yılda iki defa toplanması öngö-

BÖLGESEL
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rülen bir kuruldur. Bu kurulu 18 Ağustos’ta ilk toplantısını yap-
mak üzere toplantıya davet ettik. Yapılacak toplantıda kurul 
kendi içinden bir başkan ve başkan vekili seçecek, kurul yılda 
en az iki defa, 5’er günlük sürelerde toplantı yapacak. 5 gün 
yetmezse 2 gün daha ilave olanağı var. Bu kurul özellikle kal-
kınma ajansının stratejisini belirleme bakımından önemli kat-
kılar sağlayacak. Bugünkü toplantıyı Ajansın Yönetim Kurulu 
olarak yapıyoruz. Kurulun başkanlığı dönüşümlü olacak, alfa-
betik sırayla bundan sonraki başkanlar belirlenecek.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kalkınma sürecine katkı-
da bulunacak. Avrupa Birliği fonlarından yararlanılacak. Kal-
kınma birliklerinden destek alacak. İl Özel İdareleri, Beledi-
yeler ve Ticaret ve Sanayi Odalarından yüzde bir paylar alına-
cak. Ancak bu rakamlar henüz kesin ve standart hale gelme-
di. Önümüzdeki süreçte gerekli düzenlemeler yapılacak. 

Yapılacak projeler, Proje Ofislerince değerlendirilip, Mer-
kezi İhale ve Finans Kurumu’na iletilecek. Kurumun seçtiği 
projelere uygulama imkanı verilecek.

Ajansın Genel Sekreterliği çok önemli. Sekreterlik bünye-
sinde, 30 uzman ve 6 personelin görev üstlendiği bir yapı olu-
şacak. Bu yapılanma içerisinde ayrıca illerimizde, Proje Des-
tek Ofisleri yer alacak. Her ilde biri koordinatör olmak üzere 5 
uzman ve 3 personel görev alacak.” 

BÖLGESEL
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6 Ağustos 2009 - Akdeniz Kalkınma Ajansı (AKA) 1. Yönetim Kurulu Toplantısı

3 İlin Valileri

Akdeniz Kalkınma Ajansı (AKA) Yönetim Kurulu
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Akdeniz 
Kalkınma 
Ajansı birinci 
başkanlık 
seçimini yaptı
İlk Başkan 
Prof. Dr. 
Muharrem 
CERTEL

Keyik; Burdurlu, Ispartalı, Antalyalı 
olmakla birlikte, “Batı Akdenizlilik” 
rüyası gerçek oldu.

Uzun yıllar kurulması beklenen ve 25 Temmuz 2009 ta-
rihinde kurulan Akdeniz Kalkınma Ajansı, 18 Ağustos 2009 
günü, Ajans merkezi olan Isparta’da, Isparta Otel salonunda, 
Isparta Valisi Ali Haydar Öner Yönetiminde toplanan Akdeniz 
Kalkınma Ajansının 100 kişilik bölgesel kurulu tarafından ilk 
başkanlık seçimi yapıldı. 50’si Antalya, 26’sı Isparta ve 24’ü 
Burdur’dan belirlenen Bölgesel Kalkınma Ajansı Kurulu, ilk 
Başkan olarak Prof Dr Muharrem CERTEL’i seçti.

Kalkınma Kurulu üyesi olarak Burdur’dan; 1-İbrahim 
Şimşek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. 2-Sebahattin Akkaya 
Burdur Belediye Başkanı. 3-Bülent Erdem Planlama ve Koor. İl 
Müd. V. 4-Mehmet Tanır Kültür ve Turizm İl Müdürü V. 5-Kadir 

Güven Tarım İl Müdürü. 6-Davut Arslan Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürü. 7-Osman Hacıbektaşoğlu Bucak Kaymakamı. 
8-Ramazan Ayaz Bucak Belediye Başkanı. 9-Veli Cantilav 
Gölhisar Belediye Başkanı. 10-Prof. Gökay Yıldız Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Rektörü. 11-Yusuf Keyik Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı. 12-Gökay Tekin Burdur Ziraat 
Odası Başkanı. 13-Hasan Yalçın Meçikoğlu Bucak Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı. 14-Baki Varol Burdur Ticaret Borsası 
Başkanı.15-Recep Kalkan (Yerine Hüseyin Başıbüyük) Burdur 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı. 16-Nasuh Eroğuz 
S.S.Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Koop. Bir. Başkanı. 
17-Kamil Özcan Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir. 
Başkanı. 18-Yakup Yıldız Burdur Köy-Koop Birliği Başkanı. 
19-Feyzi Oktay Burdur Organize Sanayi Böl. Başkanı. 20-Ali 
Gür Burdur Mermerciler Derneği Başkanı. 21-M.Ercan Taraşlı 
Burdur Gazeteciler Birliği Başkanı. 22-Kürşat Tuncel Burdur 
Yenigün Gazetesi-Gazeteci. 23-Nuri Aktan Burdur Tüccar ve 
İşadamları Der. Başkanı. 24-Süleyman Erman Burdur San. ve 
S.Meslek Mens. ve İşad. Der. Başkanı  katıldılar.



CERTEL SEÇİLDİ
Öncelikle Divan Başkanlığı oluşturma seçiminde 

Burdur’dan Bülent Erdem ile Antalya’dan Osman Erdem 
seçildiler. Ardından; aday olan Akdeniz Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof Dr Muharrem CERTEL ile Antalya Tica-
ret Borsası Başkanı Ali Çandır arasında seçim yapıldı. 97 
kurul üyesinin oy kullandığı seçimde 71    oyla Muharrem 
CERTEL Başkanlığa, Ali Çandır da Başkan Vekilliğine se-
çilmiş oldu.

Seçildikten sonra kürsüye gelen Başkan Muharrem 
CERTEL, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında; bundan 
sonra Ajans açısından, ayrı ayrı üç il değil, üç ilin dış sınır-
larını esas alan tek il şeklinde düşünüp, hizmet edecek-
lerini ifade etti.

Ajans Yönetim Kurulu Başkanı ve Isparta Valisi Ali 
Haydar Öner, Ajansın adının “Akdeniz Kalkınma Ajansı” 
ve kısa adının da “AKA” olmasına karar verildiğini açıkla-
dı. Vali Öner; illerde yatırım ofisleri açarak, yerel kalkınma 
hamlesi başlatması beklenen AKA Kalkınma Kurulu'nun 
ikinci toplantısının 19 Ekim'de Burdur'da, üçüncü toplan-
tının da 21 Aralık'ta Antalya'da yapılacağını belirtti.

KEYİK’TEN DEĞERLENDİRME 
Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Burdur TSO Başkanı Yusuf Ke-

yik; “Burdurlu, Ispartalı, Antalyalı olmakla birlikte, “Batı Ak-
denizlilik” rüyası gerçek oldu” dedi. Keyik şu değerlendirme-
yi yaptı: “Üç ilden oluşan bölgemiz coğrafi, iklim, tarih, sosyal, 
kültürel, folklor, gelenek, tarımsal ve ekonomik çerçeve olarak 
ortak benzerlikleri yanında; ileri gelişme hedefleri bakımından 
da birbirini tamamlama özelliklerine sahiptir. Burdur, Isparta 
ve Antalya’nın, kendi başlarına eksiklikleri çoktur. Ancak, ilk 
Başkanımız Certel’in de dediği gibi, üç ilin dış sınırlarıyla olu-
şan Batı Akdeniz’in fiziki, insan, ekonomik faktörlerine baktığı-
mızda, bunların birbirini tamamlayan mükemmel bir coğrafya 
bütünlüğü oluşturduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz. 

BAGEV’E VEFA
Burada şunu belirtmeden de geçmemeliyiz; fikir olarak 

1998’de başlayıp, 2000 yılında kurulan Batı Akdeniz Ekono-
misini Geliştirme Vakfı (BAGEV)’nın “Batı Akdenizlilik” fikri te-
melinde bölgesel sinerji oluşturma çalışmaları olmasaydı; böl-

gesel ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve bilimsel geliş-
me ve kalkınmayı sağlama, bölgenin stratejik gelişim planla-
rını hazırlama gayretleri ve her vesileyle en üst düzeylerde bir 
araya gelişler ve bu bir araya gelişleri, sinerji ortamını hazırla-
yan Kemal Özgen, İlhami Kaplan, Ali Çandır gibi başkanların 
çabaları olmasaydı, bugün elde edilen bu güzel bölgesel ya-
pıyı düşünemiyorum. 

Burdur, Isparta ve Antalya arasında geçmişte yaşanan 
olumsuz bakışlar geride kalmış, bugün sevgi ve muhabbete 
dönmüştür. Bundan böyle el ele, gönül gönüle birlikte ilerle-
yeceğiz. Tabii ki “Burdurlu” olma gerçeği ve “Burdurluluk” fik-
ri zedelenmeden ve hatta daha fazla bilinçli orak devam ede-
cektir. Ama aynı zamanda Batı Akdenizlilik ortak paydasını da 
güçlendiren bir anlayış sergilenecektir. Bundan sonra bölge-
nin kalkınması için, Ankara’nın yanı sıra, mahalli ve bölgesel 
aktörler de etkin bir şekilde devreye girecek ve ciddi söz sa-
hibi olacaktır.”  

BÖLGESEL

7BURDURTSO EYLÜL 2009
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2. Burdur OSB Müteşebbis Heyeti,
Yönetim ve Denetim Kurullarını belirledi

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.BOSB) müteşebbis heyeti, 18 Ağustos 2009 tarihinde Burdur 
İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, yönetim kurulu ve denetim kuru-
lu üyelerini belirledi. 

Kuruluşuna 11 yıl önce teşebbüs edilen 2. Organize Sana-
yi Bölgesi için, uzun süren mücadeleler sonucunda, Burdur’un 
sanayileşmesi adına mutlu sona ulaşıldı. Burdur Valisi İbra-
him Özçimen Başkanlığında toplanan heyet; 2 yıl için seçilen 
beş asıl ve beş yedekten oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile iki 
asıl iki yedekten oluşan Denetim Kurulu üyelerinin isimlerini 
belirledi. 

Vali İbrahim ÖZÇİMEN, yaptığı açıklamada; listenin Sana-
yi Bakanlığı'na gönderileceğini ve Sanayi Bakanlığı'nca onay-
lanarak OSB sicil defterine işlendikten sonra kuruluş protoko-
lünün  başlayacağını belirtti. Özçimen, İkinci Organize Sanayi 
Bölgesinin ilimize ve sanayisine hayırlı olmasını temenni etti.

YÖNETİM KURULU
2. OSB Yönetim Kurulu Asıl Üyelerin isim ve kurumları şöy-

le: Başkan; Vali İbrahim Özçimen, Bşk.V. (Belediye Bşk.) Se-
bahattin Akkaya, Üye (Burdur TSO Bşk.) Yusuf Keyik, Üye (Vali 
Yrd.) İhsan Selim Baydaş, Üye (BURMER Bşk.) Ali Gür. 

Yedek Üyelerin isim ve kurumları: Ali Sevinç (Belediye’den), 
Alaettin Seçilmş (Burdur TSO), İbrahim Şimşek (İl Özel İdare-
si), Osman Kısaoğlu (Burdur TSO).

Denetim Kurulu üyeleri ve kurum ve kuruluşları asıl üye-
ler:  İbrahim Ekici (İl Genel Meclisi), Süleyman Ceyhan (Bur-
dur Belediyesi). 

Yedek Üyeler ise:  Adnan SAYIN (İl Genel Meclisi). Erol GÜR 
(Belediye Başkanlığı). 

MÜTEŞEBİS HEYET
Burdur 2.OSB Kurucu Müteşebbis Heyeti ise aşağıdaki 

kuruluş ve isimlerden oluşmuştu: 
İl Özel İdaresinden 5 asıl ve 5 yedek üyeler şunlar: Vali İb-

rahim Özçimen, Vali Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İl Genel 
Meclis Başkanı İbrahim Ekici, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
İbrahim Şimşek ve Adnan Sayın müteşebbis üyelerin asil liste-
sini oluşturdu. Yedekler; Mehmet Yaman, Mustafa İnci, Meh-
met Yavaş, Mustafa Tulum ve Serdar Başgül'den oluştu.

Burdur Belediyesi’nin 4 asıl ve 4 yedek üyeleri şöyle: Asıl; 
Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Ali Sevinç, Erol Gür ve 
Süleyman Ceyhan. Yedekler; İbrahim Tekin, Binnur Çığrı, Emin 
Demirel, Sabri Yılmaz.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 4 asıl ve 4 yedek üyeleri 
şöyle: Asıl; Yusuf Keyik, Ali Gür, Osman Kısaoğlu, Alaattin Se-
çilmiş. Yedek; Osman Kurt, Ali Sayın, Ali Say ve İhsan Can.

Heyette başkanlığı Vali İbrahim Özçimen üstlenirken; Baş-
kan Vekili ise, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik oldu.

HİSSELER
2. OSB'ye İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin yüzde 34, 

Sanayi ve Ticaret Odası'nın yüzde 33, Burdur Belediyesi'nin 
ise yüzde 33 oranında ortaklığı bulunuyor.

8 BURDURTSO EYLÜL 2009
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Kurucu Müteşebbis Heyeti oluşturan asıl ve yedek üye sa-
yıları da bu hisse oranlarına göre belirlenerek; 13 asıl, 13 ye-
dek olarak oluşturuldu.

YERİ VE SÜREÇ
Burdur 2. OSB alanı, 26 Haziran'da yeri kesinleşen Çer-

çin Köyü ile Bur-trak Fabrikası arasında kalan 96 hektarlık bö-
lümdür. 

9 Ağustos 1998 tarihinde resmi girişimlere başlanan 2. 
OSB çalışmalarında sona gelinmesi, protokol üyelerini olduğu 
kadar yatırımcıları ve Burdurluları da sevindirdi. Belirlenen Yö-
netim Kurulu ve hazırlanan kuruluş protokolü Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığınca onaylandıktan sonra, 96 hektarlık alanın 61 
hektarlık bölümünde kamulaştırma yapılacak. Dolayısıyla bü-
tün arazi 3 hissedarın olacak. Daha sonra hissedarlar, arsa-
ları satışa sunacak..   kamulaştırma çalışmalarına başlayabi-
lecek. 

İkinci OSB'nin Burdur için önemli bir ihtiyaç olduğunu ve yıllardır süren uğraşla sona gelindiğini söyleyen Vali İbrahim Özçi-
men, bunun bütün Burdurlulara hayırlı olmasını diledi. Özçimen, ikinci OSB ile birlikte Burdur'da daha fazla yatırım ve istihdam 
oluşacağını dile getirdi.

BURDURTSO EYLÜL 2009

OSB

Burdur 2. OSB alanı
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Burdur TSO’nın 
Yeni Teşvik Yasası’na Bakışı 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik yeni 
teşvik yasası kapsamı ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

Bölgelerin kalkınmışlık sıralamalarına göre, iller 4 bölgeye ayrılarak, gruplandırıldı. Kalkınmışlıkta 
ileri ve öncü iller ilk iki grupta yer alırken, daha az kalkınan iller üç ve dördüncü gruplardaki yerini aldı. 
Burdur ise; Isparta ile birlikte yine Antalya ile eş değerde görülerek, ikinci bölgede yer aldı. ‘ ’

BARDAĞIN DOLU TARAFINDAN
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yani siyasi otorite bir karar 

vermiştir. Bu aşamada bizim ilk görevimiz; öncelikle yasayı bü-
tünüyle ve sonra bizi ilgilendiren bölümüyle, peşin hüküm ver-
meden anlamaya çalışmak olmalıdır.

Sonra ‘bardağın dolu tarafından bakarak’; akıllıca, mev-
cut durumu Burdur’un en hayrına olacak şekilde nasıl değer-
lendirebileceğimize ve en yüksek faydayı nasıl sağlayabilece-
ğimize kafa yormalıyız. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar olarak, 
öncelikle olumlu ve faydacı bir ortak yaklaşım geliştirmeliyiz.

DÜZELTME ŞANSI
Elbette bu yasa da mükemmel değildir. Ancak önceki ya-

sadan daha iyi olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yasa-
nın bir özelliği de yalnız Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik 
ve düzeltmeler yapılabilecek olmasıdır. Bu paket de öncekiler 
gibi eleştirilere muhatap olacak ve bunları yetkililere ulaştıra-
cağız. Yetkililer bizden gidecek değerlendirme ve ilave bilgile-
ri, yanlışları düzeltme ve daha güzele ulaşılması yönünde de-
ğerlendireceklerdir. 

ANTALYA İLE 
Göze ilk çarpan ve çok önemli olan nokta; Bölgesel sınıf-

landırmada maalesef Burdur Antalya ile aynı kefede değer-
lendirilmiştir. Bu ise Burdur’un ekonomik gerçeğini yansıtma-
yan bir durumdur. Burdur,  bu yasada da yanlış bir yerde yer 
almıştır. 

İSTATİSTİKİ YANLIŞ
Bu yanlışlık, 2003 yılında belirlenen “İstatistikî Bölge 

Sınıflandırması”ndan kaynaklanmaktadır. Teşviklerde, Bur-
dur, Isparta ve Antalya ile aynı bölgede yer almamız büyük öl-
çüde bu ölçütlerden kaynaklanmaktadır. Antalya yüksek geli-
riyle bölge ortalamasını yükseltiyor. O yüzden rakamlar, sanki 
bölgenin tamamında gelir yüksekmiş gibi bir görüntü veriyor.

Bölgesel sınıflandırmada değerlendirme yapılırken, kul-
lanılan rakamlar en son 2003 yılından kaldığı için, mesela 
Konya’dan ileri durumda görünüyoruz. Yine bu yüzden eko-
nomisi geride olan Burdur’un adı, ekonomisi gelişmiş Adana, 

Mersin ve Denizli gibi illerle aynı grupta yer alıyor. Bu da ger-
çeği yansıtmıyor.

REVİZE EDİLECEK
2010 yılı sonunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 

illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini tekrar revize ede-
ceği belirtilmektedir. Bu durumda, belirttiğimiz sıkıntılar Bur-
dur için en azından 2010 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

BÖLGE BAZINDA
Bölge bazında desteklenecek olan sektörler şunlar: Ağaç 

ürünleri ve ahşap mobilya imalatı; (Nişasta ve nişasta ürün-
leri hariç) Gıda ürünleri imalatı; Hayvancılıkla entegre işleme 
tesisleri; Madencilik yatırımları; Oteller ve konaklama tesisle-
ri; Kozmetik ve parfüm; Tabanca ve diğer silah imalatı; Sera-
cılık; Soğuk hava deposu hizmetleri; Sağlık işleri, hastane hiz-
metleri, tıp ve dişçilikle ilgili uygulama faaliyetleri; (Yetişkinle-
rin eğitilmesi hariç) Eğitim hizmetleri ve Tehlikeli atık bertaraf 
ve geri kazanım sektörleri. 

Bu teşvik raporunda, yeni yatırımlar açısından, tekstil dı-
şında yeni alanların belirlenmiş olmasından memnunuz. 
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YAPISAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ 
Emek yoğun sektörleri, genelde Doğu ve Güneydoğu böl-

gelerine taşımayı ve bizim bölgemizde de teknoloji yoğun sa-
nayiyi geliştirmeyi amaçlayan bu teşvik yasası, bize Burdur 
ekonomisinin yapısal karakteri bakımından çok önemli bir dö-
nüşüm fırsatı vermektedir. Buna özellikle dikkat çekmek isti-
yorum. 

Bilindiği gibi, Burdur ekonomisi, tarım ve tarıma dayalı, ile-
ri teknoloji gerektirmeyen küçük işletmelerden oluşmaktadır. 
Biz yıllardır; et, süt, mermer gibi % 10 kadarını ancak işleye-
bildiğimiz sektörlerin, bu potansiyeli sanayi ürünü mamul mal 
olarak üretebileceği teknoloji yoğun yapıya dönüştürülemeyi-
şinden yakınmaktayız. Yeni teşvik sistemi ise; bu durumu de-
ğiştirme fırsatı vermektedir. Yani sanayimizi, daha ileri tekno-
loji gerektiren gelişmiş ve büyük kapasiteli sanayi sektörleri 
olarak geliştirebiliriz. Bu değişiklikleri gerçekleştirecek orta ve 
uzun vadeli stratejik planlar ortaya koymalıyız.  

BURDUR NASIL YARARLANIYOR?
Burdur’da bu sektörlere yeni yatırım yapıldığında, uygula-

nacak kurumlar vergisi oranı, yüzde 20’değil yüzde 8 olacak-
tır. Diğer bir ifadeyle, bu sektörlerden birinde Burdur’a yeni ya-
tırım yapan bir yatırımcı, kurumlar vergisinden yüzde 12 kar 
edecektir. Ayrıca, yeni yatırımcıya üç yıl süreyle SSK primi iş-
veren hissesinin (asgari ücret üzerinden) tamamı Hazine tara-
fından ödenecek ve yine bölgesel ve sektörel yatırımlara yatı-
rım yeri tahsis edilecektir. Tüm bunlar, 31 Aralık 2010’a kadar 
başlayacak yatırımlar için geçerli olacaktır.

Bir olumsuz husus şöyle: 2. bölgede olmamız nedeniyle, 
3.ve 4. bölgelerin faydalandığı 5 yıl süreli kredi faizleri deste-
ğinden yararlanamıyoruz. 

İSTİHDAM PAKETİ
Hükümet tarafından, istihdam paketi ile okul, hastane ve 

benzeri sağlık kurumlarındaki bakım ve onarım işleri, ağaç-
landırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı, 
park, bahçe düzenlemesi konularında kısa süreli geçici istih-
dam amaçlı programların genişletileceği belirtilmektedir. Bu 
kapsamda 120 bin işsize doğrudan istihdam olanağı sağlana-
cağı görülmektedir.  

EĞİTİM VE İSTİHDAM 
Vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması, işgücünün mesle-

ki becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim süresince katılımcıla-
ra günlük 15 TL ödeme yapılması kapsamında 200 bin işsize 
eğitim sağlanacaktır. 

Bu kapsamda, İş-Kur ve KOSGEB tarafından 10 bin kişi-
ye girişimcilik eğitimi ve danışmanlık eğitimi verilecek. İşbaşı 
eğitimleri çerçevesinde 100 bin gencimiz stajyer olarak istih-
dam edilecek. 

ÖNERİLERİMİZ
Bu yeni teşvikler, yeni yatırımlar için geçerli olacağından 

yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle; sıkıntıda olan işletmeler 
için bugüne kadar yapılanlara ilave olarak, ek destek önlem-
leri de alınmalıdır. 

Bu önlemler; Mevcut işletmeler için vergi indirimleri, ener-
ji girdi maliyetlerini düşürücü önlemler ve finansal destek me-
kanizmalarını harekete geçirmek şeklinde olmalıdır. 

BURDURTSO EYLÜL 2009

ANALİZ

Bölgesel Teşvik Haritası
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Burtrak, Sanayiye 
Kazandırılacak

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı İsmail Tohumcu ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Daire 
Başkanı Nuran İnci, 25 Yıldır Atıl Durumda Bekleyen Burtrak Traktör Fabrikasında İncelemelerde 
Bulundular.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) MSB Müsteşar Yardım-
cısı İsmail TOHUMCU ve Daire Başkanı Nuran İNCİ 

15 Mayıs’ta, Bur-Trak, Yıldız Silah, Kayhan ve Ertuğrullar’da 
incelemelerde bulunarak, Burdur’da silah sanayi araştırma-
sı yaptılar.

Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp, Bur-
dur Valisi İbrahim Özçimen, Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik, 
Burdur OSB Başkanı Feyzi Oktay, İl Genel Meclisi Başkanı İb-
rahim Ekici, BURMER Başkanı Ali Gür’ün de katıldığı inceleme 
çalışması, Halen 25 bin metrekare boş halde kapalı alanı bu-
lunan Bur-Trak’ta başladı. 

Geçtiğimiz 15 Mayıs’ta, Savunma Sanayi Müsteşar Yar-
dımcısı İsmail Tohumcu ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Da-
ire Başkanı Nuran İnci, 25 Yıldır Atıl Durumda Bekleyen Burt-
rak Traktör Fabrikasında İncelemelerde Bulundular.

Halen boş olan fabrikanın, savunma sanayinde nasıl de-
ğerlendirilebileceğini görmek için geldiklerini belirten Tohum-
cu, ilk izlenimlerinin gayet olumlu olduğunu açıkladı. 

Tohumcu, BURTRAK'ın 800 dönüme varan bir araziye ku-
rulduğunu ve üzerinde çeşitli kapalı alanların olduğunu be-
lirtti. Mevcut kapalı alanlarda neler yapabileceğini değerlen-
direceklerini dile getiren Tohumcu, "Savunma sanayinin önü-
müzdeki dönemde açıklamak istemediğim yatırımları olacak. 
BURTRAK'ı da bu yatırımların kapsamına dâhil edebiliriz. Bu 
aşamadan sonra biz gerekli raporlarımızı hazırlayıp bakanlığa 
sunacağız." diye konuştu. 

Savunma Sanayi Daire Başkanı Nurcan İnci de, "Şu anda 
orada fabrika denilecek düzeyde bir alt yapı yok. İnceleme 
yaptığımız alanda, bölgenin özelliklerine uyan bir yatırım ol-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Yakında Seydişehir'de daha ni-
telikli alüminyum üretme adına bir yatırım planımız var. Bu ya-
tırımın kapsamına alınabilir mi, bunu değerlendireceğiz. Ama 
orman arazisi olmasının bir takım dezavantajları var." açıkla-
masını yaptı. 

ÖZÇİMEN
BURTRAK'ın şu anda Çevre ve Orman Bakanlığı'nda oldu-

ğunu dile getiren Burdur Valisi İbrahim Özçimen ise, bu alanı 
sanayiye kazandırmak istediklerini kaydetti. 

Özçimen, BURTRAK'ın yeniden sanayiye kazandırılması-
nın istihdam bakımından çok büyük önem taşıdığını vurgu-
ladı. 

ÖZÇELİK
BURTRAK'ın bulunduğu alana bir takım yatırımcıları getir-

diklerini bildiren AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik 
de, "Fabrikayı gezen başka yatırımcılar da oldu. Yatırımlarını 
buraya yapabilmek için daha fazla yer talep ettiler. BURTRAK'ın 
yeri, konumu, hava alanına ve tren yoluna yakınlığı bakımın-

BURDURTSO EYLÜL 2009

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı İsmail Tohumcu

BurTrak kapalı alanı

Yıldız Silah'ta inceleme
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dan birçok avantajlarını anlattık. Akdeniz Bölgesi'nde savun-
ma sanayi için bir alan oluşturulabilir mi, ilgililer bunu değer-
lendirecek." şeklinde konuştu. 

Heyet, yaptıkları incelemelerin ardından Burdur Yıldız Si-
lah, Ertuğrullar ve Kayhan Ertuğrul Tarım Makineleri fabrika-
larını da ziyaret etti. 

KUZU-İNCİ DİYALOĞU 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Daire Başkanı Nuran İNCİ 

ile Yıldız Silah Sanayi sahibi Adem Kuzu arasında gerçekleşen 
diyalog şöyle: 

A. Kuzu: Ürettiğimiz silahların ahşap aksamını en iyi cins 
cevizden yapıyoruz. Av silahı konusunda, bayanlara mahsus 
hafif ve geri tepmesiz silah üretiyoruz. Ayrıca, özel koleksiyon 
da yapıyoruz.

N. İnci: Bakın, bizim MSB olarak, bir takım konseptler, im-
kanlarımız var. Yapmak isteyip de yapamadığınız konularda, 
projelendirip bize gelmelisiniz. 

A. Kuzu: Şimdiye kadar gelmeyişimizde proje konusunda-
ki aşılmazlıklar rol oynuyor. 

N. İnci: Ankara’ya mutlaka beklerim. Bizim başımızın ta-
cısınız. Şimdi yurtdışı firmalardan aldığımız bir takım tedarik-
lerde, yurtdışına çıkan dövizin geri kazanımında işlem yapıyo-
ruz. Yurtdışına çıkan dövizin %50’sini Türkiye’ye geri kazandır-
mak adına buralara yatırım yapabiliyoruz. Bu kapsamda tek-
noloji transferi yapabiliyoruz. ARGE çalışmasına iştirak oluyor 
veyahut da ihracat imkanımız var; bu imkanı size sağlıyoruz.

A. Kuzu: Şunu açık yüreklilikle size söyleyebiliriz; İtalya’da, 
Almaya’da, İngiltere’de üretilen silah fabrikalarındaki tekno-
lojik altyapı ve imkanlar neyse, burada da aynı. Hatta, biraz 
daha öndeyiz. Çünkü bizde Türk insanındaki dinamizm fak-
törü var. 

N. İnci: Fuarları geziyor, katılıyorsunuzdur; Lasvegas’taki, 
Amerika’daki?.. Bizim tüm fuarlarımıza neden gelmiyorsunuz? 

A. Kuzu: Yılda iki-üç fuardan fazlasına katılamıyoruz.
N. İnci: Bana göre ilk yapmanız gereken; bir üst yazıyla, 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ürün katalogunda yer al-
mak için, kendinizi tanıtan, kabiliyetlerinizi tanıtan doküman-
larınızı bize gönderiniz.

BURDURTSO EYLÜL 2009

MSB Daire Başkanı Nuran İnci

Yıldız Silah Sanayi Sahibi Adem Kuzu

Ertuğrullar Tarım Makineleri'nde inceleme

Kayhan Tarım Makineleri'nde inceleme
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BurTrak, 1981 yılında üretime açılan ve yılda 20.000 traktör 
imal edecek kapasitede bir traktör fabrikasıdır. Japon İşbora (IHI 
SHIBAURA) markasıyla Türkiye'nin ilk çift çekişli traktörünün 
üretildiği Burdur Traktör Fabrikası BurTrak, Çerçin Köyü sınırları 
içinde, Burdur II. OSB alanının kuzeydoğu kısmında, orman 
alanı içerisinde bulunmaktadır. BurTrak’ın üretim hayatı, değişik 
sebeplerle uzun ömürlü olamamıştır. Yıllardır kapalı ve tüm 
fabrika aksamı boşaltılmış vaziyettedir.

1981:

Toplam Alan: BurTrak’ın; 5655 parselde kayıtlı bulunan 
tüm alanı, 724 485 m2’dir. Kapalı Alan: 4 kapalı alanda; 280x70 
m2’lik, 40x60 m2’lik, 50x60 m2’lik ve 140x35 m2’lik olmak 
üzere toplam 25 bin 40 m2’lik kapalı alan bulunmaktadır. 

Gayrimenkul Durum:

2-B Kanunu çıktıktan sonra, BurTrak alanı, 2-B çerçevesbine 
alındı. Hazine ise, tapu iptali için mahkemeye başvurdu. 
Mahkeme de buranın orman vasfında olduğu, hazine arazisi 
veya 2-B olmadığı yönünde karar verdi. 

BurTrak fabrikası, milli ekonomiye kazandırılacağı günleri 
bekliyor. Bu konuda; 2 Şubat 2008 tarihinde Burdur’a gelen 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 25 bin metrekare kapalı 
alanı bulunan, 1985 yılından bu güne üretim yapmayan ve 
orman alanı olarak kabul edilen BurTrak fabrikasının, ekonomiye 
kazandırılması gerektiğini belirtti. Eroğlu, “Buranın tekrar orman 
alanı olmasının doğru olmadığını, yeniden bir fabrika olarak 
Burdur ekonomisine dolayısıyla milli ekonomiye kazandırılması 
gerektiğini, ancak mevzuat sıkıntısı olduğunu ve kısa sürede, bu 
sıkıntıya da çözüm üretileceğini belirtti.

2 Şubat 2008'de Durum:

4 bölümden oluşan 25 bini m2 kapalı alanı bulunan boş 
fabrikanın toplam alan, 724 485 m2’dir. İçerisindeki traktör 
fabrikası malzemeleri tamamen alınmış ve boş hangar 
durumundadır. Kontralü Orman ve Çevre Bakanlığında ve sahibi 
ENKA Holdink'in (Şarık Tara)dir

Mart 2009'da Durum:

BURDURTSO EYLÜL 2009

BurTrakSerüveni
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2008 yılında bir ara yerel, bölgesel gazetelerin 
manşetlerinde yer alan “Gemi yan sanayi 
yatırımlarına ilişkin” haberler, bölge illerinde 

heyecan uyandırmıştı. Haberi okuyana inşallah dedirten 
yatırım için, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Hasan Hüseyin Kaçıkoç, gemi yan sanayinin Isparta’da da 
kurulması için uzun süredir çalışıyor. Kaçıkoç’un yaptığı bu 
çalışmalara, “Ispartalı işadamları hayal peşinde” diyenler 
de olmuştu.Haberlerde, TOBB’a bağlı Deniz Ticaret Odaları 
Konsey Toplantısı Ortak Bildirisi’nde, tersane alanları gemi 
yan sanayinin desteklenerek yeni alanların oluşturulması 
istenmişti. 

ITSO’nun bir süre önce SDÜ’de oluşturulan Bilim 
Kurulu’na konuyla ilgili hazırlattığı rapor, Isparta’nın gemi 
yan sanayi için ne kadar önemli bir merkez olduğunu 
gözler önüne seriyor. Bilim Kurulu’nun hazırladığı raporu 
özetlersek; 

1-Isparta ve Burdur, Metal işleme sanayinde dışa 
bağımlılığı bitireceği gibi, üstünlükleri ile gemi yan sanayi 
ihtiyacına göre kısa sürede adapte olabilecek özellikleri 
barındırıyor.

2-Göller Bölgesinin jeopolitik konumu, doğal özellikleri, 
ulaşım ve malzeme ikmal kolaylığı, teknik eğitimli işgücü 
potansiyeli ve sahip olunan organize sanayi bölgeleri, 
gerçekleştirilebilecek bir gemi inşa ve yan sanayi atılımının 
bölgede yüksek başarı getirebileceğinin birer ön göstergesi.

3-Havaalanının, organize sanayi bölgesine yakınlığı 
hava yoluyla taşımacılığın ve dış ticaretin bölgeden kolay-
lıkla yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Üç başlık halinde ortaya koyulan bu imkanlar Isparta’nın 
yarışta 1-0 önde başlamasına vesile oluyor. Yeni ticaret alan-
larının oluşturulması görevini yerine getiren ITSO’ya bu da-
kikadan sonra başta milletvekilleri ve sivil toplum örgütü 
temsilcileri olmak üzere Burdurluların sahip çıkması gerekir. 
Yapılmak istenen iş, Burdur Isparta ekonomilerini en az iki 
katı büyütecek bir iştir.

Bu fırsat muhakkak değerlendirilmeli, Isparta’nın 5 
milletvekili hemen çalışmalara başlamalıdır. Ankara’da 
yapılacak olan lobi faaliyetlerinin gemi yan sanayinin 
ilimize kurulması açısından son derece faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Siyasi iradenin belli bürokratik işlemlerin 
önünü açmada ve teşvik konusunda atacağı adımlar bu 
sektörün ilimize gelmesine yardımcı olacaktır. 

GEMİ YAN SANAYİ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin KAÇIKOÇ

BURDURTSO EYLÜL 2009
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MECLİS

MECLİS 
TOPLANTILARI
Burdur TSO Meclisi, son üç aylık 
dönemde “Yeni teşvik sistemi analizi, 
teşvik sisteminin Burdur’a bakan 
yönü, Akdeniz Kalkınma Ajansı” gibi 
gündemin önemli konularını müzakere 
etti.

Burdur TSO Meclisi, Başkan Feyzi Oktay yönetiminde 
son üç aylık dönemde yaptığı toplantılarla “Yeni teş-

vik sistemi analizi, teşvik sisteminin Burdur’a bakan yönü, Ak-
deniz Kalkınma Ajansı” gibi gündemin önemli konularını mü-
zakere etti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (Burdur TSO) Başkan Feyzi 
Oktay yönetiminde, her ayın ilk haftasında, geçen ayın konu-
larını görüşmeye devam etti. Mayıs-2009 Meclis toplantısın-
da, Burdur TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in sun-
duğu, ‘Yeni teşvik sistemi sunumu’ ile bilgilendirilen Meclis, 
Haziran-2009 toplantısında “Yeni Teşvik Sistemi’nin Burdur’a 
bakan yönü Milletvekili Bayram Özçelik’le müzakere edildi.  

BURDURTSO EYLÜL 2009

5 Haziran 2009 - Teşvikte Burdur açıklaması

11 Temmuz 2009 - Milletvekili Özçelik'le Yeni Teşvik Yasası'na bakış
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KALKINMA AJANSI
Oda Meclisi Temmuz ayı toplantısında ise; “Kalkınma 

Ajansı, pide ve yem” konularını müzakere etti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (Burdur TSO) Meclisi Tem-
muz ayı olağan toplantısını Başkan Feyzi Oktay yönetiminde 
yaptı. Toplantıda aylık gelir-gider gibi mutat gündeminin dışın-
da; “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, pide fiyatları ve Burdur’da 
yem satışları” konularını müzakere etti.

Son haftalarda, Burdur ve Batı Akdeniz’in gerçek günde-
mi olan “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı” ve yapılanma süreci 
konusunda, sinevizyon sunumu ile detaylı olarak bilgilendiren 
Burdur TSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik; Ajansın 6 Ağustos 2009 
tarihinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısının, Ajans ve Böl-
gemiz için çok önemli bir tarihi olay olarak gerçekleştirildiğini 
belirtti. 18 Ağustos’ta Ajans merkezi olan Isparta’da bir araya 
gelecek olan 100 kişilik “Kalkınma Kurulu”na Burdur’dan ka-
tılacak 24 üyenin kurumsal dağılımını da açıklayan Keyik; Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın ilimiz ve bölgemiz için, büyük kal-
kınma umutları taşıdığını, sahip çıkılması gerektiğini anlattı. 

PİDE, YEM  
Ekmek ve pide fiyatları konusunda, kendi meslek alanına 

giren Meclis Üyesi Mustafa Berberoğlu, “Ekmek fiyatları, ma-
liyet, rekabet vb.” yönleriyle Meclisi bilgilendirdi. Burdur TSO 
Meclisi, 350 gram pidenin susamsız fiyatını 90 kuruş, susam-
lı fiyatını 1TL olarak belirledi.  

Temmuz ayı olağan Meclis toplantısına, yem üreticilerinin 
temsilcisi olarak dıştan katılan Kamil Ekinci, “Burdur’da üreti-
len mallara sahip çıkalım” şeklinde bir kampanya kapsamın-
da Meclis üyelerini bilgilendirerek, öncelikle “hayvan yemi” 
konusunda kampanyaya davet etti. 

BURDURTSO EYLÜL 2009

14 AĞUSTOS 2009 - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
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ODA'DAN

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2006’da kurmuş 
olduğu kütüphane, başta üyeleri olmak üzere kurumla-
rın, öğrencilerin ve halkımızın istifadesine açıktır. Oda 
kütüphanesinde, ağırlıklı olarak ekonomi kültür ve ihti-
sas alanlarından, güncel ekonomik ve ticari bilgileri ih-
tiva eden kitap, dergi, broşür vb. eserler yer almaktadır. 
Ayrıca; sektör, ülke, özel konu, il tanıtım, mevzuat, ista-
tistik, firma vb. birçok alandaki basılı CD kayıtlı bilgi kay-
nakları bulunmaktadır. 

Kütüphane, başta üyelerimiz olmak üzere araştır-
macılara, işadamlarına, öğretim görevlilerine, öğrencile-
re olmak üzere herkesin faydalanmasına açıktır. 

KONU DİZİNİ
Burdur TSO Kütüphanesi’nin, numaralı kayıtlı kitap 

listesi yanında, önemli bir özelliği, konu dizinine sahip ol-
masıdır. Aranan konu, alfabetik konu dizininden kolaylık-
la bulunabilecektir. 

Kütüphanemizdeki yayınlar, Odamız web sitesinden 
takip edilebilir. Ayrıca  yapım aşamasında olan yeni web 
sitemiz tamamlandığında süreli yayınlarımız elektronik 
ortamda okunabilecektir. 

Burdur TSO web sitesi: www.burdurtso.com  

BURDURTSO EYLÜL 2009
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FESTİVAL

Burdur'un Kozluca Beldesi’nde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 
kültür ve sanat şenliği kapsamında, Off Road’lı “Korunga ve Süt 
Bayramı” yapıldı

Kozluca Beldesi’nde, 14 Haziran 2009’da 
Korunga ve Süt Bayramı kapsamında ilk 
olarak, Sakarya Off Road 4x4 Otomobil Spor 
Kulübü tarafından Off Road yarışı düzenlendi.

Burdur'un Kozluca beldesinde bu yıl 9.su düzenlenen 
kültür ve sanat şenliği kapsamındaki 1. off-road 

yarışlarının startını, Burdur Valisi İbrahim Çimen verdi. Elmacık 
Kanyonu'nunda yapılan, zevkli ve heyecanlı geçen yarışlara 
İstanbul, Ankara ve Sakarya'dan 11 otomobil katıldı. 4 etapta 
yapılan yarışlarda, genel klasmanda Benan Engin birinci, Nihat 
Keskin ikinci, Ümit Güvendik de üçüncü oldu. S1 kategorisinde 
Ümit Güvendik birinciliği, Erol Yas ikinciliği ve Engin Boztürk da 
üçüncülüğü aldı. 

S2 kategorisinde birinciliği Benan Engin, ikinciliği Şem-
settin Erdoğan, üçüncülüğü de Özcan Yakan alırken, S3 
kategorisinde de, Nihat Keskin birinciliği, Selçuk Bilgeç 
ikinciliği ve Himmet Şengül de üçüncülüğü elde etti.

Şenlik ve yarışları, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim 
Özkan, il ve ilçe belediye başkanları ile bölgedeki vatan-
daşlar izlediler.

Burdur Valisi İbrahim Özçimen, şenlikte yaptığı konuş-
mada, ''Burdur, her yönüyle ülkemizin en nadide illerinden 
biridir. 12 bin yıllık tarihiyle herkesin gıptayla baktığı bir il-
dir. Bunun kıymetini bilelim ve şehrimize, beldelerimize ve 
köylerimize sahip çıkalım'' dedi.

Kozluca Belediye Başkanı Gültekin Altındal ise Kozluca 
beldesinin, yüzlerce yıllık tarihsel geçmişi, havası, suyu, or-
manları ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin en güzel yerle-
rinden biri olduğunu kaydetti. Altındal, başka yerlerde ya-
şayan vatandaşların beldeye geri dönmelerini ve beldeleri-
ne sahip çıkmalarını istedi.

Resim sergisi de yapılan şenlik, off-road yarışlarından 
sonra, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi. 

BURDURTSO EYLÜL 2009

Elmacık Kanyonu 
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‘Dükkanını 
erken açma’   

 hedefli  kahvaltı programları
 amacına ulaşıyor mu?

‘Kahvaltı programları bahane, yeme içme şahane’ mi? Bu soru 
tabii ki, Burdur Valileri ile dükkanlarını erken açma kahvaltı 
programları tanımlamasına tam oturan, doğru bir ifade değil. 
Ancak, her program gibi bu çalışmaların da muhasebesi, görüşlerin 
ve sözlerin takibi yapılmazsa; akibeti, ‘yeme içmeye bahane’ 
olmaktan öteye gidemez.    

Burdur esnafının dükkanlarını geç açma 
alışkanlığından kurtulması ve erken işbaşı ya-
pılmasını sağlamaya yönelik olarak düşünülen 
‘Vali ve esnafla kahvaltı programları, 22 Haziran 
2006’da, zamanın Valisi Rasih Özbek tarafından, 
Gazi Caddesi Oğuz Sokak esnafı ile başlatılmıştı. 
Kısa bir ara dönemin ardından yine özellikle yaz 
mevsiminde devam edilen programlar, Vali İbra-
him Özçimen döneminde, il müdürü bürokratla-
rın da iştiraki ile geniş katılımı olarak sürdürül-
mektedir. Her hafta bir başka bölgede ve bir baş-
ka sponsorla devam eden sabah kahvaltılarında; 
esnaf ve iş adamları gündemdeki problemlerini 
Vali Bey’e anlatmakta, ilgili il müdürleri de cevap-
lamaktadır. 

2006 Haziranı’ndan, 2009 Ağustos’una gel-
diğimizde, bu programlardaki kahvaltı menüsü 

zenginleşirken, katılımın da arttığı görülmektedir. Fa-
kat, sabah saat 5-6’larda değil 8-9’larda bile bir veya 
iki esnaf dışında ne çorba içecek lokanta, ne de tıraş 
olacak bir berber bulma sıkıntısı devam ediyor.

TAKİP VE SEKRETARYA 
Halktan, bazen espiri olarak ‘Kahvaltı program-

ları bahane, yeme içme şahane’ mi? Şeklinde eleş-
tiriler de duyuyoruz. Bu soru tabii ki, Burdur Valileri 
ile dükkanlarını erken açma kahvaltı programları ta-
nımlamasına tam oturan, doğru bir ifade değil. An-
cak, her program gibi bu çalışmaların da muhasebe-
si, görüşlerin ve sözlerin takibi yapılmazsa; akıbeti, 
‘yeme içmeye bahane’ olmaktan öteye gidemeyece-
ği de açıktır. 

BURDURTSO EYLÜL 2009
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Vali tarafından açılışı yapılan sabah kahvaltı toplantıların-
da, esnaflar genel veya özel sıkıntılarını anlatmakta, vali veya 
ilgili il müdürü de çözüme ilişkin cevaplar vermektedir. Ancak, 
esnaf ve sanayicinin ifade ettiği problemler ve çözüm konu-
sundaki cevapların, geneli itibariyle tekrardan ibaret hale gel-
meye başladığı gözlenmektedir. Örneğin 25 Haziran 2009 ta-
rihinde Burdur OSB’de yapılan sabah kahvaltısı programında, 
daha önce de dile getirilen “Organize’den geçen yüksek geri-
lim hattı problemine çözüm” isteyen sanayici Ercan Akın ve Ali 
Gür’e TEDAŞ müdürünün verdiği cevaba tepki gösteren Mer-
merci Ali Gür, “Siz bu cevabı iki hafta önce de vermiştiniz” şek-
linde tepki gösterdi. 

Uzun süre devam eden haftalık programların verimliliğini 
geliştirebilmek için belki de dile getirilen sıkıntıların tespiti ve 
çözümlerin takibini yapmak üzere bir sekretaryanın kurulma-
sı gerekli olabilir.  

BUTSO’DAN KAHVALTI
Esnafların dükkanları erken açma kahvaltı programlarının 

Vali Özçimen dönemindeki 4.sü, Burdur TSO sponsorluğunda, 
Konak Mahallesi’nde düzenlendi. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği, esnaf-
larla protokol mensuplarını bir araya getiren kahvaltı toplantı-
sında Vali İbrahim Özçimen, Belediye Başkanı Sebahattin Ak-
kaya, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Vali İbrahim Özçimen, toplantıların asıl amacının, esnafla 
iç içe olabilmek olduğunu belirterek; “Sizler bize sorunlarınızı 
anlatırsanız, bizler de bu sorunları çözmek için uğraşırız. Böy-
le bir kaynaşmaya ihtiyaç var” diye konuştu

Protokol mensuplarını, esnafla bir araya getirmek amacıy-
la kahvaltılar düzenlediklerini dile getiren BUTSO Başkanı Yu-
suf Keyik ise; son zamanlarda yaşanılan ekonomik sıkıntıları, 
değişik vesilelerle bir araya gelerek, beraberce aşmaya çalışa-
caklarını kaydetti.

TÜCCAR ESNAF DA KOBİ KAPSAMINDA

Özellikle finansal yönden sıkıntılı bir dönemden ge-
çen esnaf ve tüccar “yeni KOSGEB yasası” ile nefes ala-
cak.

Sadece üretim yapanların değil, tüccar esnafın da KOBİ 
kapsamına alınması konusunda KOSGEB yasasında deği-
şiklik yapıldığı müjdesi verildi.

Geçtiğimiz Temmuz başında TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen KOSGEB yasası uyarınca, KOBİ’lerin sınıflandı-
rılmasında Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak çalı-
şan sayısı, bilânço ve ciro büyüklükleri esas alınarak destek 
mevzuatının sadece sanayi sektörü KOBİ’lerini değil hizmet 
sektörünü de kapsaması mümkün olacak.

Yeni yasaya göre KOSGEB tanımında yer alan ‘sanayi-
ci’ ibaresi değiştirilerek ‘işletmeler’ ibaresi kullanıldı. Buna 
göre KOSGEB desteklerinden yararlanan sektörlerin arttı-
rılması amaçlanıyor. Ancak KOSGEB tarafından verilecek 
destekler açıklanırken, şartlara ve o günkü konjonktürüne 
uygun olarak, yararlanacak sektörler Bakanlar kurulu tara-
fından belirlenecek. 

BURDURTSO EYLÜL 2009

Burdur OSB ve TSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay

Burdur TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik
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BAGEV, Tarım ve Hayvancılık Proje Araştırması’nın 
Burdur ayağını başlattı

Batı Akdeniz Ekonomilerini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü işbirliği ile “Bölge-
sel Tarım ve Hayvancılık Proje Saha Araştırması” çerçe-
vesinde Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan strate-
jik boyutta bir araştırma başladı. Antalya Ticaret Borsa-
sı (ATB) Tarım Danışmanı Sedat Kolcuoğlu, Antalya Zi-
raat Bankası Tarımsal Bankacılık Şube Müdürü Ha-
san Güdek ve Ziraat Kredileri Servisinden Aslıhan Ben-
gü, Isparta’dan sonra Burdur’da da ilgili kurum ve kuru-
luşlarla görüştüler. Burdur Ticaret Borsası (BTB) Başka-
nı Baki Varol, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
(BDSYB) Başkanı Kamil Özcan ve Tarım İl Müdürlüğü ile 
görüşerek başlattıkları araştırma çalışmaları, ilk etapta 
Eylül’e kadar akademik raporlar haline getirilecek; ikin-
ci etapta, Eylül’den başlamak üzere, üç ili kapsayan ve 
her ilin belirlenen dört-beş merkezinde, tarım ve hayvan-
cılığın üretici ve yatırımcı muhataplarıyla, geniş katılımlı 
seri konferanslar süreci başlatılacak.    

Söz konusu çalışmanın Burdur ayağı, Burdur Ticaret 
Borsası (BTB)’nda Başkan Baki Varol ile yapılan görüş-
meyle başladı. Tarım Danışmanı Sedat Kolcuoğlu baş-
kanlığındaki çalışmaları, takdirle karşıladığını ve üzeri-
ne düşecek her türlü desteği yerine getireceklerini belir-
ten Varol, Burdur’un tarım ve hayvancılık merkezleri ko-
nusunda şunları önerdi: 

“Yüzde 70’i tarım ve hayvancılıkla uğraşan Burdur’un 
Merkez köy ve kasabalarında hayvancılık birinci dere-
celi sektörel alandır. Hayvancılık, sebzecilik ve meyve-
cilik olarak Bucak bölgesinde İnsuyu, Bağsaray, Çam-
lık odaklı sebzecilik; Yeşilova, Karamanlı, Tefenni bölge-
sinde anason-rezene tarımı ve ceviz meyveciliği; Çavdır, 
Gölhisar, Altınyayla, Söğüt bölgesinde hayvancılık ve se-
racılık; Ağlusun’da kiraz meyveciliği ön planda ele alın-
malıdır.”

BAGEV “Bölgesel Tarım ve Hayvan-
cılık Proje Saha Araştırması”nın Burdur 
ayağında, Baki Varol, Kamil Özcan ve 
Burdur Tarım İl Müdürlüğü ile görüşül-
dü. Konferans merkezi olarak, Antalya ve 
Isparta’da 4’er, Burdur’da ise 5 çalışma 
alanı belirlendi. 
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BAGEV araştırma ekibinin, Burdur Ticaret Borsası 
Başkanı Baki Varol’dan sonra, Burdur Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan ve Tarım İl Müdür-
lüğü ile yapılan görüşmelerde de aynı görüşlere yer ve-
rilerek Merkez, Bucak, Yeşilova, Çavdır ve Ağlasun’dan 
oluşan 5 merkezli seri konferanslar yapılması kararlaş-
tırıldı. Eylül’de başlatılacak olan ve her merkezde konu-
ların uzmanlarının yer aldığı akademisyenlerin vereceği 
konferansların Burdur ayağı, Ekim-Kasım aylarında ya-
pılacak.

Danışman Sedat Kolcuoğlu, çalışma ve sürece iliş-
kin şu bilgileri verdi: 

“Çalışmalarımızdaki amaç; bölgesel özellikli güç bir-
liğini oluşturmak. Artı ekip olarak yörenin ihtiyaçlarını 
belirleyecek konulara göre uzmanları getirip, sorunla-
rı tespit ve çözüm yolu geliştirmek. Bunun ötesinde de 
yeni yatırım yapacakları öngörüyorum. Bu düşünceyle 

Eylül ayından itibaren, sekiz ay boyunca, ayda iki defa 
olmak üzere 16 defa toplantı yapılacak. Bunun dördü 
Isparta’da, beşi Burdur’da yapılacak. Burdur’daki gö-
rüşmelerimizde, beş özellikli nokta ortaya çıktı. Önce 
Merkez İlçe, sonra Bucak, Yeşilova, Çavdır ve Ağlasun. 
Bu çalışma sürecinde oluşacak sinerji ile birlikte Zira-
at Bankası Şube Müdürümüz de bölgedeki ihtiyaçlara 
cevap verecek finansman konusunu görüşerek çözüm-
ler geliştirecek. Ayrıca yapacağımız organize çalışmalar-
la, tarım ve hayvancılığımıza etkili sübvansiyonlar sağla-
mayı da hedefliyoruz.”

Antalya Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Şube Mü-
dürü Hasan Güdek ve Ziraat Kredileri Servisinden Aslı-
han Bengü de konularına ilişkin yapacakları çalışmala-
rı ve hedefleri konusunda ilgilileri bilgilendirdiklerini ifa-
de ettiler. 

Sedat Kolcuoğlu

Hasan Güdek



Burdur tarım alanlarının kapari üretimi için çok uygun ol-
duğunu belirten tarım il müdürü Kadir Güven, Burdurlu tarım 
üreticilerinin, özellikle kıraç bölgelerde kapari üretimini değer-
lendirmeleri gerektiğini belirtti. Burdur’da kapari tarımı ve ka-
pariyi değerlendirerek katma değer kazandırma konusunda 
tanınmış isim Murat Mıhladız, Burdur için çok faydalı olabile-
cek alternatif ürün olan kaparinin Burdur tarım üreticilerine iyi 
tanıtılması ve özendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nda cinevizyonla tanıtı-
mı yapılan kaparinin gelişmekte olan önemli bir tarım ihracat 
ürünü olduğu bunun daha da geliştirilmesi gerektiği ayrıntıla-
rı ile anlatıldı. 

İhracatın; 2004’te 5 245 ton, 2005’te 6 004 ton, 2006’da 

Burdur Tarım İl Müdürü Kadir Güven, Burdurlu tarım üreticilerinin, kıraç bölgelerde kapari üretimini 
değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Burdur’da kapari konusunda tanınmış isim Murat Mıhladız da 
Burdur için çok faydalı olabilecek kaparinin Burdur tarım üreticilerine iyi tanıtılması ve özendirilmesi 
gerektiğini ifade etti

Burdur tarım sektörü, kapariyi değerlendirmeli

5 948 ton, 2007’de 7 363 ton olmak üzere artarak devam et-
tiğine dikkat çekildi. 2007 yılı itibariyle 43 ülkeye ihracatı ya-
pılan kaparinin 6 053 tonunun, ithalat olarak temin edildiği 
açıklandı. Fosfor, potasyum ve kalsiyumca zengin, kalkerli ve 
killi toprakları seven ve güneşten hoşlanan bir bitki olması ne-
deniyle, Güneye bakan yamaçlarda kendiliğinden yetişir ve iyi 
gelişir. Çok yıllık derin köklü ve yayılıcı özelliği ile iyi bir eroz-
yon kontrol bitkisi de olan kaparinin, masrafsız denebilecek 
tarım dışı alanlarda da üretilebilmesinin önemli bir avantaj ol-
duğu belirtildi.   
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Murat Mıhladız

Tarım İl Müdürü Kadir Güven Burdur Valisi İbrahim Özçimen
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Burdur SS Köy Kooperatifleri Birliği (Burdur KÖY-KOOP) 
Haziran sonunda yaptığı genel kurul çalışması ile Yakup Yıldız 
başkanlığındaki yönetimle çalışmaya devam kararı aldı. Köy 
Koop Genel Kurulu, 30 Haziran 2009 tarihinde, Burdur TSO 
salonunda, 145 delege, 95 kooperatif temsilcisinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, Başkan Yıldız 125 oyla gü-
ven tazeledi. Başkan Yıldız, icraatları ve devam eden çalışma-
larına ilişkin yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Birliğimi-
ze bağlı birim kooperatifimiz 251’e yükselmiştir. Üreticimizin 
daha fazla süt desteklemesi alabilmesi için, Ocak 2008 ayı ic-
mal bordroları tarafımızdan imzalanmamış olup, icmal bordro-
ları üreticimizin ve kooperatiflerimizin lehine, gerek Köy Koop 
ve gerekse süt üreticileri adı altında hangi kalemde daha faz-
la yararlanacak ise, o yol uygulamaya konmuştur. 2008 yılı 
net gelirimiz; 267.998,75 TL, mevcutlar ve alacaklarımızın 
toplamı; 723.904,95 TL, borçlarımızın toplamı ise; 41.183,75 
TL olup, tüm mal varlığımız; 1.115.380, 78 TL’dir.”

Tek listeyle gidilen seçim sonuçları aşağıdaki gibi ger-
çekleşti:  

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:
1. YAKUP YILDIZ
2. ALİ DAMARCAN
3. ABDİL AKSOY
4. HASAN HÜSEYİN İNÇ
5. HASAN UÇAR

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ:
1. D. ALİ DEMİRÖRS
2. MEHMET ERSOY
3. MUSTAFA UYSAL

KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ ANKARA DELEGELERİ
ASİL ÜYELER: 
1. YAKUP YILDIZ
2. OSMAN YILMAZ
3. MUZAFFER SAYIN
4. MEHMET ASLAN
5. İBRAHİM AKCA

SULAMA KOOP MERKEZ  BİRLİĞİ ANKARA DELEGELERİ
 ASİL ÜYELER:
1. MUSTAFA BÜYÜKTOPBAŞ
2. ŞABAN AKIN
3. İZZET ÇİÇEK
4. ÖZKAN SAKALLI
5. MUSTAFA BÜLBÜL

OR-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ ANKARA DELEGELERİ
 ASİL ÜYELER:
1. YAKUP YILDIZ
2. MEHMET ERYILMAZ
3. ALAADDİN ÜNAL
4. ALİ CEYLAN
5. MUSTAFA SAĞDIÇ

SÜR-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ ANKARA DELEGELERİ
ASİL ÜYELER:
1. BEKİR ÖZÇELİK
2. MEHMET ÇETİNER

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYLERİ:
1. GÜLTEKİN ÖZ
2. AHMET KANCI
3. ALAADDİN SERTBAŞ
4. HASAN DAĞ
5. MEHMET DEMİRBAŞ

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ:
1. ALİ ŞİMŞEK
2. MUSTAFA AKTAŞ
3. ÖMER ÖZDEMİR

YEDEK ÜYELER:
1. TURGAY TURAN
2. MEHMET ACAR
3. İSMAİL ZULEM
4. MAHMUT ERÇELİK
5. EFRAİM TUNCEL

YEDEK ÜYELER:
1. İBRAHİM ÇALIŞKAN
2. VELİ ŞİMŞEK
3. HASAN DÖNMEZ
4. ALİ GÖKALP
5. NİMET KUTLU

YEDEK ÜYELER
1. HULKİ AYTAR
2. M.ALİ ZENGİN
3. ZEKİ YALÇIN
4. VELİ CAN
5. OSMAN KABAY

KÖY-KOOP

Burdur KÖY-KOOP’da 
rakipsiz seçim 

Köy-Koop Yöentim Kurulu Başkanı Yakup Yıldız 
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Burdur, 
tarımsal 
üç havzada 
yer alıyor.

Burdur, Türkiye genelinde belirlenen ve Bakanlar Kurulu 
Kararıyla açıklanan 30 Tarım Havzasının, (25, 26 ve 30 olmak 
üzere yer aldığı) üçünden yararlanacak. Burdur; iklim, toprak, 
topografya ve arazi sınıfları dikkate alınarak hazırlanan havza-
lardan Göller (30), Ege Yayla (26) ve Kıyı (25)Havzalarının İçer-
sinde Yer Alıyor.

 
Göller Havzası'nda: Burdur, Ağlasun, Çeltikci, Karamanlı 

ile Yeşilova yer alıyor. Bu havzada fark ödemesi kapsamında-
ki planlanan ürünler buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, nohut, 
kuru fasulye, zeytin, aspir ve mercimektir. 

Ege Yayla Havza'sında: Kemer, Tefenni, Çavdır, Gölhisar ile 
Altınyayla ilçeleri yer alırken;  buğday, arpa, çavdar, yulaf, mı-
sır, nohut, kuru fasulye, zeytin, aspir, pamuk ve ayçiçeğinin bu 
bölgede fark ödemesi kapsamındaki planlanan ürünlerdir. 

Kıyı Havzası'nda: Bucak İlçesi yer almakta; buğday arpa 
çavdar, yulaf, mısır, nohut, kuru fasulye, zeytin, kanola, pa-
muk, ayçiçeği, soya ve çeltik ürünleri, fark ödemesi kapsamın-
da planlanan ürünlerdendir. 

Burdur Tarım İl Müdürü Kadir Güven, havzaların belirlen-
mesi sayesinde iklim değişikliğine uyum, doğa ile barışık ta-
rım, gerek yurt içi gerekse yurt dışı tarımsal ürün pazarında 
Türkiye'nin hak ettiği yeri almasının sağlanabileceğini söyledi. 
Bölgeler bazında desteklenecek ürünlerin sabit olmadığını be-
lirten Güven, "Havzalarda sadece belirlenen ürünler değil fark-
lı ürünler de destekleme kapsamına alınabilecek. Biz bu kap-
samda ilimiz için önem arz eden anason, rezene, kiraz, haş-
haş, şekerpancarı ve gülün desteklenmesi için bakanlığımıza 
öneri sunduk." dedi. 

Burdur, Türkiye genelinde belirlenen ve Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla açıklanan 30 tarım havza-
sının 3'ünden yararlanacak. Burdur; iklim, toprak, 
topografya ve arazi sınıfları dikkate alınarak hazır-
lanan havzalardan Göller, Ege Yayla ve Kıyı Havza-
larının içersinde yer alıyor.

Burdur 25, 26 ve 30 numaralı havzaların kesiştiği 
alanda yer alıyor. 

Burdur TSO Başkanı 
Yusuf KEYİK, 
Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği (KTY)’nin 
yayınlandığını açıkladı.

►Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK, 
11 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan TC Ulaştırma Bakanlığı, 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne ilişin bilgi verdi.

Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11.06.2009 tarih 
ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-
mesi ile 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Karayolu Taşıma 
yönetmeliği'ni yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ADINA
Yusuf Keyik, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak K yetki belge-

si sahiplerine, Ulaştırma Bakanlığı adına hizmet vermekteyiz. 
Her türlü yeni değişiklikle K yetki belgesi sahiplerini bilgilendi-
rerek yeniliklerden haberdar etmeye çalışıyoruz."dedi.

Kamuoyunda ‘K Belgesi’ olarak bilinen taşımacılık yetki 
belgesine ilişkin konularda karşılaşılan tereddütlere de açıklık 
getiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) 11 Haziran 2009 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdigini belirten Oda Başka-
nı Keyik şu açıklamayı yaptı: “İlgililerin almaları zorunlu olan 
Yetki Belgeleri (A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, R, T) harfleriyle 
14 tür olarak belirlenmiştir. 

Yönetmelik, ‘Taşımacılık faaliyetlerinde; ekonomik, seri, 
elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, 
toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde 
etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest re-
kabet ortamında gerçekleştirmenin genel kurallarını’ düzen-
lemiştir.

NELER GETİRDİ
Yeni yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile; yüklü 

ağırlığı 3500 kg'dan düşük olan (kamyonet vb.) taşıtlar ile ti-
cari amaçla şehir içi ve il içi eşya taşımaları için yetki belgesi 
alma şartı 31.12.2009 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu araç-
lar için 31.12.2009 tarihine kadar yetki belgesi ücretinde % 
94 indirim uygulanır.

Yüklü ağırlığı 3500 kg'dan düşük olan (kamyonet vb.) ta-
şıtlar ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi iştigal ko-
nusu ile ilgili olmak kaydıyla şehirlerarası eşya taşımaları için 
yetki belgesi alma süresi 31.12.2009 tarihine uzatılmıştır. 
Söz konusu araçlar için 31.12.2009 tarihine kadar yetki bel-
gesi ücretinde % 94 indirim uygulanır.

25.2.2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alı-
nan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25.2.2006 tari-
hine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine 
yetki belgesi düzenlenenlerden; K türü yetki belgesi sahibi tü-
zel kişiler için Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen yetki 
belgesi almanın veya yenilemenin özel şartlarını (sermaye ve 
tonaj) tamamla süresi 31.12.2009 tarihine uzatılmıştır."

Konuyla ilgili K yetki belgesi sahipleri Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 4. katında bulunan K Belgesi Birimi Sorum-
lusu Gürkan Koçer’den bizzat veya telefonla bilgi alabilecek.

YÖNETMELİĞİN ÖZETİ ŞÖYLE:
Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasak-

lar.
Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve engelle-

nemeyeceği.
Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler.
Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması. ◄

BURDURTSO EYLÜL 2009

TARIM - YÖNETMELİK

Tarım İl Müdürü Kadir Güven 
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Vakıfbank, sağladığı kaynakları, her türlü ihtiyaca göre ge-
liştirdiği kredi çeşitleri ve bankacılık ürünlerini, düşük faiz, uy-
gun vade, kolay ödeme koşulları ve kullanım kolaylığı ile reel 
sektörün hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bugün de Burdur Ticaret Odası ile Burdurlu tüccar ve sa-
nayicilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içerisin-
de cazip kredi seçeneklerinin yer aldığı bir protokol imzalayan 
Vakıfbank, tüm yurt çapında başlattığı Reel sektöre yönelik 
destek paketi uygulamalarına bir yenisini ekledi. 

Vakıfbank Kredi Paketine ilişkin protokol, düzenlenen tö-
rende  Burdur Ticaret Odası  Başkanı Yusuf Keyik Vakıfbank 
Müdürü Engin Yıldız imzaladı.

Burdur Ticaret Odası ile 29.03.2009 tarihinde  imzalanan 
protokol paketinde oda üyelerine 10 yıla kadar vadeli işyeri 
edindirme kredisi ve 5 yıla kadar işletme ihtiyaç kredisi su-
nuluyor.

Burdur Ticaret Odası üyeleri, Vakıfbank'tan İşletme İhtiyaç 
kredilerini %1,39'den başlayan faiz oranıyla kullanılabilecek-
ler. Ayrıca, pakette Eximbank veya Banka kaynağından oluşan 
döviz ve YTL ihracat kredileri ile orta ve uzun vadeli Yatırım 
Kredisi kullanma imkânı da sağlanıyor.

Pakette ayrıca, oda üyelerinin nakdi, gayri nakdi krediler-
den ve dış ticaret işlemleri için uygun faiz, komisyon ve ödeme 
seçeneklerinden faydalanma fırsatları da yer alıyor.

VAKIFBANK’TAN 
BURDUR TSO ÜYELERİNE 
ÖZEL KREDİ PAKETİ

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası protokolü Şekerbank İç 
Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Özer ve Şekerbank Burdur 
Şube Müdürü Sadi Taş ile Oda Başkanı Yusuf Keyik tarafın-
dan imzalanırken, Esnaf ve Sanatkârlar Odası protokolü, Oda 
Başkanı Recep Kalkan,  Ziraat Odası protokolü ise, Oda Baş-
kanı Gökay Tekin tarafından imzalandı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bur-
dur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kal-
kan, Burdur Ziraat Odası Başkanı Gökay Tekin imza törenin-
de yaptıkları konuşmada üyelerine sağlayacakları kredilerden 
dolayı Şekerbank yetkililerine teşekkür ettiklerini bildirdiler. 

EKOkredi bireysel ile ilk 4 aya kadar ödemesiz ve 3 ay 
taksitli olmak üzere iki ödeme seçeneği sunuluyor. Pencere 
ve çatı yalıtımı kredisi Mantolama (duvar ısı yalıtımı) kredisi 
Güneş enerjisi kredisi, Doğalgaza geçiş kredisi A sınıfı ener-
ji (Elektrikli ev aletleri, aydınlatma sistemleri) kredisi EKOkre-
di ticari ile 8 yıla varan vade ve 2 yıla kadar geri ödemesiz se-
çenekler sunuluyor.

Kredilerin; Binalarda Enerji Verimliliği Kredisi, Yenilenebi-
lir Enerji Kredisi, Atık Yönetimi Kredisi şeklinde olduğu belir-
tildi. 

EKOkredi tarım ile anlaşmalı firmalarla ilk yıl faizsiz ve 
hasat’a endeksli ödeme seçeneğiyle birlikte 36 aya varan 
vade uygulanıyor.

Odalar,
Şekerbank’la 
protokol imzaladı

Şekerbank, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası,  Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği ile “EKOkredi”, Burdur Ziraat Odası ile 
de “EKOkredi ve Hasat Kart” protokolü imzaladı.

Şekerbank, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası,  Burdur Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile “EKOkredi”, Burdur Zira-
at Odası ile de “EKOkredi ve Hasat Kart” protokolü imzaladı. 
Protokol imza törenleri 12 Ağustos 2009 Çarşamba günü ger-
çekleşti. 

PROTOKOL

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Kalkan

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik

Ziraat Odası Başkanı Gökay Tekin
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GRAFİK

BURDURTSO EYLÜL 2009

Grafikler, özellikle istatistiki bilgilerin etkili bir anlatım dilidir. Grafikle anlatım için, mutlaka doğru ve güncel istatisti-
ki bilgi ve verilere ihtiyaç vardır. Doğru ve düzenli verileri temin etmek ise, kolay bir olay değildir. Zorluğun, genel ekono-
mi ve vergileme sistemimizdeki çarpıklıklar ve buna bağlı olarak gelişen, adına çifte muhasebe denebilecek kayıt uygu-
lamalarından kaynaklandığını söylemek çok da yanlış olmayabilir. Bu anlamda kayıt dışı ekonomiyi belirlemek bile kolay 
gözükmemektedir. 

Ancak, her şeye rağmen; yerel, bölgesel, ülke ve uluslar arası ölçekte verilerin toplanması ve bunların grafikler halin-
de yorumculara sunulması önemlidir ve gereklidir. Bir örnek olması bakımından aşağıda iki grafik veriyoruz:  

Milyon $

Burdur’da Üç Yıllık İhracat Seyri:

2008 Verilerine Göre Türkiye’de İşyeri Ve İstihdam Profili
İşçi çalıştırmayan işyeri sayısı: 23.173 (%1,38), 
1-9 işçi çalıştıran işyeri sayası: 1.539.670 (%94,94), 
10-49 işçi çalıştıran işyeri sayısı: 35.645 (%3,09), 
50-99 işçi çalıştıran işyeri sayısı: 2.882 (%0,10), 
151-250 işçi çalıştıran işyeri sayısı: 715 (%0,08), 
251 ve üstü işçi çalıştıran işyeri sayısı: 695 (%0,11)’dir.”

Yıllık İhracatı  (2006) :  53 Milyon 607 bin Dolar  
  (2007) :  85 Milyon Dolar
  (2008) :  186 Milyon Dolar 
  (2009) :  Verileri alınmadı.

VERİ ve GRAFİK
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MAGAZİN

Hisarcıklıoğlu ve Soylu’nun da 
katıldığı, Başkanların düğününde Batı 
Akdenizlilik gözlendi 

İLİMİZDE 
YILIN DÜĞÜNÜ

BURDURTSO EYLÜL 2009
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TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu ve DP eski Genel Başka-
nı Süleyman Soylu’nun da ka-
tıldığı, Burdur TSO Başkanı Yu-
suf Keyik ve Burdur TB Baş-
kanı Baki Varol’un  düğünün-
de, özlenen bölgesel birlik 
sergilendi. Burdur, Antalya ve 
Isparta’dan oluşan Batı Akde-
niz Bölgesi’nin resmi ve sivil 
önderlerinin de katıldığı Baş-
kanların Düğünü, son hafta-
larda öne çıkan “Batı Akdeniz-
lilik” fikrinin pratiğe yansıması 
olarak değerlendirildi.  

MAGAZİN

Burdur Ticaret Borsası Baş-
kanı Baki Varol'un oğlu Gök-
han ile Burdur Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Yusuf Keyik'in 
kızı İsmihan, yılın düğününü ile 
hayatlarını birleştirdi. Belediye 
Başkanı Sebahattin Akkaya'nın 
nikâhını kıydığı genç çiftin şa-
hitleri TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Vali İbrahim Özçi-
men, Isparta Valisi Ali Haydar 
Öner ve DP eski Genel Başkanı 
Süleyman Soylu oldu. İnsuyu ve 
Şirinevler Parkı'nda başlayan ve 
Serenler Düğün Salonu'ndaki 
balo ile tamamlanan düğünde 
binlerce davetli bir araya gel-
di. Evlilik cüzdanını ise, Vali Öz-
çimen çiftte mutluluk ve hayır-
lı olsun dilekleriyle geline verdi. 

BURDURTSO EYLÜL 2009
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Yerel basınımızda, “İlimizde diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hareket ederek sergiledikleri birliktelikle 
Akdeniz Bölgesi'ne örnek olan Burdur TB Başkanı Baki Varol ile Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik'in çocukları evlendi.” 
şeklinde verilerek “Birlik” sevinci vurgulanan haberlerde düğünün ayrıntıları yer aldı. Yaygın basının Akdeniz eklerinde 
de yer alan Başkanlar Keyik ve Varol’un düğününe; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Burdur Valisi İbrahim Özçimen, 
Isparta Valisi Ali Haydar Öner ve DP eski Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra;

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit, TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman 
Budak ve İlhan Parseker ile Antalya TB Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya TB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Isparta TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç, Isparta TB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Adar, Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar TB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, Alanya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan, Manavgat TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü Vural, Kumluca TB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, Bucak TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Yalçın Meçikoğlu, Yalvaç TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Nuri Dirik, Dinar TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yüksel ve Sandıklı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer katıldılar.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nın 
yönetim kurulları, meclis üyeleri ile personellerinin 
ev sahipliği yaptığı İnsuyu ve Şirinevler Parkı'nda 
başlayan Serenler Düğün Salonu'nda süren 
düğünde binlerce davetli bir araya geldi. Baki-Hatice 
Varol ve Yusuf-Hatice Keyik çiftlerinin, çocuklarının 
mutlu gününde ve gecesinde davetliler gönüllerince 
eğlendi. 

Yeni evli çifte ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz.

MAGAZİN

BURDURTSO EYLÜL 2009
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası en eski personeli 
Gürkan Koçer oğlu Eren’i sünnet ettirdi. 

Safura-Gürkan Koçer çifti, oğulları Eren için, Seren-
ler Otel’de, görkemli bir sünnet düğünü yaptılar.  
Serenler’deki yemeğin ardından devam eden geniş ka-
tılımlı sünnet şölenine; Burdur Milletvekili Bayram Öz-
çelik, Burdur TSO Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları 
Feyzi Oktay ve Yusuf Keyik’in yanı sıra, Burdur TSO Bşk. 
Yrd. ve BURMER Başkanı Ali Gür katıldılar.   

Burdur TSO 
Muhasebe 
Memuru 
Mustafa 
Özdemir’in 
kardeşi evlendi.

Burdur TSO Muhasebe Me-
muru Mustafa Özdemir’in kar-
deşi Aydın, Serenlerde yapılan 
görkemli bir düğünle evlendi 
(13.8.2009). Mustafa’yı karde-
şinin mutlu gününde eş, dost 
ve mesai arkadaşları yalnız bı-
rakmadı. 

MAGAZİN

BURDURTSO EYLÜL 2009



33

Burdur TSO Bşk. 
Yardımcısı ve BURMER 
Başkanı Ali Gür, 
Torunlarının Sünnetini 
keyfince, Keyif 
Restorant’ta yaptı.

Torunları Cenker ve Tuna için canım feda diyen Ali 
Gür, 14 Ağustos’ta, Vilayet Evi Keyif Restorant düğün 
bahçesinde, gündüz akşama kadar davetlilere yemek 
verdi. Aynı günün akşamı da ikramlarla devam eden 
sünnet düğününde, oldukça kalabalık katılım sağlayan 
davetliler, gönüllerince yiyip, içip, eğlendiler. 

Burdur’un önde gelen mermercilerinden olan Ali Gür 
ve Veli Ağan’ın torunlarının sünnet düğününe, Burdur Va-
lisi İbrahim Özçimen başta olmak üzere, Burdur’un tüm 
protokolü ve çevre illerden H. Hüseyin Kaçıkoç ve diğer 
Oda-Borsa yönetimleri katıldı. Özlem ve Erol Gür Çifti ise 
oğullarının mutlu gününde misafirleri ile yakından ilgile-
nerek katılımcılara teşekkür ettiler. Akşamki eğlenceler-
de; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan da davetli-
lerle birlikte uzun süre oyun pistinden inmedi. 

MAGAZİN

BURDURTSO EYLÜL 2009
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Alaettin Seçilmiş,
yemekli mevlitle oğlunu askere uğurladı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (Burdur TSO) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alaet-

tin Seçilmiş, askerliğini Bilecik İl Jandarma Eğitim 
Komutanlığında yapacak olan oğlu İbrahim’i Şiri-
nevler Parkında akraba, eş, dost çevreleriyle dü-
zenlediği yemekli mevlit töreniyle askere uğurla-
dı. Uğurlama törenine, Burdur Valisi İbrahim Özçi-
men, Emniyet Müdürü Celal Aydoğan, Burdur TSO 
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanları Fey-
zi Oktay ve Yusuf Keyik’in yanı sıra çok sayıda pro-
tokol mensubu ve misafir katıldı.

Baba ve anne Seçilmişler’e, Vatana asker ye-
tiştirmenin gurur ve mutluluğunu, bir süre de olsa 
baba ocağından ayrılışın hüznüyle birlikte yaşatan 
Asker İbrahim Seçilmiş, yemekten sonra okunan 
mevlit ve dualarla uğurlandı.   

GAzETEcİ 
DİlEK BAKIRKAYnAK,

SÜlEYMAn DElİBAŞ İlE 
EVlEnDİ

Burdurlunun Sesi Gazetesi’nde çalışan Gazete-
ci Dilek Bakırkaynak, Burdur Belediyesi’nde çalı-

şan Süleyman Delibaş ile evlendi. 12 Ağustos 2009 akşa-
mında, Burdur Belediyesi Başkanı Sebahattin Akkaya ta-
rafından nikahı kıyılan çiftin düğünü, Belediye Konferans 
ve Sergi Solonu’nda yapıldı. Baloda, gazeteci arkadaşları 
yalnız bırakmayan gelin ve damat akraba, eş ve dostlarıy-
la gönüllerince eğlendi. 

Dergimiz, çiftlere ömür boyu mutluluklar diler.

MAGAZİN

BURDURTSO EYLÜL 2009
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BİLDİRİ

BURDURTSO EYLÜL 2009

Burdur TSO ve aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olarak, özellikle takip ettiğimiz 
ekonomi gündeminin yanında yerel, bölgesel ve uluslar arası olayları da izliyor; 
görüşlerimizi, basın toplantıları veya bildirileri şeklide kamuoyu ile paylaşıyoruz. İşte 
Burdur TB ile birlikte, Çin’in Uygur Türk kardeşlerimize uyguladığı soykırımı kınayan, 10 
Temmuz 2009 tarihli basın bildirimiz aşağıdadır: 

Aslında beynelmilel (global) dünya gündeminden hiç düşmeyen 
Müslüman Türkleri yeryüzünden silme, etkisizleştirme, kültürel yozlaş-
tırma, kısaca asimilasyon veya Batılıların ifadesiyle “Şark Meselesi”nin 
sıcak, vahşi bir gündemini yaşıyoruz.  

Güncel olay, 
Doğu  Türkistan’da 
soykırım!..

Bosna Hersek’te akıtılan kan sıcaklığını korurken, 
Çanakkale’de kuruyan kanı ve Ege’deki Yunan mezalimini 
de hatırlıyoruz. Kıbrıs, Kırım, Kafkas, Karabağ, Musul, Ker-
kük, Süleymaniye’deki soydaşlarımızın kanı ise, akmaya de-
vam ediyor. Güneydoğumuzda ve Türk dünyasında etnik pro-
vokasyonlar hiç bitmemekte; biri bitmeden diğeri sahnelen-
mektedir.  

Şimdi gündemde, Çinlilerin “Sinkiank (köleler ülkesi)” de-
dikleri Sincan Özerk bölgesindeki Uygur Türkleri var. 

Avrupa’daki Osmanlı bakiyesi Bosna Hersek’te katliama 
seyirci kalan Birleşmiş Milletler, Türk Medeniyetinin Asya Ba-
kiyesi Doğu Türkistan Uygur Türkleri’ni, Çin açıkça ortadan 
kaldırılmaya çalışılırken yine sessiz ve üç maymunları oyna-
maktadır.

Resmi bilgi 156 demekle birlikte, ölü sayısının binlerce ve 
yaralıların 10 binlerce olduğunu medyadan izliyoruz. Bilerek 
veya bilmeyerek kulağı ve gözünün üstüne yatan “Hür dünya 
(!)” ile iletişim bağları kesik. Tek açık olan, henüz kimliği kay-
bettirilememiş Türk dünyasının dertli gönül bağları kalmış; in-
san kalabilenlere, ıstırap ve gözyaşları ile ulaşılabilmektedir.

Uygur soykırımının zamanlaması tesadüf değildir: 

ABD’yi ve Avrupa’yı saran ekonomik krizlerle de tetiklenen 
sosyal ve siyasal bunalımlar nedeniyle hür dünyanın sesini çı-
karamayacağı ve Türkiye’nin de bu dünyayı yanına çağırmakta 

zorlanacağı bir dönemde yapılan planlı bir olaydır.  

Osmanlı Devleti’nin, dağılmasından bu yana, yaklaşık 
150 yıldır hamisiz, korunmasız kalan Türk Dünyası; çaresizlik 
kıskacını, güçlü ve büyük Türkiye ile kırmak zorundadır. 

Hayatları, insanlığa sesini duyurmaya çalışan Doğu 
Türkistan’ın 1950’li yıllardaki Başbakanı İsa Yusuf Alptekin’i, 
şair Çolpan’ı mezarlarında daha fazla inletmeyecek, emanet-
lerine sahip çıkacak olan Türkiye’dir. Sorumluluk bizimdir.

Ve bizler asıl problemi bırakıp, kendi kendimize sıkıntı 
üretmekten, ufkumuza dar çemberler örmekten süratle kur-
tulmak; varlığımızın, Türk dünyasının ve tüm mazlum milletle-
rin hamisi olmak zorundayız. Yeryüzündeki mezalimin çaresi 
güçlü Türkiye, güçlü Türkiye’nin çaresi Türk Milletidir. 

Türlü oyunlarla bizi bölme, zayıf düşürme, hayat hakkı ta-
nımama planlarına karşı; Türk Milleti Devletiyle, Hükümetiyle, 
Ordusuyla, Yargısıyla, Basınıyla bir bütün olarak oyunları boza-
caktır. Bunun için; Atatürk’ün deyimiyle, muasır medeniyetle-
rin üstüne çıkma azmiyle de birbirimize kenetliyiz.

Şimdi Çin Seddi’ne at koşturma değil elbet; ama Çin 
mallarına boykotun tam zamanıdır!

Türkistanlı Şair ÇOLPAN; 

“Gülen başkalarıdır, 
Ağlayan menem
Oynayan başkalarıdır, 
İnleyen menem
Hürriyet masalları işiten başka, 
Kölelik şarkısını dinleyen 
menem
Hür başkalarıdır, esir menem
Hayvan katarında sürülen 
menem”  

diyerek, mezarında ağlarken;  
bizler, sadece hatırlasak 
yeter!..

Yusuf KEYİK
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Yön. Kur. Başkanı

Baki VAROl
Burdur Ticaret Borsası

Yön. Kur. Başkanı

Başkanlardan Basın Bildirisi
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ŞAİR VE ŞİİR

Yazdığı gazete köşelerinde vefatına yer veren Prof.Dr. İsa 
Kayacan’ın “Muammer Susuzlu hemşerim. Burdurlu olmak-
tan gurur duyanların başında gelenlerden. Şiirleri, kitapları ve 
yayınlandığı sanat dergisi O’nu zirvelere taşıdı.” dediği Muam-
mer Susuzlu, 20 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul’da vefat 
etti. Bakırköy mezarlığına defnedilen Burdurlu şairin son kita-
bı “Gözlerin” oldu. Burdur TSO olarak, kitabın Ocak 2009 İs-
tanbul baskısına bir miktar katkıda bulunduk. 

1935’de Burdur’da doğan, birçok şiiri bestelere güfte 
olan ve şiirinde“Mevsimler boyunca her dem gözleyip/ Çağla-
yıp gönlüme akan gözlerin” diyen Burdur sevdalısı şairimizin 
“Burdur’um” şiiri : 

BURDUR’UM
Etrafında kerit taşlı dağları
Yemyeşildir üzüm biten bağları
Anlatır hep tarihiyle çağları
Medeniyet kültürüyle BURDUR’um

Köylerinde kor yürekli toyları
Koşuşurlar mer’alarda tayları
Çağıl çağıl dereleri çayları
Hayat verir yaşamıyla BURDUR’um

Yolu tozlu deseler de ar’ımsın
Sözlü Burdur deseler de yârimsin 
Seni seven gönlümde baharımsın
Hasretinle yas tutarım BURDUR’um

Muhteşemdir göl üstünde gurubun
Bal şerbeti üzüm suyu şurubun
Efelerle ozanlarla yorumun
Dillerdedir anlı şanlı BURDUR’um

Bağlarında aldimlidi çavuşu
Razakının allı pullu duruşu
Düğünlerde davulların vuruşu
Hoplatıyor yürekleri BURDUR’um

Dil'in dersen kendine has umursuz
Neccen gali gelive gı mesmursuz
Şivesiyle her haliyle kusursuz
Yah yah demen lâfı dahtlı BURDUR'um

Pınarların şıldır şıldır ötüşlü
Çınaraltı, öküzbattı, cümbüşlü
Gülleriyle gelin gibi gülüşlü
Bayramların cıvıl cıvıl BURDUR'um

Ankara'da Kayacan'ım Balbay'ım 
Ordumuzda Generalim Albay'ım 
Fakir Baykurt her Nobel'e adayım 
Gururumuz övüncümüz BURDUR'um

Özüm köküm sensin şair-yazarım
İstanbul'dan seni över yazarım 
Yaralıyım hev yaslıdır nazarım 
Kalbimdesin güzel şehrim BURDUR'um

SUSUZLU'yum BURDUR'luyum söyleyin
Gurbet elde gözüm yaşlı neyleyim
Daha nice eksiğimi siz deyin 
Özleminle yanıyorum BURDUR'um.

MUAMMER SUSUZLU vefat etti.

Afyonlu Gömülü Çoban, 
ta 1972’lerde dile getirmiş, 
Türkistanlının imdadını…

TÜRKİYElİM GEl ARTIK!

Öksüzem, Türkiyelim bilmiyir.
Esirem, Türkiyelim görmiyir.
Ünniyrem, ünniyrem,
Sesim duyulmiyir!
Aramızda dağlar var,
Aramızda düşmen!
Aramızda
Uzaklık…
Türkiye’nin yıldızları
Işıldıyir ta uzaktan
Mene yıldız
Doğmiyir!
Türkiye’nin üstüne güneş,
Hep gün doğiyir.
Men Türkistanlı;
Güneş görmiyrem
Hep günün,
Karanlık…
Yüzün gülmiyir Türkiyelim
Yüzüm,
Papatca sarısı,
Dudaklarım çatlak,
Dudaklarım,
Kefli…
Dudaklarım ortasından,
İkiye ayrık.
Biri Türkiye
Biri Türkistan
Gibi…
Arasında uçurum var!
Te dibinde,
Kayalık…
Türkiyelim kurtar meni!
Hıçkıriyrem!
Yalvariyrem!
Türkiyelim gel
Artık…

GÖMÜlÜ ÇOlPAn 
(Pınar Dergisi, Ocak 1972)

BURDURTSO EYLÜL 2009



Dünden-Bugüne BURDUR ALACA DOKUMA

1930-1940'lı Yıllarda Burdur'da Alaca Dokuma Tekstil Üretim ve Ticareti



1923

BURDUR 
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