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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Türkiye'nin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile her alanda daha hızlı karar alma 
mekanizmasına kavuşacağını belirterek, "Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için 
belirsizliklerin ortadan kalktığı, istikrarlı bir dönem var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle değişim ve reform süreci başladı" dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye için bir an önce ekonomiye ve reformlara odaklanılması gerektiğini belirten 
Başkan Keyik, "Milletimizin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemimiz; 
09.07.2018 tarihinde gerçekleşen Yemin Töreni ile resmen başlamıştır. İnanıyoruz ki yeni yönetim 
sistemi ile hantal yapı ortadan kalkacak yerine hızlı, dinamik, istikrarlı ve güvenli bir yapı ile 
güçlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabine ülkemize yeni bir ses 
yeni bir nefes olacaktır. Oluşan kabine de iş dünyasından isimlerin yer alması ekonomimize ve 
sistemin daha etkin yürümesine ivme kazandıracaktır. Özellikle Yeni Ticaret Bakanımız Sayın 
Ruhsar Pekcan’ın TOBB camiamızdan bir isim olması da bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bundan 
böyle kayıp edeceğimiz zamanımız yoktur. Türkiye’yi süratle hedeflerine ulaştıracak reformlara 
ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekmektedir. Yeni hükümet sisteminin ülkemize hayırlar 
getirmesi temennisi ile Yeni kabineye başarılar diliyorum" diye konuştu.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten 

YENİ KABİNE DEĞERLENDİRMESİ
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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çetinkaya ve ilimiz okullarında görev yapan okul müdürleri, 
Başkanımız Yusuf Keyik’i makamında ziyaret etti. Meclis Başkanımız Ömer Çeliker’inde hazır 
bulunduğu ziyarette; Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projeler ve eğitim-öğretimde 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Keyik, Meclis Başkanımız 
Ömer Çeliker ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz İbrahim Solak, Hüseyin Yardım, Hasan Ali Daldal, 
Orhan Çiçek, Hakan Yoran, Ozan Kısaoğlu, Murat Gür ve Deniz Kurt TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. 

Hisarcıklıoğlu’na TOBB Başkanlığı’na yeniden seçilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten 
Heyetimiz, daha sonra TOBB Başkanı ile istişare etme imkanı buldu.
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Başkanımız Yusuf Keyik ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Burdur Milletvekilimiz Bayram Özçelik’i 
Ankara’da ziyaret ederek bedelli askerlik konusu başta olmak üzere ekonomik yatırımlar ve 
projeler hakkında istişarede bulundular.

Burdur Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, görevinden emekli olması nedeniyle Başkanımız 
Yusuf Keyik’e veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Başkanımız Yusuf Keyik, “40 yıllık devlet hizmetinde Mülki İdare Amiri olarak Ülkemizin çeşitli 
il ve ilçelerinde Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak çok sayıda başarılı çalışmalara imza atan 
Sayın Valimize hizmetleri için teşekkür ediyor, emeklilik hayatını ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu 
geçirmesini temenni ediyorum” dedi.


