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Bülten
Ocak 2018

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Şerif Yılmaz 
başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Vali Yılmaz’ın yanı sıra yönetim kurulu 
üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik 
ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gür katıldı.
 
2. OSB Müdürü Bülent Arslanboğa’nın hazır bulunduğu toplantıda, Arslanboğa tarafından gün-
demde yer alan maddeler ve bölgede devam eden çalışmalarla ilgili  Vali Yılmaz ve yönetim ku-
rulu üyelerini bilgi verildi. 
 
Toplantıda bazı firma sahiplerinin dilekçeleri ve proje değişiklik taleplerinin görüşülmesinin ar-
dından, 2. OSB alt yapı çalışmaları ve kavşak düzenlemesi ile ilgili gündemde yer alan maddeler 
görüşülerek karara bağlandı.
 
Mevcut mali durumla ilgili de Başkan Vali Yılmaz ve yönetim kurulunun bilgilendirilmesinin ardın-
dan görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.
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BUTSO’DAN ÜYELERİNE YÖNELİK 
KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in 
Başkanlığında 2018 yılının ilk eğitimi olan “Kurum Kültürü” eğitimi BUTSO Konferans 
Salonunda İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim katılımcılarına, Kurum Kültürü eğitimin önemini vurgulayan İlker Kaldı Sunumunda; 
alınması gerekilen en önemli ve en çok ihtiyaç duyulan eğitimlerin başında yer aldığını ifade 
ederek gerekçesini ise” ilimizdeki esnafın ve tüccarların genel bir problemi olan, müşteriler bizi 
tercih etmiyorlar, Antalya’ya ve Isparta’ya alışverişe gidiyorlar. Bu problemlerin temelini kurum 
kültüründe aramaları gerekmektedirler. İşi nasıl yürütüyorsanız dışarıya öyle yansır. Kurum Kültürü 
iş yapma biçimidir; Dışarıya yansıyan, müşteriye yansıyan, çalışanlar ile olan ilişkilerin ve bütün 
bunların harmanıdır. Bunların hepsi kurum kültürünün bir yansımasıdır.” İfadesinde bulundu. 

Kurum Kültürü eğitiminin önemini örneklerle ve sunumunda bazı videolara yer vererek aktaran 
İlker Kaldı “Kurum Kültürü dediğimiz şey parmak izi gibidir. Her kurumda kendisine özgüdür. Bir 
kurumun kurum kültürü, çalışma biçimi, kuralları, ilkeleri, hakim olduğu anlayışı asla diğeri ile aynı 
değildir.”  gibi bilgileri katılımcılara aktararak sunumunu tamamladı. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik mesajında, “Halkın bilgi edinme özgürlüğünü yasal 
sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın 
meslek ilkelerine uyarak görev yapan basın emekçileri her türlü takdiri hak etmektedir” dedi. 
Mesajında 10 Ocak tarihinin çalışan gazeteciler için önemli bir gün olduğunun altını çizen Keyik, 
görevini toplumsal değerlere saygılı, ahlaklı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir 
anlayışla yerine getiren özgür basının demokrasinin en etkili ölçülerinden birisi olduğuna işaret 
etti. Basın susarsa toplumun bir ayağı topal, bir gözü kör ve bir kulağı sağır olur.” İfadesinde 
bulunan BUTSO Başkanı Keyik, mesajının devamında şunları kaydetti: 
”Halkın haber alma özgürlüğü için özveri ile çalışan ve her gün kolayca ulaşabildiğimiz bilgileri 
bizlere sağlayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın emekçilerinin yaşadıkları zorlukları, 
harcadıkları çabayı görmemek ve onları bu özverili çabalarından ötürü takdir etmemek mümkün 
değildir. İlimizin tanıtımı, yerel ve ulusal vizyonda gündeme taşınması, sosyal ve ekonomik açıdan 
kalkınmayı sağlaması noktasında basın mensupları önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bağımsız, çok 
sesli bir basın, demokrasinin en büyük güvencelerindendir. Bu görevde çalışan vatandaşlarımız, 
tüm sıkıntılara göğüs gererek işlerini yürütmeye devam etmektedir. Basın mensuplarına en iyi 
çalışma ortamı hazırlanmalı ve basın mensupları desteklenmelidir. Halkın gerçekleri öğrenme 
ve bilgi edinme hakkının aracı olan basın özgürlüğünün korunması temennisi ile tüm basın 
çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Şahsım, Yönetimim ve Meclisim adına en 
içten dileklerimle kutlar, başarılar dilerim” dedi.

BUTSO Başkanı Keyik’ten
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in 
Başkanlığında  “Toplantı Kültürü ve Karar Verme” eğitimi BUTSO Konferans 
Salonunda İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

İlker Kaldı sunumunda; Toplantı ve karar vermenin amacının, iş dünyasında toplantı yapma ve 
karar alma konularının önemini ve faydalarını gözden geçirmek olduğunu söyleyen İlker Kaldı, 
Toplantı Kültürüyle ilgili pratik çözümlemeler önermelerde bulundu. Eğitimin iki amacı olduğunu; 
ilkinin toplantı kültürü, ikincisinin ise; özellikle iş yaşamı odaklı olmak üzere karar vermedir 
ifadesinde bulundu. 

Sunumunda ayrıca; “ Biz verimli, işe yarayan toplantılar yapma konusunda zayıf kültüre sahibiz. 
Zamanında ve bizi etkili hedefe ulaştıran kararlar almalıyız. İşi zamana yaymak bizim için karar 
alma noktasında etkili değildir. Çünkü zaman her şey değildir. 

Bir toplantı neden yapılır? Bir toplantının amacı iş dünyasında toplantı yapma ve karar alma 
konularının önemini ve faydalarını gözden geçirmektir. Temel olarak birkaç tane amacı vardır. 
Durumu, yılı değerlendirmek için yapılır. Bilgilendirmek için yapılır. 

Verimli, sonuca varılan bir toplantı yapılabilmesi için üç tane soru var. Birincisi toplantıyı gerçekten 
ihtiyaç var mı? Nasıl anlayacağız toplantıya gerek olup olmadığını diye soracak olursanız. Toplantı 
çok önemli ve faydalı bir iş yapmak içindir ve araştırmalara göre hiç toplantının yapılmadığı 
yerlerde kurumsal bağlılık azalıyor. Çok sık toplantıda, toplantının kıymetini azaltıyor. 

 Tartışma sonuç vermeyecekse, konu birebir görüşmeyi ele almayı gerektirmiyorsa,  hazırlık 
yapmaya zaman yoksa, başka bir iletişim yöntemi daha yararlı olacaksa toplantı yapmaya gerek 
yoktur. Toplantının net bir amacı olmalıdır.” Dedi.

Toplantı Kültürü ve Karar Verme Eğitimi 
BUTSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
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BUTSO’dan Üyelerine “Çatışma 
Müzakere ve Problem Çözme” Eğitimi
BUTSO eğitim programı kapsamında ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında  
“Çatışma Müzakere ve Problem Çözme” eğitimi BUTSO Konferans Salonunda İlker Kaldı Eğitim 
Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

İlker Kaldı sunumunda; “İş yaşamında işi sürdürebilmek için, özel yaşamda huzuru yakalayabilmek 
için, sosyal hayatta da çevremizdeki insanlarla uyum içinde yaşayabilmek için uyandığımız andan 
yatağa girdiğimiz ana kadar insanlarla uzlaşma arayışı içerisindeyiz, çatışıyoruz, uzlaşmayı 
sağlayabilmek için müzakere ediyoruz ve uzlaşabilmek için, çatışmaları çözebilmek için, 
müzakerelerimizin sonunda problem çözme yolları arıyoruz, sorunları çözmeye çalışıyoruz.

Çatışma Nedir? Sorusunun tanımını yapacak olur isek; İhtiyaç, amaç ve fikir ayrılıklarından 
doğan bir rekabettir. Çatışma deyince; basit farklılıklar, anlaşmazlık, uzlaşmazlık, zıtlaşma, yasal 
çekişme, şiddet ve kavga aşamalarında bahsedebiliriz. Çatışma karşısında ya savaş baltalarını 
çıkartır kavga ederiz, ya da çatışmayı yeni yollar ve çözümler bulmak için bir fırsat olarak kabul 
ederiz. Mesele çatışma değil, mesele, taraflarca çatışmanın ele alınma biçimidir. Uygun biçimde 
ele alınmayan çatışmalar her türlü ilişkide kazanan-kaybeden sonucunun ortaya çıkmasına neden 
olur. Çare ise çatışmanın her iki tarafın da kazançlı çıkacağı biçimde ele almaktır. Bu ise, bir 
anlayış ve yöntem işidir. 

Çatışmalarda temel nokta; kişinin kendi duygularını tanımasıdır. Bir çatışma sırasından insanın 
davranışları kendisini ne kadar kontrol edebildiğine bağlıdır. Herkes, kendisinin konfor ve kaygı 
alanını tanımalıdır. Çatışma anında nasıl davrandığı ile ilgili benlik algısını geliştirmelidir” dedi. 

İlker Kaldı, Çatışma çözme becerileri olarak şu sıralamayı yaptı. “Bilgi toplamak, güven ve 
açıklık temelinde bir ilişki kurmak, çözüm üzerinde işbirliği yapma çabası göstermek, problemi 
tanımlamaya ve çözüm seçenekleri geliştirmeye yönelik yapılanmış bir karar süreci uygulamak. 
En temel beceri ise dinlemektir” bilgilerini aktardı. 

İlker Kaldı sunumunda müzakere başlığı altında aktardığı bilgilerde ise; “Müzakere; farklı ihtiyaçlar 
ve fikirler konusunda ortak bir anlaşmaya varmak için yürütülen bir iletişim sürecidir. En büyük 
yanlış ise, müzakereyi sadece tekliflerin ve rakamların karşılıklı olarak tartışıldığı teknik bir süreç 
olarak görmektir. En başarılı müzakereciler, inatçıdırlar, hayır demeyi bilmezler, sıkılgan değildirler, 
bizi iyi anlarlar” bilgilerini aktardı. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanımız Feyzi Oktay, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Yusuf Keyik ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, 31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen AK Parti Olağan 
İl Kongresinin ardından İl Başkanı olarak seçilen Volkan Mengi’ye hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunularak ilimiz gündemindeki konular ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

ZİYARETLER

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Keyik ve Genel Sekreterimiz 
Sedat Öz, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’ı makamında ziyaret etti. 


