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Bülten
Ekim  2018

STK’LAR HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ 
SORUNLARI GÖRÜŞTÜ

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığında; 
Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Esnaf Odası Başkanı 
Nevruz Gökcüoğlu, Şoförler Odası Başkanı Durmuş Ceylan, Burdur Aşçı ve Kebapçılar 
Odası Başkanı Birol Kaval ve Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Soy’un katılımları 
ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

VATANDAŞ BEKLENTİLERİ
Ahilik geleneğinin önemini vurgulayan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Zaman zaman işletmelerimiz 
hakkında halkımızdan muhtelif şikayetler gelmektedir. Bazıları haklı sebeplerden kaynaklanırken 
bazılarının da iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sorunlar ve beklentiler 
ilimizin sorunu ve beklentileridir. Bu sebeple tüm STK’lar olarak taşın altına elimizi sokmamız 
gerekir düşüncesi ile istişare toplantısı yapmayı uygun gördük. Bu toplantıda; vatandaşlarımızın 
İşletmelerden beklentileri- şikayetleri ile işletmelerin mevcut durumları hakkında fikir alış verişinde 
bulunduk. Sonuç olarak; ilimizde bilhassa hizmet sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına 
yönelik odaların kendi bünyelerinde bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının yerinde olacağı ve 
ahilik geleneği doğrultusunda esnafların birbirlerini denetlemek sureti ile en doğru ve en güzelini 
bulmanın yerinde olacağı kanaatine vardık” dedi. 
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EĞİTİMİN ÖNEMİ
Başkan Yusuf Keyik konuşmasının devamında; “ İşletmelerin sürekliliği, işletme sahiplerinin 
kendilerini ve işletmelerini yenilemeleri ile mümkün olacaktır. İşletme sahipleri, katıldıkları eğitim 
ve toplantılarla kendilerini yenileyeceklerini düşünüyorum. Oda olarak Kasım 2017 tarihinden bu 
yana gerek üyelerimize ve gerekse Burdur esnafına; işletmelerini geliştirmek, pazarlama satış 
kabiliyetlerini artırmak, çalışan tercihinde doğru karar almak ve ilgili yerlerde istihdam etmek, 
işletmelerinin verimliliğini artırmaları yönünde 13 adet eğitim düzenledik. Bu eğitimlerin geniş 
kitlelere hitap etmesi açısından sosyal medya, yerel basın ve yerel radyolar aracılığı ile duyurusunu 
gerçekleştirdik. Bu doğrultuda değişime inananlar mutlaka kazanmışlar ve kazanmaya da devam 
etmektedirler” ifadelerine yer verdi.

Mahir Tahir Öztürk’ün önderlik ettiği ve Burdur’un 53 kitle örgütü ve sendika temsilcileriyle önemli 
şahsiyetlerinin davet edildiği Burdur Kitap Kulübü’nün ilk toplantısı Burdur Ticaret v e Sanayi 
Odası (BUTSO’nun) evsahipliğinde yapıldı.

Az sayıda kişinin katıldığı Burdur Kitap Kulübü’nün ilk toplantısını Burdur Ticaret v e Sanayi Odası 
(BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik bir konuşmayla başlattı.

Başkan Keyik, katılımın az olmasının moralleri bozmaması gerektiğini, binlerce üyesi bulunan 
kendilerinin bile çok az sayıda kişiyle toplantılar yaptıklarını vurgulayarak, ilerideki toplantıların 
daha kalabalık olacağına emin olduğunu, önemli olanın şimdilik çalışmanın şekillendirilmesinin 
gerçekleştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Mahir Öztürk ise yaptığı konuşmada, henüz örgütsel şekillendirmenin yapılmadığını, dernek mi, 
bir WhatsApp Grubu mu yoksa başka bir şekil mi olacağına beraberce karar vermek gerektiğini 
düşündüklerini ifade ederek bunu bir daha ki toplantıda belirleyeceklerini belirtti.

Bir sonraki toplantının gene aynı yerde 3 Kasım Cumartesi günü saat 14,00’de yapılması 
kararlaştırılarak toplantıya son verildi.

Burdur Kitap Kulübü’nün ilk toplantısı yapıldı
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası eğitime katkı amaçlı faaliyetlerini sürdürürken, okul çocuklarına 
yönelik giyim yardımlarına bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Sosyal sorumluluk 
kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla ihtiyaç 
sahibi öğrencilere toplam 700 adet mont dağıtıldı. 

Önceki yıllarda il merkezinde yapılan sosyal yardımlar 
bu yıl ilimiz ilçeleri baz alınarak yapıldı. Bu kapsamda 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanımız 
Ömer Çeliker ve Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf 
Keyik Yeşilova İlçemize bir dizi ziyaret programı 
gerçekleştirdi. Başkanlarımız öncelikli olarak Yeşilova 
Kaymakamı Sayın Abdülhamit Karaca’yı makamında 
ziyaret etti. Ziyaret sonrası Yeşilova Merkez 
Ortaokulu’nda, Yeşilova Kaymakamı Sayın Abdülhamit 
Karaca’nın teşrifleri, İlçe Milii Eğitim Müdürü Sayın Ellez 
Altıntaş’ın katılımlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık 
mont yardımı yapıldı. Daha sonra Yeşilova Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Erhan Sönmez ve Karamanlı 
Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu’nu da makamında 
ziyaret eden Meclis Başkanımız Ömer Çeliker ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Keyik son olarak 
Oda üyemiz Orhan Akay’a işyeri ziyaretinde bulundular.

BUTSO’dan Öğrencilere Giyim Yardımı
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Her eğitim öğretim yılında Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
eğitime destek olmaya çalıştıklarını 
dile getiren BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik; “Oda olarak bu 
yardımları geleneksel hale getirdik. 
Yardımların eksiksiz ve zamanında 
yapılması için çaba gösteriyor ve 
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 
titiz davranıyoruz. Bu özveriyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerimizin kanalıyla 700 
öğrencimize kışlık mont yardımında 
bulunduk. Amacımız yaklaşan kış 
öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini 
bir nebze de olsa giderebilmektir. İş 
dünyası olarak eğitime ve eğitim gören 
öğrencilerimize büyük önem ve değer 
veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği 
eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar 
için bu yöndeki çabamız devam 
edecek. Bu duygu ve düşüncelerle 
2018-2019 eğitim öğretim yılının başta 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
olmak üzere, velilerimiz için sağlıklı, 
mutlu, huzurlu, başarılı geçmesini 
diliyor; tüm eğitim camiamızı sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum “ diye konuştu.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten 
ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA DESTEK ÇAĞRISI

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından tüm ülke çapında başlatılan, enflasyon sepetinde yer alan ürünlerde asgari 
üç ay süreyle ve en az % 10 oranında indirim yapılması kampanyası “Enflasyonla Mücadele 
Programına” destek için yazılı açıklama yaparak oda üyelerine çağrıda bulundu.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, son dönemlerde yurt içinde ve yurt dışında ekonomik anlamda 
müdahalelere maruz kaldığımıza dikkat çekerek, bununda olumsuz anlamda ekonomiye etki 
ettiğini söyledi. Bu etkileri en aza indirmek ve bu süreci hızlı geçmek adına birçok kampanyanın 
düzenlediğini hatırlatan Keyik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 81 il ve 160 ilçede Oda ve 
Borsalarla birlikte “Enflasyonla Mücadele” çağrısını desteklediklerini ifade etti.

TOBB’lu indirim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda ve Borsalara, enflasyonla mücadele kapsamında 
indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe 400’ü 
aşkın kalemin bulunduğu liste, hükümetin öngördüğü 50 ürünü sekize katladı. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, 
otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, 
margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, 
doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak. Kampanyaya katılan tüm şirketler 
form doldurarak TOBB’a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve 
hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB’a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra 
süreç başlayacak.
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Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz
Başkan Keyik açıklamasının devamında, Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeleri gerektiğine 
değinerek “Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın 
altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi 
bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve 
Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı 
için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun 
tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans 
sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. 
Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. 
Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde 
katılacaklarına inancımız tamdır. İnanıyorum ki, Burdur olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz 
ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de gereken desteği sağlayacağız. Kamu ve özel 
sektör arasındaki bu güçlü işbirliği ile içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız” 
ifadelerine yer verdi.

Burdur İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Sayın Ali Nazım Balcıoğlu 
başkanlığında, Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yusuf Keyik ve ilimiz kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda İlimizde düzenlenecek 
işgücü yetiştirme kursları, girişimcilik eğitim programları, istihdamın korunmasına yönelik 
çalışanların sertifika programlarıyla ilgili görüşmeler yapıldı.

Burdur İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantıları Vali 
Hasan Şıldak Başkanlığında; Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, BUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gür ve Müteşebbis 
Heyeti’nin katılımıyla Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

Vali Hasan Şıldak Başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan 
müteşebbis heyeti toplantısında, 2. OSB Müdürü Bülent Arslanboğa tarafından Organize Sanayi 
Bölgesinin genel durumu ve devam eden çalışmalarla ilgili ayrıntılı sunum yapıldı. Toplantı 
gündeminde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasına müteakip, dilek ve temennilerin 
sunulmasıyla toplantı sona erdi.

BURDUR 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
(OSB) TOPLANTILARI VALİ HASAN ŞILDAK 
BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
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Başkanımız Yusuf Keyik, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” programına destek veren işletme 
ve firmaları ziyaret ederek işletme sahiplerine teşekkür belgesi takdim etti. Burdurlu işletme ve 
firmaların, destek kampanyasına karşı oldukça duyarlı olduklarını söyleyen Başkanımız Yusuf 
Keyik, “TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak 
bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi 
sahiplenmiş ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmıştır. Bu noktada bütün 
işletmelerimiz, esnaflarımızın küçüğünden büyüğüne kadar her biri kampanyaya verdikleri destekle 
enflasyonla mücadele için elini taşın altına koyduğunu göstermektedir. Bize göre enflasyonla 
mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele etmek 
anlamına gelmektedir. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice 
alacağımıza eminiz. Desteklerinden dolayı tüm işletmelerimize ve firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.

ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE” PROGRAMINA 
DESTEK VEREN İŞLETME VE FİRMALARA ZİYARET


