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Baskı:



“Ekonomi her şeydir; milletlerin, devletlerin yükseliş ve çöküş 
nedenleri iyice araştırılacak olursa, bunun en başta ekonomik 
nedenlere dayandığı görülür. Asrımız ekonomi (iktisat) asrıdır. 
Bu çağda ekonomiye gereken önemi mutlaka vermeliyiz. 
Kalkınmamızın, ilerlememizin temel şartı budur, iktisadi hayatı 
canlandırmaktır.”





1. Hafızasına güvenen daima yanılır

2. Önce kontrol, sonra itimat

3. İşten artmaz, dişten artar

4. İşin hilesi dürüstlüktür

5. İşte idare olmaz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’dan ‘5 Altın Kural’





 Oda’mız, kamu yararına hizmet veren bir  sivil toplum kuruluştur. Bir yanıyla sivil, diğer 
yanıyla devlet adına resmi bürokratik görev ve sorumlulukları olan sivil toplum kuruluşu olarak 
faaliyet göstermekteyiz. Oda’mızın bu iki yönlü faaliyet alanı olması nedeniyle, çalışmaların 
daha çok titizlik içinde yapılması gerekmektedir. 

 Üç dönemdir yürütmekte olduğum Oda Meclis Başkanlığımı da bu hassasiyet 
çerçevesinde yapmaya çalıştım. Çalışmalarımızı, Meclis ve Yönetim Kurulumuz ile anlayışlı ve 
uyumlu bir şekilde yürüttük. Çalışma dönemleri içinde verimli hizmetler gerçekleştirdiğimize 
inanıyoruz. 2013-2017 yıllarını kapsayan bu kitap ile de yaptığımız çalışmaları ayrıntılı şekilde 
üyelerimiz ve Burdurlumuzun takdirlerine arz ediyoruz. 
   
  

                                                                    

Meclis Başkanından

      
Feyzi OKTAY

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı 





 Değerli Üyelerimiz;

 2005 yılında çıktığımız hizmet yolunda planladığımız projelerimizin hayata geçirilmesi 
için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. 
Çalışmalarımızı özellikle üye ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor olmamız, kat edilen bu 
yoldaki en önemli etkendir.

 Önümüzdeki süreçler için önemli bir belge niteliği taşıyan bu çalışmalarla ve geçmişin 
tecrübeleriyle Odamız; kurumsal gelişimi sürekli olarak güçlendirme, nitelikli ve gelişime 
açık hizmet sunma, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini ilerletmeye yardımcı olacak eğitim ve 
organizasyonları yapma, rekabet gücünü arttıracak imkanların oluşturulması, hedef pazarlara 
yönelik yurt içi ve yurt dışı fuar ve iş heyeti çalışmalarının geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin 
tesisi ve projelerde aktif rol alma vizyonuyla faaliyetlerine yön vermektedir.

 Bu görüşler ışığında, tarihe not düşecek bir kaynak olarak gördüğümüz Odamız 2013-
2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu bilgilerinize sunuyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Birlik 
ve beraberlik içinde Odamızı daha etkin hale getireceğimize olan inancımız tamdır. Geçmişte 
olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de başarıya ulaşmamızda Üyelerimizin, Meslek 
Komitelerimizin, Oda Meclisimizin, Yönetim Kurulumuzun ve tüm personelimizin destek 
ve katkıları gerçek gücümüz ve dayanağımız olacaktır. Bu hizmet yolunda bizlere güç veren 
üyelerimize, çalışmalarımızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan personelimiz ve paydaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanından

      
Yusuf KEYİK

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı 
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K uruluş tarihimiz Konya Vilayeti’ne bağlı olarak “Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi Odası” adı 
altında 19. Asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli Mücadele döneminde 
faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte 1923 Yılı’ndan 

itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve arkadaşlarının özverili çalışmaları neticesinde 
faaliyetlerine yeniden başlamıştır.
12 Mayıs 1971 tarihinde vuku bulan elim deprem sonucunda hasarlı olması nedeniyle onarımına karar 
verilen binasından deprem çadırlarına taşınan Odamız, Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR, Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile personelin fedakârca 
çalışmaları neticesinde bu çadırlarda hizmet vermeye aralıksız devam etmiştir.

Odamız kurulduğu tarihten buyana sadece üyelerinin menfaatlerini korumakla yetinmeyip, ekonomik 
gelişime önemli katkılar sağlayacak yatırımları gerçekleştirmeyi de kendisine görev edinmiştir. Bu 
bağlamda Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer yetkili merciler nezdinde yapmış olduğu girişimler 
ve yoğun çalışmalar neticesinde aşağıda yer alan değerleri Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine kazandırmıştır.

Et ve Balık Kurumu Burdur Et Kombinası: 
1966 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BERBEROĞLU 
tarafından İlimize kazandırılması çalışmalarına başlanmış ve Fethi KUT, Cengiz ÇİFTÇİ, Metin ÇOKSEZEN, 
Mümtaz DAYIOĞLU, Nurettin BOYACIOĞLU ile Vahittin UZELLİ’nin Yönetim Kurulu Başkanlıkları 
döneminde bu çalışmalara devam edilmiş, 1974 Yılı’nda tesisin montajına başlanmış ve 1976 Yılı’nda 
montaj işlemleri tamamlanarak tesis bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak işletmeye açılmıştır.

Burdur Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş. : 
1967 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Fethi KUT’un Başkanlıkları 
döneminde Odamızın kurucu ortağı olduğu fabrikanın İlimize kazandırılması çalışmalarına başlanmış 
ve 1969 Yılı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz ÇİFTÇİ’nin döneminde fabrikanın temeli atılmıştır. 
Ancak 1971 Yılında İlimizde yaşanan deprem neticesinde, kurucu ortakların sermaye taahhütlerini 
yerine getirme imkânı ortadan kalktığından, tesisi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan SEK devir alarak 
tamamlamış ve faaliyete geçirmiştir.

Burdur Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. :
1967 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Fethi KUT’un Başkanlıkları 
döneminde, Odamızın kurucu ortağı olduğu fabrikanın kuruluş çalışmalarına başlanmış ve Cengiz 
ÇİFTÇİ, Metin ÇOKSEZEN, Mümtaz DAYIOĞLU, Nurettin BOYACIOĞLU ve Vahittin UZELLİ’nin Yönetim 
Kurulu Başkanlıkları döneminde bu çalışmalara devam edilerek; tesisin montaj işlemleri tamamlanmış 
ve 1977 Yılı’nda işletmeye açılmıştır.

Yeşilova Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası T.A.Ş. :
Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun 1973 Yılı’nda 
yapmış olduğu girişimler sonucunda, Cumhuriyetimizin 50. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak İlimize kazandırılmıştır.

Karamanlı Un Makarna ve Çocuk Maması Fabrikası T.A.Ş. :
Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun 1973 Yılında 
yapmış olduğu girişimler sonucunda, Cumhuriyetimizin 50. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak İlimize kazandırılmıştır.

Burdur Traktör ve Ön Yükleyici Fabrikası A.Ş. :
1975 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun 
Başkanlıkları döneminde kuruluş çalışmalarına başlanmış ve Odamızın kurucu ortağı olduğu tesis, 1976 
Yılında Yönetim Kurulu Başkanı Vahittin UZELLİ’nin Başkanlığı döneminde işletmeye açılmıştır.

Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. :
1990 Yılı’nda kurulan şirkete, Meclis Başkanı Mehmet KÜÇÜKKABAK ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Kayhan ERTUĞRUL’un Başkanlıkları döneminde, Odamız kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

Burdur Organize Sanayi Bölgesi:
1975 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun 
Başkanlıkları döneminde çalışmalar başlatılmış ve 1976 Yılı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Vahittin UZELLİ 

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI TARİHÇESİ
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döneminde gerekli izinler alınmış ve 1977 Yılı’nda ise, Odamızın da iştiraki ile Müteşebbis Heyet 
kurularak faaliyete geçirilmiştir. Kurulan Müteşebbis Heyette, Odamızı ilk olarak Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Hüseyin AĞAOĞLU temsil etmiştir.

Sosyal ve kültürel açıdan da İlimizde birçok etkinliklere imza atan Odamız; Burdur Devlet Hastanesi 
Poliklinik Binası’nın yapımına, Burdur Ticaret Lisesi Binası’nın yapımına, Birliğimizin maddi destekleri ile 
Burdur Özürlüler Okulu Binası’nın tamamlanmasına, Birliğimiz tarafından TOBB İlköğretim Okulu’nun 
İlimize yapılmasına, Burdur Spor’a ve diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları’na maddi ve manevi her 
türlü desteği vermiştir.

Odamız ayrıca Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇÖLLÜ’nün 
Başkanlıkları döneminde, 25–31 Ağustos 1979 tarihleri arasında 1. İnsuyu Festivali’nin tertip edilmesini, 
Burdur Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmiş, kuruluşundan bu güne kadar yoksul ve muhtaç ailelere 
ayni ve maddi yardımlarda bulunmuş, öğrencilere eğitim yardımı yapmış ve birçok öğrencimize de burs 
vermiştir.

Meclis Başkanı Ali İhsan ERMAN ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL döneminde yapılan 
çalışmalar neticesinde Odamız, Burdur Yüksek Öğretim Vakfı’nın kurulmasında etkin rol oynamış ve 
böylelikle İlimize üniversitenin kazandırılması konusunda ilk adımlar atılmıştır. 

İlimizdeki örnek binalar arasında gösterilen hizmet binamızın yapımına 1988 Yılında karar verilmiş, 
dönemin Meclis Başkanı Mehmet KÜÇÜKKABAK ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL’un 
uzun süreli ve yoğun çalışmaları neticesinde ilk olarak 1993 Yılı’nda Burdur Kızılay Derneği’nden arsası 
satın alınmış, 1994 Yılı’ndan itibaren ise; Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Kayhan ERTUĞRUL’un önderliğinde kurulan Emanet Komisyonu’nun özverili çalışmaları neticesinde 
binamızın inşasına kısa sürede başlanılmış ve 1995 Yılı’nda dönemin Meclis Başkanı Vural KANRICI 
ile Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin İÇOĞLU tarafından inşasına devam edilen binamız, 1998 Yılında 
dönemin Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER tarafından 
tamamlanarak hizmete açılmıştır. Odamız halen bu binasında hizmet vermeye devam etmektedir.

1999 Yılı’nda Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER döneminde, 
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı(BAGEV)’nın kurulmasında etkin rol oynayan Odamız, Vakfa 
kurucu ortak olarak iştirak etmiş ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda Burdur-Antalya-
Isparta ve Afyonkarahisar İlleri’nin bir güç oluşturarak ortak hareket etmeleri temin edilmiştir.

2000 Yılı’na gelindiğinde ise; Meclis Başkanı Salih DİNÇER ile Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
KISAOĞLU’nun Başkanlıkları döneminde özelleştirme kapsamına alınan Burdur Et Kombinası, Odamızın 
da kurucu ortağı olduğu Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak yok 
olmaktan kurtarılmış, Ülke ve İlimiz ekonomisine yeniden kazandırılmıştır. 

2005 Yılı’nda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığı’na gelen Feyzi OKTAY ile Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na gelen Yusuf KEYİK, henüz göreve gelmelerinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine 
rağmen, Odamız hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda; 
KOSGEB Sinerji Odağı’nın, İGEME Temsilciliği’nin ve K Belgeleri’nin verildiği birimin Odamız bünyesinde 
açılmasını sağlamışlardır. Böylelikle üyelerimizin Devlet desteklerinden daha fazla yararlanmaları, ihracat 
yapan ve/veya yapmak isteyen üyelerimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi ve K belgelerinin alınması 
konularında üyelerimize ve bu sektörde çalışanlara büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Bunların yanı sıra 16-
19 Kasım 2005 tarihleri arasında 1. Burdur Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesinde Odamız maddi ve 
manevi destekleriyle etkin rol oynamış, Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici ve İşletme 
A.Ş.’ne kurucu ortak olarak iştirak edilmek suretiyle, girişimci ruha sahip halkımıza geliştirecekleri yeni 
teknolojiler konusunda verilen desteklerden azami ölçüde yararlanmaları temin edilmiştir. Odamız 2. 
Organize Sanayi Bölgesi’nin İlimize kazandırılması ve 2006 yılında kavuştuğumuz Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitemizin bir fakülte binasını yaptırma taahhüdünü yerine getirmiştir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine sağladığı hizmet kalitesini daha ileriye taşımak adına; 10.07.2007 
tarihinde EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve 7 Mart 2012 tarihinde TOBB Akredite Oda 
Belgesi’ne sahip olmuştur. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasında 13 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Her Meslek Komitesi bir başkan 
ve bir başkan vekili tarafından oluşmaktadır. 30 Meclis Üyesi ve 9 Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. 
Toplam 14 Personeli bulunmaktadır.
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BURDUR HAKKINDA

Burdur, Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde, Göller Belgesinde yer almaktadır. 

Burdur Havzası’nda iklim bakımından Akdeniz ikliminin tipik Özellikleri görülürse de yükseklik 
ve dağların iç taraflarında karasal iklim ile İç Anadolu iklim özelliklerine yakın özellikler de 
gözlenir.

Burdur, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede yer almaktadır. 
İl toprakları 36-53 ve 37-50 kuzey enlemleri ile 29-24 ve 30-53 doğu boylamları arasında 
yer alır. İlin yüzölçümü 6883 km2 dir İl arazisinin %60.6’sı dağlık, %2.7’si yayla, %19’u ova 
%17.6’sı engebelidir. Topraklar genel olarak killi ve kireçli bir yapıya sahiptir. İlin genel yüksekliği 
(ortalama) 1000 metredir.

Burdur Gölü Söğüt Dağı ile Sulu dere Yayla dağ kütleleri arasında kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda uzanan oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur. 
Gölün batı kesimi boyunca uzanan fay hattı nedeniyle bu kısımda kıyı çizgisi çok dardır. 

Kapalı bir havzada yer alan gölün akıntısı yoktur. Göl suyu oldukça tuzlu olup ülkemizin en 
derin göllerinden birisidir. 

Göl üzerinde yapılan araştırmalara göre besin maddeleri yönünden çok zengin olmadığı 
belirtilmektedir. Buna karşılık gölün yüze yakın kuş türüne ve yaklaşık olarak 300 bine yakın 
su kuşuna ve özellikle Dünyada nesli tükenmekte olan “dikkuyruk” ördeklerinin % 70’ine ev 
sahipliği yapmaktadır. Endemik kuş türlerinin barınma alanı olan Burdur Gölü uluslararası 
öneme sahip bir sulak alandır. 85 kuş türü yaşar. Burdur’un diğer gölleri; Salda Gölü, Karataş 
Gölü, Yarışlı Gölü ve Gölhisar Gölü’dür.

Karacaören Barajı: Aksu çayı üzerindeki baraj Bucak ilçesine 35 km uzaklıktadır. 
Yapraklı Barajı : Dalaman Çayı’nın bir kolu üzerinde kurulmuştur. 

Burdur ilinde yükseklikleri 1200 ile 2200 metre arasında değişen birçok yayla vardır. 

EKONOMİ
Burdur’un ekonomisi, öncelikle “Tarım ve Hayvancılığa ve buna bağlı gelişen “gıda sanayisine. 
“tarım makineleri sanayisine ve et-süt-tarım ürünleri (un, makarna, kadayıf, kemalpaşa tatlısı, 
vs.) gibi dayanmaktadır Burdur’un, özellikle doğaltaş rezervleri de yükselen bir ekonomik değer 
olarak ortaya çıkmaktadır. Önemli bir gelişme potansiyeli olarak harekete geçen “mermer 
sanayi”, Burdur için ve ülkemiz için çok büyük bir ilerleme ve markalaşma yolundadır. Ayrıca; 
silah sanayi, tekstil ve tekstil makineleri sanayi, inşaat-yapı sanayi, orman ürünleri sanayi, 
mobilya ve müzik aletleri sanayi, plastik sanayi de Burdur’un önemli sektörleri arasındadır.

Burdur’un sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi 31’dir. 1987-1994 yılları arasında Türkiye Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla’sındaki ortalama yıllık artış hızı  %3 iken. Burdur ili % 1,5 ile Türkiye otalamasının 
altında gelişme göstermiştir.

İHRACAT
2004-2007 yılları arasındaki ekonomik gelişmeler içinde Burdur, Türkiye’nin gelişmesindeki 
oransal/binde bir paralelliği yakalamıştır. Türkiye’nin 2006 ihracatı 85 milyar dolar iken, 
2007”de 100 milyar doları aşmış; Burdur ise, aynı yıllarda 85 milyon dolardan, 100 milyon 
dolara yaklaşmıştır.

TARIM VE HAYVANCILIK
İlimizde 43.100 aile tarımla uğraşmakla ve tarım işletmeleri, “Aile işletmeciliği” şeklindedir 
Tarımsal faaliyet alanı bakımından 6.465’i (%15) bitkisel urun yetiştirmekte, 6.465’i (%15) 
hayvan yetiştiriciliği yapmakta ve 30.1701 (%70) hem bitkisel ürün, hem de hayvan yetiştiriciliği 
işini yürütmektedir.
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Burdur’un Arazi Varlığı
Yapılan araştırmaların sonunda Burdur’un arazi varlığının toplam 713-500 hektar olduğu 
saptandı. Bu arazi varlığının. 209.828 hektarı tarıma elverişli alan, 325.601 hektarı orman ve 
fundalık, 9.118 hektarı çayır ve meralar, 29.693 hektarı sulu satıhlar ve 139.260 hektarı tarıma 
elverişsiz olarak kullanılıyor. 

TARIM
Bu da gösteriyor ki, tarıma elverişli topraklar sınırlıdır ve tarım ürünleri de tur açısından çok 
çeşitlilik göstermez. Ürünler arasında en geniş yeri, yüzde 90 ile tahıl oluşturur. Burdur’un yıllık 
ortalama tahıl üretimi; (başta buğday, ardından arpa) 300 bin ton kadardır. Son yıllarda hızla 
gelişen hayvancılığa destek alan olarak, yem bitkilerine ve silaja yöneliş artmıştır. 

Burdur’da süt üretimi hızla artmaktadır, yaklaşık 800 ton/gün süt üretilmektedir. Bu sütün 
ancak beşte biri Burdur’daki fabrika ve mandıralarda işlenmektedir. Üretimde yeni teknolojiler 
kullanımı ve uygun pazar olanakları ve özellikle kültür ırkı hayvan miktarında artış sağlanması, 
keza su ürünleri ile ilgili olarak etkin organizasyonlara kavuşulması halinde çok daha yüksek 
üretim değerlerine ulaşılabilecektir. 

MADENCİLİK
Burdur ilinde önemli oranda yeraltı zenginlikleri bulunmamaktadır. Bilinen maden rezervlerinin 
başında kömür çelmektedir. Burdur Belediyesi adına ruhsatlı sahada kömür madeni açılmış 
ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle çalıştırılamamıştır. Burdur ili Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde 
krom üretilmekledir. İlin değişik bölgelerinde manganez, demir. molibden ve manyezite 
rastlanmıştır. Bucak, Yeşilova Gençali ve Yarışlı’da mermer üretilmektedir. Karamanlı, Tefenni ve 
Bucak ilçelerinde son yıllarda mermer tesisleri gelişmektedir.

Mermercilik ve Mermer Sanayi
Mermer sanayisi, Burdur’da gelişen sanayi kollarından birisidir Burdur, son yıllarda, mermer 
potansiyellerinin farkına varmış, bu alanda süratli bir gelişim göstermektedir. Mermercilikte 
erken harekete geçmiş illerde duraklama ve gerileme görülürken. Burdur mermercilik alanında 
suratlı bir atılıma ve sanayileşmeye başlamıştır.

Mermer; metamorfizm olayı sonucunda kalker ve dolomittik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle 
meydana gelmiş bir bileşimdir.

İlimiz mermer yatakları bakımından oldukça zengindir. 130 kadarı Bucak ilçesinde olmak 
üzere, merkez ve ilçelerde 200’e yakın mermer fabrika ve işletmesi bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Burdur”a ekonomi yönden en büyük katkıyı sağlayan sektör durumundadır. Mermer sanayisi 
aynı zamanda, Burdur’un en büyük ihracat kalemini oluşturmaktadır. Burdur mermerciliği, 
‘Burdur Beji’ ile marka olmayı başarmıştır.

Bu sektör Burdur için gelecek vaat etmektedir. Antalya’nın 2006 yılında yaptığı yaş sebze 
ihracatı 200 milyon Dolar iken, Burdur’un mermer ihracatı da 80 Milyon Dolardır. Bu oran. 
Burdur için mermerciliğin önemini belirtmeye yeter. Burdur’da halkın geçim alanında hâlen 
önde olan tarım ve hayvancılığın, yakın zamanda mermerciliğin gerisinde kalacağı söylenebilir.

TURİZM
Burdur ili doğal ve tarihi zenginlikleri» iklimi ve folkloru ile birçok bölgemizden daha üstün bir 
turizm potansiyeline sahiptir. Burdur ilk insanların yaşadıkları yerleşim yerleri, antik kentleri ve 
Türk İslam eserleri ile önemli bir turizm merkezidir.

Burdur, özellikle İnsuyu Mağarası ve gölleriyle; başta Sagalassos olmak üzere antik kentleri 
ve tarihi Burdur evleriyle, kültür-tarih turizminin iddialı şehirleri arasında yer alıyor. Doğal ve 
tarihi zenginlikler; iklim, folklor, tarım, tabiat gibi turizm unsurları, Burdur’a birçok bölgemizden 
daha fazla avantaj sağlamaktadır. Türkiye turizminde önemli bir yeri olan Akdeniz, Ege ve Orta 
Anadolu bölgeleri arasında bulunan; tabiat güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve folklor olmak üzere 
üç önemli turizm unsuru, Burdur’u bir turistik cazibe merkezi haline getirmektedir.
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1.1 BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM STRATEJİSİ

5174 Sayılı Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Kanunu çerçevesinde kurulmuş ve Kamu Kurumu 
Niteliğinde bir Meslek Örgütü olan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası;

Kamunun kendisine vermiş olduğu görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek için 
gerekli şartları oluşturmuş, organizasyonel yapısını buna göre düzenlemiştir.

Oda, günümüzde çağ dışı kalan, klasik yönetim anlayışından sıyrılarak, çağdaş yönetim 
anlayışı olan Kurumsal Yönetişim ilkelerini benimsemiştir.

Oda, Toplam Kalite Yönetim Sistemini, Kurumsallaşmasının aracı olarak benimsemiş ve 
uygulamaktadır.

Oda kaynaklarını optimal biçimde kullanabilmek için, “bilgi”nin öneminin farkındadır. Almış 
olduğu kararlar ve geliştirmiş olduğu politikaların gerçekçi ve tutarlı olması için; sağlıklı 
verilerden elde edilmiş bilgilere dayandırılması gerektiğine inanmaktadır.

Oda, tanımlamış olduğu vizyona ulaşabilmek için, orta vadeli Stratejik Planını hazırlamış ve 
uygulamaktadır. 

Oda sanayi, iç ve dış ticaretle ilgili belgelerin satış, düzenleme ve onaylama işlemlerini 
gerçekleştirerek, ticaret ve sanayinin mevzuata uygun biçimde yürümesine katkı sağlar.  

Üyelik prensibi ile meydana gelmiş olmasından dolayı; Misyonu çerçevesinde, hizmet 
yelpazesini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirir. 

Bölgesel Kalkınmadaki rolünü etkin biçimde yerine getirmek için, Sosyal Sorumluluk bilinciyle 
hareket eder.

Oda, güncel teknolojileri takip eder, hizmetlerin sunumunda yeni teknolojileri kullanır.

Oda, etkin ve sürekli iletişim halinde olabilmek için, üyelerinin tüm bilgilerini güncel tutmaya 
yönelik süreçlerini/prosedürlerini tanımlamıştır.

Üyesinin her türlü bilgisi odanın güvencesi altındadır. Bilgi güvenliği konusunda, risklerini 
belirlemiş, gerekli yasal ve teknolojik tüm tedbirleri almıştır.

Oda, kurumsal performansın çalışanlarla doğrudan ilişkisinin bilinciyle, insan kaynağını en iyi 
biçimde yönetmek üzere sistemini kurmuştur. 

Oda yıllık bütçesinin hazırlanmasını ve dönem içerisindeki muhasebe hareketlerini, “TOBB 
Bütçe Muhasebe Yönetmeliği” çerçevesinde yerine getirir.

Gelirlerinin neredeyse tamamı Üye Aidatları ve Kamu Ajanlığından oluşan odanın mali yönetim 
anlayışı sıfır risk içeren yatırım araçlarıyla şekillenmektedir.

Oda, özellikle hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkiyecek olan, mal ve hizmetlerin satın 
alınmasında, kurumun çıkarlarını koruyan ve şeffaflığı sağlayan süreç/prosedürlerini 
tanımlamıştır. 

Üyelerinin işlerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla, sektörel Networkler oluşturur.

Üyelerinin çıkarlarını korumak üzere, onları her türlü platformda temsil eder.

Üyelerinin rekabet avantajı elde edebilmeleri için, ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık 
desteği verir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 
oluşturulmuştur.
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1.2 BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

• Oda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve 
geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki 
disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek 
üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı 
Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

• Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler 
doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik 
koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.

• Odanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde 
tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

• Harcamalar odanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar 
düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

• Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel 
Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı 
hallerde, genel sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır.

• Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis tarafından saptanan miktar kadar harcama, 
sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen 
yapılabilir.

• Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden oda, genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

• Oda harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, 
doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.

• Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak 
için; düzenli olarak mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna, ilgili organlara ve 
oda üyelerine sunar.

• Oda, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu 
fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.

• Oda, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı 
ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit 
mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

• Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere 
karşılık sigortalanır. 

• Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı 
ile oluşturulmuştur.
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1.3 BUTSO İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, 
uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, 
performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, 
motivasyonu artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan 
Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası 
sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile;

• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı

• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret 

politikası yürütmeyi,

• Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,

• Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül  

uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,

• Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,

• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,

• Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,

• İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 
oluşturulmuştur.

1.5 BUTSO HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI
 
Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, 
uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin 
sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, 
üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm 
hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;
• (SMS) Kısa mesaj,
• Elektronik posta,
• Telefon,
• Faks,
• Web sayfası
• Sosyal Medya
• Yıllık Faaliyet Raporu
• Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını 
       kullanmaktadır. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 
oluşturulmuştur.
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1.6 BUTSO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKASI
 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine 
göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler 
ile hizmetler üretmektir. 

Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin 
hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 
oluşturulmuştur.

1.7 BUTSO ÜYE İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Burdur TSO Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye 
ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir.

Bu bilinçle;
• Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an 

ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır. 
• Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde 

kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
• Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları oda tarafından 

ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.
• Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve 

Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları 
devam etmektedir.

• Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim 
Sisteminde tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir.

• Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve bölgemize ait sorunları 
çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve 
uygulamaya koyar.

• Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle 
kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.

• Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer 
bilgileri daima güncel halde tutar.

• Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar 
çerçevesinde çalışır

• Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini 
devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

• Diğer Odalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 
oluşturulmuştur.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 11

1.8 BUTSO KALİTE POLİTİKAMIZ

• Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için 

doğru, güncel, hızlı hizmeti sevgi, saygı ve güven ortamında sunmak, 

• Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde;  gelişen hizmet çeşitliliği sunan, 

kurumsallaşmayı başarmış, müşteri memnuniyeti sağlayan, sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş,  

modern ve öncü bir Oda olmak,

• Meslek ahlakını koruyan ve müşterilerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili ticari gelenekleri 

tespit etmek,

• Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, daha ileri teknoloji uygulamalarına 

destek vermek,

• Üyelerimizin mesleklerinde gelişmesi için ortamlar hazırlamak,

• Kalite Yönetim Standardının gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmak,

• Üyelerimiz ile Devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak 

yürütmek,  

• Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve üye memnuniyetini 

ölçmektir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 

oluşturulmuştur.

MİSYON

5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatlar doğrultusunda, 
bölge ekonomisi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde hizmetleri sürdürmek,

Bütün paydaşların sorunlarına çözüm üretecek çalışmalar yapmak,

Sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetleri sürdürmek, 

Güler yüzlü, güvenilir ve kaliteli bir anlayışla hizmet sunmaktır.

VİZYON

Globalleşen dünyada, rekabet avantajı yakalama adına, bütün çağdaş yönetim tekniklerini 
kullanarak, yerinde ve zamanında doğru bilgileri üretip, bölgenin kalkınma sürecine politika ve 
stratejileri ile yön veren güvenilir, öncü lider bir Oda olmak.

TEMEL DEĞERLER

• Şeffaflık ve hesap verebilirlik
• Çağdaş yönetim anlayışı
• Sosyal sorumluluk bilinci
• Çözüm odaklı hizmet anlayışı
• Üyelere güler yüzlü hizmet
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BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınmada İldeki önemli aktörlerden biri olduğunun 
bilinciyle;  

• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte sosyal sorumluluk projeleri yapmayı ve 

yürütmeyi, 

• Bölgesel kalkınmaya fayda sağlayacağına inandığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde 

öncü rol üstlenmeyi ve maksimum verimi sağlayabilmek adına proje paydaşları arasında 

koordinasyonu sağlamayı, 

• Kalkınmanın önünde engel teşkil eden, bölgesel ve sektörel sorunları tespit edip, çözüm 

önerilerini üreterek, ilgili kurum-kuruluşlar nezdinde bu sorunların bertaraf edilmesi için 

lobicilik faaliyeti yürütmeyi,  

• İlin ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilerek etkin kılınması ve turizm 

potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,

• Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; üyeleri, çalışanları, kamu, sivil toplum 

kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi, 

• Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sorumluluk Politikası olarak belirlemiştir. 

YARDIM VE SPONSORLUK POLİTİKASI 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu mevzuat çerçevesinde ve Bakanlıkça uygun 
bulunan sınırlarda, bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla ve 
özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak; 

• İlimizin tanıtımına ve kalkınmasına fayda sağlayacak her türlü yerel, ulusal ve uluslararası 

organizasyonlara, 

• Okul ve derslik yapımlarına, eğitime yönelik faaliyet ve organizasyonlara, akademik 

çalışmalara,  

• Sporun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin artırılmasına yönelik yapılan 

organizasyonlara ve sportif faaliyetlere,

• Tarihi eserlerin onarımına, restorasyonuna, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına yönelik 

yapılan kazı çalışmalarına, 

• Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara, 

• Ticaretin ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı 

yatırım projelerine, 

• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere, 

Maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, Yardım ve Sponsorluk Politikası olarak 
belirlemiştir. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile 
oluşturulmuştur.
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YARDIMCI HİZMETLER

 • GÜVENLİK VE DANIŞMA  
   MEMURU
 • HİZMETLİ 1
 • HİZMETLİ 2
 • ŞOFÖR

ORGANİZASYON ŞEMASI

Tablo 1: BUTSO Organizasyon Şeması
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BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI YAPISI

YÖNETİM YAPISI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası organları;
• Meslek Komiteleri
• Meclis
• Yönetim Kurulu
• Disiplin Kurulu

Meslek Komiteleri
Oda meslek komiteleri üye sayısına göre değişmekle birlikte, meslek gruplarınca dört yıl için 
seçilecek beş ya da yedi kişiden oluşur. Komite kendi üyeleri arasından 4 yıl için 1 Başkan ve 
1 Başkan Yardımcısı seçer. BUTSO’ da 13 adet meslek komitesi bulunmaktadır.

Görevleri
• Meslekleri  ile  ilgili incelemeler yapmak,  yararlı  ve  gerekli  gördükleri   tedbirleri görüşülmek 
üzere Oda Yönetim Kuruluna teklif etmek.

• Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan 
yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına 
karar vermek.

• Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, 
bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.

• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

MESLEK 
GRUBU

KOMİTE 
BAŞKANI

KOMİTE 
BAŞKAN YRD. ÜYELER

1 Hasan 
KIŞLALIOĞLU

Mustafa 
KAYABAŞI

Hüseyin 
YARDIM

Ahmet 
ÇOKSEZEN Mehmet ÖZ

2 Hasan 
GÜLMEZ Hakan AÇAR İbrahim 

SOLAK Suat CAN Mehmet 
DURMAZER

3 Rifat TONKAZ Mustafa 
ARSLAN

Hasan Ali 
DALDAL Osman GÖK Cafer ÖZALP Mehmet 

ELMACIKLI
Ayhan 

ÖZDEMİR

4 Yusuf AKCA Mehmet PEKER Ömer 
ÇELİKER Gülay KORUR Yoldaş ÇETİN M. Hakkı 

YETKİNGÖZ
Hatice 

BÜYÜKYÖRÜK

5 Murat 
MIHLADIZ İbrahim ÖKTEM Feyzi 

OKTAY
Kenan 
ŞAHAN

Mustafa 
BERBEROĞLU

6 Ali SEVİNÇ Hüseyin MENGİ İbrahim 
TEKİN

Mahmut 
TEKİN

Müjdet 
KÖKSAL

Dündar 
AKTAŞ Murat SEZGİN

7 İlker DEMİR Özgür EKİNCİ Ali GÜR Murat 
AKKAYA

Mustafa Kemal 
YATAK

8 İsmail 
KOCAPINAR Saim GÜÇ Ozan 

KISAOĞLU
Harun 

ŞENSES
Muzaffer 

HARMANŞAH

9 Namık Kemal 
ÖZKAN Ali DEMİREL Hasan 

AKÇAY
Hakan 
YORAN

Ali Tarkan 
BÜYÜKYÖRÜK

10 Uğur SAYIN Asım ERGÜN Yusuf 
KEYİK

Özgür 
ÇELİKER

Hasan 
SAYDAM

11 Fahri ONGUN Halil SADAK Alaettin 
SEÇİLMİŞ Osman KURT Yasin 

ÇAVUŞOĞLU

12 Nihat KILINÇ Gökhan 
ÖZDEMİR

Aykut 
ACUN Tahsin EREN Ali TEKİN

13 Ali KOZAK Mustafa SAĞDIÇ Yakup 
YILDIZ

Ömer Faruk 
GÜNDÜZALP Mustafa ÜNLÜ Yusuf 

ONGUN Gültekin ÖZ

Tablo 2: BUTSO Meslek Komiteleri
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Meclis
Oda Meclisi, meslek gruplarınca 4 yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri 5 
kişiden oluşan gruplarda ikişer, 7 kişiden oluşan gruplarda üçer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı 
sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından 4 yıl için Başkan, Başkan Yardımcısı ve 
1 Katip Üye seçer. BUTSO’da 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Katip Üye ile toplam 30 kişiden 
oluşan meclis bulunmaktadır.

Görevleri
• Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek.

• Kendi üyeleri arasından Birlik Genel Kurulu üyelerini seçmek.

• Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

• Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak.

• Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek.

• Aylık mizanı ve aylık talepleri incelemek ve oylamak.

• Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle 

ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından 

istenecek hakem ve bilir kişi listelerini onaylamak.

• Odaya kayıtlı üyeler hakkında Disiplin Kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara 

bağlamak.

• Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve Yönetim Kuruluna ibra etmek, sorumluluğu 

görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, 

tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, 

bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya 

karar vermek.

• Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

• Yönetim Kurulunca Odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak 

verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.

• Yurt içi ve yurt dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege 

göndermek.

• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya 

olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana 

gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve 

gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak 

davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli 

gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

• Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin 

üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.

• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİSİ

Feyzi OKTAY
Meclis Başkanı

Hasan AKÇAY
Meclis Başkan Yrd.

Yakup YILDIZ
Meclis Başkan Yrd.

Ozan KISAOĞLU
Meclis Katip Üyesi

Hüseyin YARDIM
Meclis Üyesi

Ahmet ÇOKSEZEN
Meclis Üyesi

İbrahim SOLAK
Meclis Üyesi

Suat CAN
Meclis Üyesi

Hasan Ali DALDAL
Meclis Üyesi

Cafer ÖZALP
Meclis Üyesi

Mustafa ARSLAN
Meclis Üyesi

Ömer ÇELİKER
Meclis Üyesi

Gülay KORUR
Meclis Üyesi

Kenan ŞAHAN
Meclis Üyesi

Mahmut TEKİN
Meclis Üyesi

Ali SEVİNÇ
Meclis Üyesi

Müjdat KÖKSAL
Meclis Üyesi

Ali GÜR
Meclis Üyesi

İlker DEMİR
Meclis Üyesi

Harun ŞENSES
Meclis Üyesi

Hakan YORAN
Meclis Üyesi

Yusuf KEYİK
Meclis Üyesi

Yoldaş ÇETİN
Meclis Üyesi
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Osman KURT
Meclis Üyesi

Özgür ÇELİKER
Meclis Üyesi

Alaettin SEÇİLMİŞ
Meclis Üyesi

Tahsin EREN
Meclis Üyesi

Aykut ACUN
Meclis Üyesi

Ömer Faruk GÜNDÜZALP
Meclis Üyesi

Gültekin ÖZ
Meclis Üyesi

Tablo 3: BUTSO Meclisi

Yönetim Kurulu
Oda Yönetim Kurulu, 4 yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda 5; yirmi ile 
yirmi dokuz arasında olanlarda 7; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda 9; kırk ve daha fazla 
olanlarda 11 kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulunun Başkanını, asıl 
ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından 4 yıl için bir 
veya iki Başkan Yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Görevleri
• Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmek.
• Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları Oda Meclisine sunmak.
• Aylık hesap raporunu Oda Meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
• Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine 
karar vermek.
• Disiplin Kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin 
ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
• Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
• Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
• Odanın 1 yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor 
hazırlayıp meclise sunmak.
• Hazırladığı Oda iç yönergesini Meclise sunmak.
• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî 
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa 
fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek.
• Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller 
çerçevesinde karara bağlamak.
• Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
• Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 
yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
• Hakem veya hakem heyeti seçmek.
• Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan 
diğer görevleri yerine getirmek.
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BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU

Mahmut
TEKİN

Yön. Kur. Üyesi

Hüseyin 
YARDIM

Yön. Kur. Üyesi

Aykut 
ACUN

Yön. Kur. Üyesi

Tahsin 
EREN

Yön. Kur. Üyesi

Hasan Ali
DALDAL

Yön. Kur. Üyesi

Ömer Faruk 
GÜNDÜZALP

Yön. Kur. Sayman Üye

İbrahim SOLAK
Yön. Kur. Başkan Yrd.

Ömer Çeliker
Yön. Kur. Başkan Yrd.

Yusuf KEYİK
Yönetim  Kurulu Başkanı

Tablo 4: BUTSO Yönetim Kurulu

Disiplin Kurulu
Oda Disiplin Kurulu, Meclisçe Odaya kayıtlı olanlar arasından 4 yıl için seçilen 6 asıl ve 6 yedek 
üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından 1 Başkan 
seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Görevleri:
• Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul 
ve esaslara uygun olarak yürütmek.
• Meclise, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası v
erilmesini önermek.

DİSİPLİN 
KURULU 
BAŞKANI

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Osman 
KISAOĞLU Şükrü ÜRKÜT Fahri ONGUN Hakan AÇAR Hüseyin 

MENGİ
Turgay 

ÇARBOĞA

Tablo 5: BUTSO Disiplin Kurulu
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SANAYİCİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
Katılımcılardan yapılan değerlendirme-
de şu görüşlere yer verildi: Batıda baş-

layan sanayicilik ve modern sanayi kavramla-
rı, günümüzde hızla değişen üretim teknikleri, 
ürün çeşitliliği, iç-dış pazarlama, rekabet, tü-
ketici istekleri gibi kavramlarla genişlemiş ve 
iç içe bir hal almıştır. 

Yapılanma ve işleyiş de, bu kavramsal 
alanların etkileşimine uygun şekillenerek, 
tesis edilmektedir. Yani, günümüzde ‘Sanayi 
ve Sanayileşme’ deyince daha komplike, 
sistematik, güçlü tesis ve firmalar akla 
gelmektedir. Dolayısıyla, “Sanayicinin 
Üniversite İşbirliği ve Beklentileri” şeklindeki 
konumuzu da bu kavram ve perspektif 
çerçevesinde ele almakta yarar vardır.  

Zira, eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
bölünmesi ile ortaya çıkan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ oluşumunun da bu 
alandaki gelişimin neticesi olduğu açıktır. Tabii 
ki, Türk sanayi gelişimi ile birlikte gördüğümüz 
Bakanlıktaki rasyonel değişim, artık devlet 
yapısının hantallıktan kurtuluş ve global 
değişime ayak uydurabilme kabiliyetini de 
ortaya koymaktadır. Devletin ayrıca, “Büyük 
Devlet” Politikaları kapsamında, ekonomik 
gelişim ve sanayide üstünlük amaçlarını, nihai 
hedefleri belirleyen stratejik planlar içinde ele 
aldığını görüyor ve Milletimizin geleceğine 
daha büyük güvenle bakıyoruz. 

Bu güven ve yüksek moral içerisinde, ilgili 
tüm kurum, kuruluş, firma ve basınımızla 
birlikte kamuoyu desteğini da alarak; İlimizde 

MAKÜ Konferans Salonu’nda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, MAKÜ, BUTSO, 
BAKA ve KOSGEB’in birlikte düzenledikleri “BAKA Mali Destek Programları ve Üni-
versite Sanayi İşbirliği” programı gerçekleştirildi. Devlet destek programlarıyla, Üni-
versite ve Sanayiciyi ortak sahada buluşturan Burdur Valiliği ve Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitemiz, geleceğe emin adımlar atılmasını sağlıyor.

MAKÜ VE SANAYİCİ ORTAK SAHADA BULUŞTU

3 OCAK 2013

Yapılan toplantıda; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2012 yılı mali destek programı ilanına 
Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Alternatif Turizmin Geliştirilmesi olarak 3 ana başlık altında 13 Aralık 2012 tarihi itibariyle çıktığı, 
2012 mali destek programının; kar amacı güden kurumlara ve kar amacı gütmeyen kurumlara 
yönelik olarak toplamda 20 milyon TL. bütçeye sahip olduğu açıklandı.
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Sanayi Üniversite işbirliğini ve bu işbirliğinden 
beklenen ‘İleri teknolojilerle gelişen ve 
sürdürülebilir gelişim’i tesis eden hedeflerde 
muvaffak olunacağına inanılmaktadır.  

PROGRAM HEDEFLERİ 
Bu programların hedefleri olarak; Üniversite-
Sanayi-Kamu İşbirliği ile ihraç edilebilir veya 
ithal ikamesi sağlayan ürünlerin geliştirilmesi, 
Akademik bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge 
personeli sayısının artırılması, Yeni ve yenilikçi 
şirketlerin yaratılması, Sanayimizin rekabet 
gücünün yükseltilmesi. Şeklinde ifade edildi. 

ALİ GÜR
Burdur Mermer Sanayicisi ve BUTSO 
Yön.Kur.Bşk.Yrd. Ali Gür şunları söyledi: 
Üniversite-Sanayi işbirliğini tanımlayacak 
olursak;Üniversitelerin mevcut olanakları ile 
sanayinin mevcut olanakları birleştirilerek 
bilimsel teknolojik ve ekonomik yönden 
güçlenmeleri için ortaklaşa yaptıkları sistemli 
ve belli bir plana dayanan alışmaların 
bütünüdür diyebiliriz. 

Günümüzde ülkelerin rekabet güçleri, 
pazarlanabilir mal ve hizmet üretimlerinin  
ötesinde; bunları ne ölçüde ileri teknolojiye 
dayalı ve yüksek katma değer taşıdıklarına 
bağlı hale gelmiştir. Ülkelerin kalkınmışlık 
düzeyini, o ülkedeki sanayinin gelişmişlik 
düzeyi belirlemektedir. Bir ülkedeki sanayi, 
hangi alanda olursa olsun, kendi teknolojisini 
kendisi üretebiliyorsa; rekabet koşullarının 
giderek arttığı küreselleşen dünyada, 
varlığını sürdürebilme şansı da o ölçüde 
yüksek olacaktır. Bu da ancak, güçlü bir 

Üniversite-Sanayi İşbirliği ile mümkün olabilir. 
Üniversitemizde adı geçen sanayiler alanında 
AR-GE çalışmaları yapar, bu sektörlere 
yönelik üretim yapan sanayi kuruluşları ile 
temasta olursa, hedefe ulaşmak daha kolay 
olur diye düşünmekteyim.

MERMER ATIKLARI 
Örneğin Mermer Atık Maddeleri Konusunu 
ele alacak olursak; Mermer fabrikalarında 
1m³ ham bloktan 2 veya 3 cm kalınlığa göre 
20 ile 25m, arası mamul ürün alınmaktadır. 
1m³ ham blok 2.7 tondur. Alınan mamulün 

ağırlığı ise 1.5 tondur. Aradaki 1.2 tonluk taşın 
bir kısmı KEK (çamur) olarak, diğer miktar ise 
taş kırıntıları olarak artık madde olmaktadır. 
Bu artıkların çevreye zarar vermeden atılması 
ve bertaraf edilmesi sorun olmaktadır. İşte 
üniversitenin görevi burada başlamalıdır. 

1.Artık KEK (çamur) maddesini: 
.Derz dolgu malzemesi, 
.Hayvan yemi katkı maddesi, 
.Beton üretiminde kullanılması, 
.Çimento üretiminde katkı maddesi olması, 
.Seramik sanayinde, 
.Kağıt sanayinde,  
.Boya ve sıvacılıkta kullanılması için 
araştırmalar yapılması, artıkların ekonomiye  
geri kazandırılması, ham madde israfını 
önleyecek, bizleri de rahatlatacaktır. 

2.Yine oluşan küçük taş kırıkları tesislerden 
geçirilerek Akrega haline getirilmeli, bu 
kırıklarında ekonomiye geri dönüşümü 
sağlanmalıdır. 
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BUTSO, TEB İLE 3 AY ÖDEMESİZLİK 
SAĞLAYAN PROTOKOL İMZALADI

6 OCAK 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile 
üyeleri adına, kullanılacak kredilerde faiz avantajı sağlayan protokol yaptı. 

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Burdur 

Şube Müdürü Özcan Çakar ile Oda üyelerine 
çeşitli avantajlar sağlayan bir protokole imza 
attılar. Keyik ve Çakar’ın imzaladığı protokol 
çalışmasında KOBİ müşteri temsilcisi Mihri-
can Akçay Çetin de yer aldı. 

Protokole ilişkin bilgi veren Şube Müdürü Öz-
can Çakar, “Oda üyelerine nefes aldıracak, 

avantajlı kredilerimiz şöyle: 500 bin TL’ye ka-
dar, 36 ay vadeli, ilk 3 ay ödemesiz, aylık tak-
sit ödemeli ve Yüzde 0.85-0.75 aralığında bir 
faiz uygulaması şeklinde belirledik” dedi. 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ise; Oda-Banka 
arasında imzalanan sözleşmenin, özellikle 3 
aylık ödemesiz dönem içermesinin üyelerine 
nefes kazandıracak bir avantaj getirdiğini, dü-
şündüğünü belirtti. Keyik, bu kredi imkanını 
kullanacak Oda üyeleri için, faydalı olması di-
leklerini ifade etti. 
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B urdur Valisi Nurettin Yılmaz’ın 
Sagalassos, Burdur turizmi ve 
Burdur ekonomisine ilişkin, ifade 

ettiği tanımlama ile başlayan canlı yayın 
programı, Moderötör Sami Altınkaya’ın 
yönelttiği sorulara, Burdur Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya ve BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik’in verdiği cevaplarla devam 
etti. Teb Gn.Md.Yrd. Turgut Boz’un, 
internet rakamlarıyla, Burdurlu 
işadamlarının Burdur’a yatırım 
konusundaki ilgisizliğine yönelik 
ifadesinin çok doğru olmadığını 
belirten BUTSO Başkanı Keyik, 
“Burdur’a yatırım” konusu anlattı. 
Konuşmasına, Burdur ekonomisinin 
lokomotif sektörlerini açıklayarak 
başlayan Yusuf Keyik şunları söyledi: 
Burdur’un OSB ve yatırım alanları 
konusundaki sıkıntısının yanında, 
günümüz yatırımcısının önündeki seçenekleri 
görerek, bizim de yerel yönetimler olarak, 
yatırımlar için alt yapı çalışmalarına bakmamız 
ve yatırımcı için avantaj ve cazibe özellikleri 
ortaya koymamız gerektiğini ifade etti. 

Başkan Keyik Bloomberg Tv Canlı Yayında, 
Burdur’a Yatırım Sorununu Anlattı.

21 OCAK 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Sebahattin 

Akkaya ve Teb Genel Müdür Yrd. Turgut Boz’un katıldığı, Sami Altınkaya’nın 
moderötürlüğündeki Bloomberg Tv Canlı Yayınında, Burdur’un yatırım 

sorunlarını anlattı. 

Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya 
ise; uzun yıllar ihmal edilen ve Burdur Gölü 
kıyı-kenar çizgisi nedeniyle, yatırım alanı 
konusunda sıkıntı yaşatılan Burdur’un, 
yeterince yatırımcı çekemediğini ve son 
dönemlerde, bu sıkıntıları aştıklarını ve ikinci 

OSB faaliyetlerinin devam ettiğini, geçmişin 
ihmallerini süratle gidererek, yatırımcıya 
cazip alan ve OSB’ler üretmeye çalıştıklarını 
açıkladı. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 25

MAKÜ Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Saatcı 
ve MAKÜ Genel Sekreteri Yusuf 
Altındal’ın katıldığı Konferans, Yrd. 

Doç. Dr. Gülden Başyiğit Kılıç yönetiminde, 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nden 
Şube Müdürü Cemal Kaygısız, Gıda Yüksek 
Mühendisi Şeref Tepe ve Koordinatör Akif 
Şahin tarafından verildi. Konferansı, MAKÜ 
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi 
düzenledi. 

MAKÜ Veterinerlik Fakültesi öğrencileri ve 
öğretim üyelerinin ilgi gösterdiği toplantıda, 
projelerin uygulanmasındaki, ödemelerin 
sonradan yapılmasının getirdiği sıkıntıların 
giderilmesi istendi. Konferans, Devletin gıda 
sektörüne yönelik, starter kültür (maya) ve 
tohumculuk alanında; kalite, verimlilik ve 
ticari değer gibi stratejik milli politikalarına 
dayanan, destekleme ve teşvik projelerine 
yönelik bir tanıtım çalışması olduğu belirtildi. 
Yaklaşık iki saat süren programda konuşan 
Cemal Kaygısız; görevlerinin, Bitkisel ve 

MAKÜ’de Tarımsal 
Araştırmalar Proje Faaliyetleri Konferansı

hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, 
İç ve dış pazarların talep ettiği yeni çeşit, tür 
ark ve teknolojileri geliştirmek, Bitki ve hayvan 
sağlığı ile gıda güvenilirliğinde yöntem ve 
teknikler geliştirmek olduğunu belirtti. 

Gıda sanayi ürünlerinde 1500 adet katkı 
maddesinin kullanıldığını açıklayan Gıda 
Mühendisi Şeref Tepe, konuşmasında 
“Gıda ve yem sektöründe katma değeri 
yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi. Doğal 
gıda katkı maddelerinin geliştirilmesi ve 
üretime kazandırılması. Geleneksel fermente 
ürünlerinden izole edilen mikroorganizmalar 
kullanılarak starter kültür üretilmesi” konularını 
detaylı şekilde anlattı. 

Koordinatör Akif Şahin ise; 2013 yılı öncelikli 
Ar-Ge konularını, Bakanlık desteklemelerine 
kimlerin başvurabileceğini ve hangi 
harcamaların destekleneceğini açıkladı. Soru 
cevaplarla sürdürülen konferansın sonunda, 
konuşmacılara çiçek verildi.  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Proje Faaliyetleri” konulu konferans 
gerçekleştirildi.

12 ŞUBAT 2013
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BUTSO MECLİS TOPLANTISI 
VEKİL ÖZÇELİK VE PLAKET İLE RENKLENDİ

15 ŞUBAT 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Meclisi, Şubat Ayı Olağan Meclis 
toplantısı yapıldı. Meclis toplantısı, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in katılımı, 
Meclis Üyelerine plaket dağıtımı ile dönemin en renkli toplantılarından biri olarak 
gerçekleşti.

G eçtiğimiz günlerde, gündemli BUTSO 
Şubat ayı olağan Meclis çalışması, 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay 

yönetiminde ve her ay olduğu gibi, Yönetim 
Kurulu Toplantısının ardından gerçekleştirildi. 
Katılımın yüksek olduğu toplantının ardından, 
BUTSO, iki dönemdir gelenekselleştirdiği; 
Burdur için önemli bir şahsiyet veya bir kurum 
daveti ile yapılan renkli çalışmalardan birini 
daha, Burdur Ak Parti Milletvekili Bayram 
Özçelik’in katılımı, ardından dönem sonu 
plaket dağıtımı şeklinde yaptı. Oda Meclis 
ve Yönetimin dönem sonu ve olağan seçim 
dönemi olması nedeniyle; toplantı, geçmiş 
dönemin bir değerlendirmesi şeklinde 
gerçekleşti. 

Ardından BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, Meclis Üyelerine, üyelere 
ve Burdur Ekonomisi için önem taşıyan 
konularda Oda’nın yaptığı 2012 çalışmalarına 
ilişkin bilgilendirmelerde bulundu ve Burdur 
Milletvekili Özçelik’i meclis üyelerine takdim 
etti. Konuşmasında, Oda’nın seçim sürecinde 
iken, Bakanlar Kurulu tarafından Mayıs-

Haziran aylarına ertelendiğini açıklayan 
Keyik; Oda ve Burdur’un en önemli gündem 
konusunun 2. OSB olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Şimdi en önemli konumuz, 
2.OSB’yi süratle yatırımcı hizmetine 
sunmaktır. Bu konuda istimlak çalışmaları için 
gerekli para temini konusunda önlerini açan 
sevindirici gelişmeler oldu.”
 
Vekil Bayram Özçelik ise; yapacağı basın 
toplantısında değerlendirmek maksadıyla, 
BUTSO Meclisi ile bilgi alışverişi yapmak 
istediğini belirten konuşmasında şunları 
söyledi:

“Bildiğiniz gibi TBMM’de yoğun çalışmalarımız 
devam ediyor. Oda Meclis Üyeleri olarak 
sizlerin paylaşmak istediğiniz konular varsa 
onları dinlemek istiyorum. Burdur’a bir şey 
yapılması konusunda, Ticaret ve Sanayi 
Odamızın güçlü bir STK olduğunu biliyoruz. 
Dolayısıyla bir adım atacaksak, dinamik 
bir yapıda olan Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası öncülüğünde yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Tabii ki önemli olan ‘Netice 
almak’tır. 
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GÖÇÜ NİYE DURDURAMADIK?
Kendi vekillik çalışmalarımla ilgili özeleştiri 
düşüncesiyle; ben çalışma dönemlerimde neyi 
başarıp-başaramadığımı değerlendirdiğimde, 
yapmak isteyip de başaramadığım 
işlerden birisi olarak,‘Şehrimizdeki göçün 
durdurulamaması’nı belirtebilirim. Niye 
durduramadık? Neden cesur adımlar 
atamadık. Neden, bir güçbirliği hareketi 
yapamadık? Diye soruyorum… Coğrafi, 
stratejik açıdan ve yolların kavşak noktası 
olarak baktığımızda, çok iyi bir konumdayız. 
Karadeniz gibi dağların arasına kilitlenmiş 
veya Doğu’nun kurak bir ili durumda değiliz. 
Ama bunları neden artıya çeviremedik? 
Ülkemizin istikrar ve güvenliğin olduğu bir 
dönemde olmamız sebebiyle de mutluluk 
duyuyorum. Dolayısıyla, bir hedef gösterilse 
tuttuğumuzu koparacak durumdayız. Bir 
olayı anlatayım; 2007 yılında, Kızılkaya Yuva 
Köyü’nde, TPO tarafından petrol araması 
yaptılar. İki yıl çalıştıktan sonra 2009’un 
9. ayında kapatıp gittiler. Ben durumu 
soruyorum; ‘Çok verim beklediğimiz bir alan’ 
diyorlar. Belirli periyotlarla sormaya devam 
ediyorum; ‘Bir kuyu açıp, kapattınız; bunun 
sonucu ne olacak? Bana verilen cevaplarda; 
‘Araştırmalarımız devam ediyor’ diyorlar. 
Bir basın açıklamamın ardından beni Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çağırdılar. 
Petrolle ilgili tüm genel müdürler toplandı. Bu 
çalışmada 40 Milyon Dolar harcanmış. 7 bin 
216 metre derinliğiyle, Türkiye’deki en derin 
kuyusu açılmış. Bucak’ın Kuyubaşı’da da 
1596 metrelik bir kuyu açılmış. Büyükalan’da 
bir kuyu açılmış 5 bin 190 metre. Nihayetinde, 
bu sismik araştırmalara devam edildiğini, 

jeolojik ve topoğrafik açıdan da bakıldığında, 
bu bölgede petrol olduğunu öğreniyoruz. Aynı 
şekilde Kahraman Maraş’ta da aynı kanaatle 
yapılan sondaj neticesinde petrol bulunmuş. 
Yine bu teknik heyeti çarpıcı bilgiler de 
verdi. Bu bilgilerden bir şöyle; 100 Milyon yıl 
sonra, Mekke Mardin’e gelecek… Bunu niye 
anlattım? Bir işin takipçisi olduğumuzda, 
mutlaka bir netice alabileceğimizi öğreniyoruz. 

2. OSB konusunda da söyleyelim ki, 1 Milyon 
Lira bulamadığımız için, istimlak noktasında 
takıldık. Bir yıl önce Burdur’dan 40-60 
dönümlük yer isteyen bir firma, Maraş’taki bir 
yeri bitirdi. Aydın’daki yatırımını da bitirecek 
hale geldi. Biz bu yatırımcıyı kaçırdık. Bu 
durum, Şehir olarak beraber hareket ederek, 
çözüm üretemeyişimizden kaynaklanıyor. 
Bunun sorumlusu da sadece ben ve Ticaret 
Odası değil…”

2. OSB konusunda, Meclis Üyeleri tarafından 
çeşitli görüşlerin ortaya konduğu toplantıda, 
rant niyetlerine fırsat vermeyeceklerini 
belirten Başkan Keyik ve Ali Gür; istimlak 
parası temini için değişik yollar aradıklarını 
ve bunlardan birinin de yatırımcıdan ‘Avans’ 
yöntemi olduğunu ifade ettiler.  

Bir soru üzerine Vekil Bayram Özçelik, 
önümüzdeki günlerde başlayacak Bora Jet 
(Sabiha Gökçen’den) ile birlikte, Nisan ayında 
SD Hava Limanı’ndan İstanbul Atatürk Hava 
Limanı’na, Türk Hava Yolları’nın uçuşlara 
başlayacağını da ifade etti. Toplantı; Meclis 
Üyelerine plaket verilmesi ve toplu fotoğraf 
çekilmesi ile sona erdi.     
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I sparta’da, bölgenin üç ilinden gelen tüm 
sektör temsilcisi iş adamlarının katılımı 
ile Barida Otel Konferans Salonu’nda 

düzenledikleri Bölgesel Ekonomi Zirvesi’nin 
açış konuşmasını yapan DÖSİAD Başkanı 
Gültekin Gencer, “Antalya, Burdur, Isparta 
üçgeninde, sanayi ve ticaretin gelişmesi için, 
işadamlarının buluşup kaynaşmasının büyük 
katkı sağlayacağını düşünerek bu toplantıyı 
düzenledik” dedi. Gencer’in, DÖSİAD’ın 
faaliyetlerinin Döşemealtı ve Antalya’yı 
aşarak bölgesel ve yurt dışı alanlarda 
ekonomik faaliyetlerde bulunduklarını anlatan 
konuşmasında, Isparta Girişimci ve Sanayici 
İşadamları Derneği (IGSİAD) Başkanı Alper 
Bayhan ile bir araya gelerek, bölgemize ilişkin 
yanlış izlenimleri de ortadan kaldırmak üzere 
harekete geçtiklerini belirtti. IGSİAD Başkanı 
Alper Bayhan ise; Bölgemiz ekonomisine katkı 
sağlamak için işadamlarımızın kaynaşmasını 
amaçlayan interaktif toplantının önemli 
faydalar getireceğini ifade etti.  
 
Bölge işadamlarının sektörel masalarda da 
bir araya gelerek tanışma ve bağlantılar elde 
etmelerine fırsat veren toplantıda, BUTSO 
Başkan Vekili Ali Gür ile Burdur Mermerciler 

1. DAVRAZ EKONOMİ ZİRVESİNDE 
BURDUR BOY GÖSTERDİ
Döşeme Altı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD), geçtiğimiz Cumartesi günü, 
Isparta Barida Hotel’de, 1. Davraz Ekonomi Zirvesi düzenledi. Burdur, Isparta ve 
Antalya illerini kapsayan bölgesel nitelikteki toplantıda Burdur ekonomisini temsilen 
konuşan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Bşk. Yrd. Ali Gür ve BURMER 
Başkanı Naci İlci toplantıya damgasını vurdu. Burdur’dan ayrıca; İşadamları Osman 
Kurt, Hasan Akçay, Dündar Ersan, Nuri İçoğlu katıldılar. 

Derneği (BURMER) Başkanı Naci İlci’nin, 
Burdur ve ülke mermerciliğine ilişkin 
“Ülkemizin ihracattaki payının giderek arttığı 
mermercilik sektöründe, birçok sıkıntılara 
göğüs geren  bizlerin Hükümetten ricası; 
yabancılara ocak satarken mutlaka %51’in 
Türk firmasında olması sağlanmalıdır.” gibi 
sözleri ve çarpıcı değerlendirmeleri, büyük 
ilgi gördü. Ali Gür ise; büyük takdir toplayan 
ve ilgiyle izlenen sunumunda, Burdur 
ekonomisini, yatırım potansiyel ve avantajlarını 
anlattı. Gür sunumda şunları söyledi: 

“Burdur Batı Akdeniz havzasında Antalya ve 
Isparta’dan sonra sacayağının üçüncü ayağını 
oluşturan küçük kardeştir. İlimizin genel nüfusu 
250.000 olup, bunun 151 bini ilçe ve şehir 
merkezinde 99 bini de kasaba ve köylerde 
yaşamaktadır. İl merkez nüfusumuz 72 bin olup, 
12 ilçeden en büyüğü Bucak 38 bin nüfusa 
sahiptir. İlimizde işsizlik oranı %6 düzeyinde 
olup, bunlar da “ne iş olsa yaparım abi” diyen 
veya iş beğenmeyenlerdir. İl nüfusunun 64 bini 
fiilen çalışan, 49 bini de emekli olmak üzere 
249.500 kişi sosyal güvence kapsamındadır. 
Sadece 650 kişi boştadır. Böylece ilimizin 
sosyal güvence oranı %99,98’dir.

16 ŞUBAT 2013
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Burdur bir eğitim kentidir. Nüfusunun %99’u 
okuryazardır. 2006 yılında kurulan Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi, bugün 5 fakülte, 4 enstitü, 
5 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulu ile 
19.500 öğrenciye hizmet vermektedir. Burdur 
bir tarih ve kültür kentidir. Milattan önce 
7.000 yılından bugüne kadar bulunan 64.000 
eser müzemizde sergilenmektedir. Özellikle 
Sagalassos’da bulunan heykeltıraşlıkla  ilgili 

eserler bakımından Türkiye’de ilk dört müzenin 
içinde yer almaktadır. Burdur’da Ekonomi, 
tarım-hayvancılık, tarım makineleri sanayi ve 
madencilik üzerine yoğunlaşmaktadır. Tarım-
hayvancılık nüfusumuzun yoğunluğunun 
geçim kaynağıdır. Özellikle hayvancılık çok 
gelişmiştir. İlimizde kayıt altında 226 bin 
büyükbaş hayvan mevcut olup, kırmızı et 
temini ve süt sığırcılığı bir hayli ileri düzeyde 
yapılmaktadır. Yıllık 5 bin damızlık hayvan 
yetiştirilerek ülke geneline satılmakta, eti için 
beslenen hayvanlarda mevcut kombina ve 
entegre tesislerde kesilip işlenerek market 
zincirleri aracılığı ile ülkemiz genelinde 
tüketiciye sunulmaktadır.

İlimiz genelinden, günde 800 ton süt 
toplanılarak soğutuculardan geçirilip diğer 
illerdeki firmaların fabrikalarına %90 oranında 
sevk edilmektedir. Günlük sütün %10’luk 
miktarı Burdur ve çevredeki imalathanelerde 
mamule dönüşmektedir. Tarımda ihtiyaç 
olan traktör hariç biçerdöver dahil her türlü 
makine-ekipman Burdur’da imal edilmekte, 
çiftçinin hizmetine sunulmakta ve bir kısmı 
da ihraç edilmektedir. On yıllık bir maziye 
sahip mermerimiz “Burdur Beji” markası 
ile dünya doğaltaş pazarlarında aranan ve 
çok talep gören bir taştır. İlimiz çevresinde 

halen 100 adet ocak faaliyette olup, yıllık 430 
bin m³ üretim gerçekleşmekte, bu miktarın 
280 bin m³ yurt dışına blok olarak ihraç 
edilmekte, yaklaşık yılda ülke ekonomisine 
225 milyon dolar girdi sağlanmakta ve 3.000 
kişi istihdam edilmektedir. Geriye kalan 150 
bin m³ üretim ise Burdur ve ilçelerindeki 100 
adet fabrikada işlenerek, ellinin üstünde 
ülkeye ihraç edilmekte, bu ihracatın da 

ilimiz ekonomisine 100 milyon dolar katkısı 
olmaktadır. Ayrıca fabrikalarımızda 3.000 kişi 
istihdam edilmektedir. Sonuç olarak “Burdur 
Beji” mermerimizin ülke ekonomisi yılda 325 
milyon dolar girdi sağlamakta, 6000 kişi de 
ekmeğini taştan çıkarmaktadır. Mermer, önü 
açık bir sektör olup, bu sektöre yatırımlar 
artarak devam etmektedir.

Değerli katılımcılar, şimdi de ileriye dönük 
yaptığımız çalışmalara değineceğim: İlimiz, 
komşu illerimiz arasında kendine yeterince 
pay alamamış, Burdurlu zenginler fırsat 
buldukça işlerini diğer illerde oluşturmuş, 
iş arayan Burdurlu da özellikle komşu ilimiz 
Antalya’ya göç etmek zorunda kalmıştır. 
Aslında Burdur yatırımlar için en uygun bir 
yer olmuştur. Şimdi; Yeni teşvik sisteminde 
3. Bölge, DSB yatırımlarında 4. Bölge, 
Madencilik yatırımlarında 5. Bölge olarak 
desteklerden yararlanıyor.  Bu arada bize 
düşen görev yatırımcıya yer hazırlamak. 96 
hk. Bir alanı 2. OSB alanı yaptık. Şu anda 
kamulaştırma işlemleri devam ediyor. 10 bin m² 
ile 65 bin m² arası 22 parselimiz var. Altyapıya 
hemen gireceğiz. Bu yaz mevsiminde arsaları 
yatırımcılara tahsis edeceğiz. Bu gelişmeyi 
sizlere duyurayım ve gelecek talepleri alayım 
dedim”.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu30

İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı 26 
Şubat 2013 günü, Özeren Otel’de yapıldı. 
Burdur Valisi Nurettin Yılmaz’ın başkanlık 
ettiği toplantıya Burdur Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya İl Genel Meclisi Başkanı 
İbrahim Ekici, Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Yusuf Keyik, İl Özel İdare Genel 
Sekreteri İbrahim Şimşek ve diğer heyet 
üyeleri katıldı.  

T oplantıda bir konuşma yapan Vali Nurettin 
Yılmaz, bundan sonra işleri hızlandırmak 
açısından sık, sık müteşebbis heyeti 

toplayacaklarını ve alınması gereken kararları hızla 
alacaklarını dile getirerek, 2.OSB ile ilgili birkaç 
basit konunun dışında aslında çok önemli bir 
sorunun da olmadığını ifade etti. 2.OSB’nin imarla 
ilgili planlarının Ankara’da onay aşamasında 
olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, Ankara’dan 
planlarla ilgili Burdur’a bir ziyaret olduğunu ve 
birkaç hususta düzeltme istediklerini ve ilgili 
kurumlarla bu düzeltmelerin çalışmalarının 
yürütüldüğünü ve planın netleşmesinin ardından 
ön tahsis aşamasına gelineceğini toplantının ana 
amacının da bu ön tahsis konusunun görüşülmesi 
olduğunu dile getirdi.

KAMULAŞTIRMA VE ÖN TAHSİS   
İkinci OSB’de kamulaştırma alanlarında 
mülk sahiplerinin tespitlerinin yapıldığını, 

2. OSB’DE KAMULAŞTIRMA VE ÖN TAHSİS 
ÇALIŞMASI

kamulaştırmalar için yaklaşık olarak bir milyon 
TL civarında bir paraya ihtiyaçları olduğunu 
da sözlerine ekleyen Vali Yılmaz, kurumların 
bu konuda üstlerine düşen görevi yerine 
getirdiğini söyledi. 

Ön Tahsis yoluyla 22 civarında parseli ilk 
etapta yatırımcıya açmayı planladıklarını dile 
getiren Vali Yılmaz, bu şartların da yine toplantı 
esnasında konuşulacağını ve sonuç itibarı ile 
ihtiyaç duyulan bir milyon TL’lik miktarın bu ön 
tahsis yoluyla karşılanabileceğini vurguladı. 
 
Ön tahsis için 5-6 firmanın müracatta 
bulunduğunu belirten Yılmaz: “Bu konuda 
biraz seçici davranmak durumundayız. 
Çünkü bölgemiz OSB olarak Burdur olarak 
civar illere göre olumlu bir konumda. Bunu 
da değerlendireceğiz. Çevreye duyarlı, 
koku gürültü ve çevreye zarar vermeyen 
tesislere ağırlık vereceğiz. İşçi sayısına önem 
vereceğiz. Elektrik kullanımı öngörüsü bizim 
için değerlendirmede önceliğimiz olacak. 
Bölgemize yatırım yapmak isteyen büyük 
firmalar da var. Bucak’ta, Burdur 1. OSB’de, 
Antalya OSB’de şu anda yer yok geriye Burdur 
2. OSB kalıyor. Teşvikle ilgili Burdur OSB’nin 
4. Bölge olması büyük bir avantaj. Bunu 
değerlendirmek istiyoruz. Hayırlı olmasını 
diliyorum. Elimizde un, şeker, yağ var helva 
neden yapılmıyor; helvayı da böylece ocağa 
koymuş oluyoruz.” şeklinde konuştu.  

26 ŞUBAT 2013
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Olağan Şubat toplantısında, “İş yerlerinde 
İş Güvenliği Yasasına ilişkin yapılanma ve 
yapılması gerekenler” konusunda Meclis 
Üyeleri bilgilendirildi. Bu eğitimin, Dr. 
Muharrem Güney tarafından verildiğini 
belirten BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, üyelerinin ihtiyacı olan 
eğitimler konusuna önem vermeye devam 
edeceklerini ifade etti. 

Dr. Muharrem Güney toplantıda şu bilgileri 
verdi: 
DEVLET DESTEĞİ
Kamu hariç 10’dan az çalışanı olan çok 
tehlikeli ve tehlikeli sınıta yer alan işyerlerinin 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde Bakanlık maddi destekte 
bulunacak. Desteğin uygulanmasında, SGK 
kayıtları esas alınacak. Sigortasız personel 
çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerinden, yapılan 
destekler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. 
Bu işyeri, destekten 3 yıl men edilecek. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve 
bertaraf edilmesi için, risk değerlendirmesi 
yaptırmak durumundadır. Maden, metal ve 
yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 
sektörlerde risk çalışması yapılmamışsa iş 
durdurulacak.

BUTSO Mart Ayı Meclis 
Toplantısında, İş Güvenliği Eğitimi 

8 MART 2013

ÖNCE SAĞLIK TARAMASI
Çalışanlar, iş durumlarına göre, sağlık 
taramasına tabi tutulacak. Tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalışacak olanlar, yapacakları işe uygun 
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamayacak. 

ACİL DURUM PLANI
Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, 
kilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle 
karşılaşılması gibi durumlar için önceden 
acil durum planı hazırlayacak. Acil durumlara 
hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı 
eğitim ve tatbikatlar yapılacak. 

KURULLAR
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 
altı aydan fazla süren işyerin yapıldığı tüm 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
oluşturulacak. İşyerlerinde alt işverene 
bağlı çalışanlar da varsa, asıl işverenin 
koordinasyonunda alt işverenin de katılımı 
ile bir kurul oluşturulacak. Çalışan, talep 
ettiği halde gerekli tedbirlerin alınmadığı 
durumlarda, iş sözleşmelerini feshedebilecek. 

YÜRÜRLÜLÜK
Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri: Temmuz 2014. 
50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri: Temmuz 2013. Diğer 
hükümler: Ocak 2013’te yürürlüğe girecek. 
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Şeker İş Sendikası Burdur Şubesi, 18. 
Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. İki grup 

olarak gidilen seçim sonucunda, Mehmet 
Algül’e karşı Başkan Mustafa Onay, büyük 

farkla onaylandı. Geçtiğimiz Pazar günü, 
Burdur Şeker Fabrikası’nda yapılan seçimli 

Genel Kurul, 476 seçmenin tamamına 
yakın bir oranda yüksek katılım ile 

gerçekleştirildi. Şeker İş Genel Başkanı İsa 
Gök’ün Başkanlığındaki Hasan Basri Güzel, 

Murat Karamaço, Ali İhsan Gözen, Ali 
Osman Türkol’dan oluşan Divan’ın yönettiği 

Genel Kurul seçim sonuçları, Mustafa 
Onay’ın aldığı 362 oya karşı, Muhalif 

Mehmet Algül’e 91 oy şeklinde gerçekleşti.
  

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları 
Feyzi Oktay ve  Yusuf Keyik’in de 

katıldığı Şeker İş Genel Kurulu’na, Divan 
Kurulunda göreve getirilen Şeker İş Genel 
Merkez Başkan ve yöneticileri, Burdur Şeker 
Fabrikası Müdürü Abdülkadir Gülsün, CHP İl 
ve Merkez İlçe Başkanları Süleyman Erman ve 
Barış Ayten, Burdur MHP temsilcileri katıldılar.

Şeker İş Genel Merkez tarafından, geçici işçi 
statüsünde çalışanların kadroya alınmaları 
konusunda raporlar hazırlandığını ve ilgililere 
gönderildiğini açıklayan Başkan Mustafa 
Onay, yaptığı açış konuşmasında şunları 
söyledi: “17. Genel Kurulumuzdan (14 Kasım 

2009) günümüze, gerek dünyamızda, gerek 
ülkemizde, gerekse sektörümüzde, riskli ve 
gelecek kaygısı açısından önem arz eden, 
birbirine bağlantılı süreçler yaşanmıştır. Bizler, 
yaşananlara tanıklık ederken, söz konusu 
süreçte, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine 
ilişkin ihaleler kapsamında, gerek, hukuki 
ve gerekse siyaseten yaşanan iptal kararları 
ile uzun yollar kateden sendikamız, bugün 
gelinen noktada; dünya uygulamalarını 
referans alan isabetli bir kararla amacına 
ulaşmıştır. 

ÖZELLEŞTİRMEYE İPTAL
Yaklaşık 12 yıllık mücadelede, şeker 
endüstrisinde özelleştirmenin daha önce Et-
Balık’ta yaşandığı gibi, ‘Şeker üretimini tasfiye 
edip, Türk gıda sanayisini, ithalata dayanan 
bir yapay şeker üretimine Pazar yapmaya 
götüreceğini’ defalarca anlatarak, gerek 
siyasi, gerekse hukuki alanda çalışmalar 
yapılmıştır. Şeker Sanayinin, bir toplum 
için tarımsal endüstri, tarımsal kalkınma ve 
sağlıklı beslenmenin önemli bir değer olduğu, 
hafızalara kazınmıştır. Şeker sanayinin 
özelleştirilmesi konusunda, bir takım çıkar 
grupları ile kurulan ittifaklar ve çalışmalar 
boşa çıkmış ve Başbakanımız, bu konudaki 
talepleri karşılayan tavrını sergileyerek, 
özelleştirmeyi iptal etmiştir. Bu çerçevede, 
yanlış yönlendirilen siyasilere sunulan raporlar 
neticesinde, 10 fabrikanın özelleştirilmesine 
ilişkin yapılan ihaleler iptal edilmiştir.” dedi. 

Burdur Şeker İş, Onay’ı yeniden onayladı
10 MART 2013
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BAKA, Antalya, Burdur ve Isparta’yı 
içeren TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin 
2014-2023 Bölge Planı hazırlıkları 

kapsamında ilk çalıştayı, MAKÜ Rektörlük 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Burdur 
Vali Vekili Halil Karbuz, Belediye Başkan Vekili 
Serdar Başgül ile Burdur, Isparta ve Antalya’dan 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, 
akademisyenler ile STK temsilcilerinin katıldığı 
‘Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı’, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet 
Tanır’ın konuşmasıyla başladı. 

Açılış konuşmalarının ardından MAKÜ öğretim 
üyesi Doç.Dr. Salih Ceylan’ın başkanlığında, 
Akdeniz, Süleyman Demirel ve Mehmet Akif 
Ersoy üniversitelerinden öğretim üyelerinden 
oluşan moderatörler, turizm potansiyeli 
mevcut durum ve neler yapılabilir konularından 

YENİ BÖLGE PLANI İÇİN 
ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞTAYI 

BURDUR’DA YAPILDI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Burdur ve Isparta’nın 
stratejik yol haritasını oluşturacak yeni bölge planı hazırlıkları kapsamında 
ilk çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Burdur İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Burdur’da gerçekleştirdi. Üç ilden kamu 
kurum ve kuruluşları yöneticileri, akademisyenler, yerel yöneticiler, STK’lar 
ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı ‘Batı Akdeniz Alternatif Turizm 
Çalıştayı’nda, bölgenin alternatif turizmdeki potansiyeli, yapılacaklar ve 
izlenecek yöntemlerle ilgili sorulara cevaplar arandı. 

13 MART 2013

bilgi verdi. Tematik konular Eko Turizm, Kırsal 
Turizm, İnanç Turizmi, Kış Turizmi, Kültür 
Turizmi, Göl Turizmi, Yöresel Tatlar ve Lezzetler 
Turizmi (Gastronomi), Botanik Turizm ile 
Mağara Turizmi hakkında sunumlar sabah ve 
öğleden sonra iki oturumda gerçekleştirilirken 
katılımcılar da söz alarak görüş ve önerilerini 
açıkladı. 

‘Antalya, Burdur ve Isparta’da kırsal turizmin 
önemi, şu an ve gelecekte nerede olacağı, 
varolan potansiyelin nasıl değerlendirilmesi 
gerektiği, tehditler ile fırsatların neler 
olabileceği, altyapının, fiziksel unsurların 
ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, başarı 
için fiziksel unsurların varlığının tek başına 
yeterli olmaması, organizasyon kabiliyeti, 
pazarlama, iletişim ve girişimcilik niteliğine 
sahip insan kaynağının önemi konularında 
beyin fırtınası ile çalıştay tamamlandı.
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“Oda ve Borsamız, diğer illere de örnek oldu 
Burdur Oda ve Borsamızın birlikteliği okul 

gibi rahmet getirdi.”

KEYİK VE  VAROL VERGİ MÜŞTEREK ÖDÜL TÖRENİNİ DEĞERLENDİRDİ:

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
ve Burdur Ticaret Borsası (BTB) 
Yönetim Kurulları Başkanları Yusuf 

Keyik ve Baki Varol, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirdikleri Vergi Ödül 
Töreninin ardından bir değerlendirme yaptılar. 
Geçtiğimiz Çarşamba günü, Burdur Valisi 
Nurettin Yılmaz, Milletvekili Bayram Özçelik, 
Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ile 
birlikte, bölge ve Burdurlu işadamlarının da 
iştirak ettiği yüksek katılımla gerçekleştirdikleri 
törene ilişkin değerlendirmesinde Başkan 
Keyik şunları söyledi: 

YUSUF KEYİK
 “Bizim, Oda ve Borsa üç kuruluşun, başkanları 
olarak göreve başladığımız yıllardan bu yana, 
her yıl, Vergi Ödül Töreni yapıyoruz. Son üç 
yıla gelinceye kadar Ticaret Borsamız ve 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak birlikte 
yapıyorduk. Son üç yıldır ise Bucak Ticaret 

ve Sanayi Odamızı da katarak üç kuruluş 
birlikte bu töreni gerçekleştirmekteyiz. 
Bu olay, Türkiye genelindeki tüm Oda ve 
Borsalara örnek bir anlayış ve faaliyet teşkil 
etmektedir. Çünkü daha önceleri, aynı ildeki 
Oda ve Borsa iki kuruluş olarak bile birlikte 
hareket edemiyorlardı. Bizden sonra, bu 
tür birlikte hareket ve program hazırlama 
çalışmaları başladı. Vergi Ödül Törenindeki 
konuşmasında, Başkan Hisarcıklıoğlu’nun da 
değinmesi, bizim bu birlik tavrımızın önemini 
vurgulamak içindi. 

BİRLİKTE RAHMET
Bizim üç kuruluş olarak, sadece bu konuda 
değil, Odalar Birliği’nin tüm çalışmalarında, 
önemli bir toplantıda, yurtdışı programlarında; 
hemen iletişime geçerek, birlikte hareket 
ederiz. Burdurun üç kuruluşu olarak bizim 
bu birlikte hareketimiz, TOBB üyesi diğer 
Oda ve Borsaların da dikkatini çekerek, bize 

22 MART 2013
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gıpta ile bakmaktadır. Bizim bölgemiz Oda ve 
Borsalarına baktığımızda da böyle bir birliktelik 
görmek mümkün olmuyor. Hatta kişisel 
dostlukların bile geliştirilemediğini görüyoruz. 
Biz bölgemizde bazı başkanlarımızın 
aralarındaki kısır çekişmelerin giderilmesinde 
de naçizane ilgilendik. Şimdi onlar da merkez 
ve ilçeleriyle birlikte hareketi geliştirmeye 
başladılar. Biz de bu güzel gelişmeden 
büyük mutluluk duymaktayız. Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu da bu birlikte hareketin 
rahmetini ifade etmiş idi.” 

TOBB’DAN KATILIM 
Başkan Hisarcıklıoğlu’nun dışında, TOBB’un 
Yönetim Kurulu olarak da katılımının 
sağlanmasının Burdur için önemine değinen 
Başkan Keyik şöyle devam etti:
“Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 4-5 ay önce 
Hisarcıklıoğlu’nu davet ettik. Malum, 
Başkan’ın programı çok dolu oluyor. 356 
Oda davet ediyor; bazıları birleştirse yaklaşık 
300 Oda. Her birine katılmaya kalksa bir yıl 
eder. Bizim bu tören tarihimizin gecikmesi 
de Başkanımızın katılımını sağlamak için 
idi. Teşrifleriyle, ilimiz toplantısına da bir artı 
anlam ve değer kattılar. Okul sözü de ayrıca 
bir mutluluk verdi. 

VAROL’UN DEĞERLENDİRMESİ
Toplantıya dışarıdan ve ilimizden katılımın 
yüksek oluşunu, saman kıtlığı ve Anadolu 
Turizm Lisesi sözüne ilişkin de bir açıklamada 
bulunan Borsa Başkanı Baki Varol şunları 
söyledi; “Ben 1999’da ilk seçildiğimden 
bu yana, üçüncü dönem başkanlığımı 
tamamlamak üzereyim ve tabii ki yeniden de 
adayım. İlk Başkanlığımda şunu söylemiştim; 
“Bizden öncekiler güzel hizmetler yapmıştır. 
Ancak biz daha iyi hizmet edeceğimize 
inanıyor ve bu yüzden adayız. Yerdeki bir küflü 
çiviyi alıp, duvara çakan bizim için muteberdir.” 
demiştim. Yine aynı şekilde Burdur’a hizmet 
vereceğimiz inancıyla, adayız.

Çarşamba günü yaptığımız Ödül Töreni, 
Burdur’a önemli katkı sağlayan çeşitli 
kazanımlar sağlayan başarılı bir program 
oldu. Bu başarı ve memnuniyet, başta 
Valimiz, Vekilimiz, Belediye Başkanımız ve 
tüm katılımcılar tarafından da ifade edildi. Bu 
olay, Burdur’un birlikteliği gösterip, yaşatarak, 
kalkınmak için gereken atılım heyecanı içinde 

olduğunu ifade etmiştir. Bir yönüyle de Burdur 
gücünü göstermiştir. Bu bakımından Burdur 
için büyük önem arz etmektedir.”    
    
BİR OĞLAK BİR OKUL
Başkan Varol, Vergi Ödül töreninde 
Hisarcıklıoğlu’nun kürsüden de ifade ettiği, 
“Oğlak gelmeden okul gelmez” esprisini 
açıklayarak devam ettiği açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
“Biz, Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na, bizim 
Teke Yöresi Yörüklerinden olduğumuzu, 
değişik vesilelerle ifade ediyoruz. Yine bu, 
Burdur’a Anadolu Turizm Okulu sözü alma 
konuşmalarımız sırasında söylenmiş, bir Yörük 
esprisi olarak; ‘Bir oğlak bir okul’ sözü ortaya 
çıkmıştır. Biz de bu espriye devam ederek; 
‘Bir oğlak, bir okul getirdi’ diyoruz. Tabii ki, 
Yusuf Başkanım da söyledi; üç başkan ‘tek 
yumruk’ hareket ettiğimizden, Hisarcıklıoğlu 
Başkanımız da sağ olsun bizleri kırmadı. Bu 
okul isteğimizi kabul ettiler. 

Burdur’un 4 bin ton saman ihtiyacını Bakanlık 
Müsteşarı Nihat Bey ile görüştüm. Kısa 
zamanda samanın, Tarım Kredi vasıtasıyla 
Burdur’a geleceğini Müsteşar ifade ettiler. 
Tabii ki bunun takibindeyiz.” 

BAŞKAN BUDAK’A TEŞEKKÜR 
Değerlendirmenin sonunda, Başkan Keyik, 
bir teşekkür borcunun da ifade edilmesi 
gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık 
iki ay önce, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak ile bir 
araya gelmiştik. O zaman bu okul konusunu 
kendisine açtık. Bilindiği gibi, Osman Budak 
aynı zamanda TOBB Yönetiminde bulunuyor. 
Bizim yazılı istekte bulunmamızı isteyip, 
destek sözü vermişti. Biz bunun üzerine, 
vakit geçirmeden, Baki Başkanla birlikte 
yazıp, TOBB’a göndermiştik ve dolayısıyla, 
bu okul sözü önceden zaten gerçekleşmişti. 
Dolayısıyla, Başkan Çetin Osman Budak’ın 
büyük katkıları oldu. Bu nedenle, basın 
aracılığı ile de bir kez daha kendisine teşekkür 
ediyorum. 

Bu arada, Ödül Törenimizde bizi yalnız 
bırakmayan TOBB Başkanımız, Valimiz, 
Vekilimiz, Belediye Başkanımız, ilimiz ve 
bölgemizin değerli iş adamlarına, çok değerli 
üyelerimiz ve basımımıza teşekkür ediyorum.”  
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Atv Avrupa Kanalı BUTSO  Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’le, Burdur 
ekonomisi ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarına ilişkin 
söyleşi çekimi yaptı. Keyik yapılan söyleşide, Burdur’un ekonomik durumu 
ve Odanın Burdur ekonomisine katkılarına ilişkin genel değerlendirmelerde 
bulundu.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’le 
ATV HABER ÇEKİMİ yapıldı

11 NİSAN 2013

G örev yaptıkları süre içerisinde tüm 
üyelere eşit mesafede, çözüm 
odaklı hizmet anlayışı sergilediklerini 

vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik, bunun yanısıra ticaretin ve 
Burdur’un  çözüm bekleyen önemli sorunlarını 
devletin zirvesinden yereldeki birimlere kadar 
ulaştırarak çözümü noktasında ısrarcı ve 
takipçi bir yönetim sergilediklerini kaydetti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının 90 yılı 
aşan tarihi birikimi ve toplum içerisindeki 
saygın duruşuna yakışır şekilde Burdur 
ticaret camiasını temsil ettiklerini belirten 
Keyik, “Kuruluş kanunu gereği talep makamı 
olan Odamız, icranın başında olan tüm 

makam ve kurumlara bölgemizin beklentileri, 
ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik 
anlamda kalkınma ve gelişmesini sağlayacak 
çalışma ve projeleri sunmuştur. Şeffaf ve 
hesap verebilir yönetim anlayışını hakim 
kılmak suretiyle, temsilde etkili, kurum ve 
kuruluşlarla sürekli diyalog kurabilen, devletin 
en üst makamından yereldeki birimlerine 
kadar ilin tüm beklentilerini sunabilen, çağın 
gerektirdiği ticaret kültürünü üyelerine sunma 
gayreti olan, İlin potansiyelini ülke genelinde 
ve ülke dışında tanıtmayı amaçlayan, ilin 
sosyal, kültürel, ekonomik ve her alandaki 
dinamiklerini ayağa kaldırmayı amaçlayan 
yönetim anlayışımız ilimizde tüm kesimlerin 
dikkatini çekmektedir.” dedi.
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T oplantıya Vali Nurettin Yılmaz, Belediye 
Başkanı Sebahattin Akkaya,  Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali 
Gür, Burdur Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Fevzi Oktay  ve diğer müteşebbis heyet üyeleri 
katıldı. Toplantının gündemini müteşebbis 
heyet üyelerinin görev ve yetkilerin anlatımı, 
ön tahsis yoluyla arsa satışlarının başlatılması, 
huzur hakları konusunun görüşülmesi, 
yönetim ve denetim kurulunun seçimi konuları 
oluşturdu. 

Toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Ali Gür, 2. Organize Sanayi 
Bölgesi imar planında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın  istediği son 
düzenlemeleri yaptıklarını, çalışmalarda 
sona yaklaşıldığını, onaylanması durumunda 
altyapı araştırmasına başlayacaklarını, altyapı 
projelerinin yapılmasından sonra bakanlığın 
sağlayacağı kredi ile altyapı çalışmalarının 
başlayacağını  söyledi. 

Toplam 22 adet OSB parselinin ön tahsisinin 
yapılacağının duyurulmasının ardından 

OSB’ye 10’un üzerinde başvuru yapıldığını 
dile getiren Gür,  yatırımcıların acilen OSB 
çalışmalarının sonlandırılarak alanda 
kendi çalışmalarını başlatmak  için cevap 
beklediklerini ifade etti. 

Ali Gür’ün sunumunun ardından Yönetim 
Kurulu Seçimi’ne geçildi. Seçime göre yeni 
Yönetim Kurulu şöyle:
• Vali Nurettin Yılmaz Yönetim Kurulu 

Başkanı 
• Sanayi Ticaret Odası Başkanı Yusuf Keyik 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
• Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya Üye
• Özel İdare Genel Sekreteri  İbrahim 

Şimşek Üye
• Sanayi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 

Ali Gür Üye
• İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Ekici 

Denetim Kurulu Üyesi
• Osman Kısaoğlu Denetim Kurulu Üyesi
• Sanayi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 

Ali Gür Organize Sanayi Bölgesi Üst 
Kurulu (OSBÜK) temsilcisi. 

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI
Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı bugün 
saat 11:00’de Grand Özeren Otel’de yapıldı. 

22 NİSAN 2013
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İ stiklal Ortaokulu Müdürü Akif Ünal’ın 
günün anlam ve önemini ifade eden 
konuşmasıyla başlayan 23 Nisan Çocuk 

Bayramı kutlaması, öğrencilerin okudukları 
şiir, şarkı ve oyunlarla şenlik içinde sürdü. 
Gülay Korur Başkanlığındaki Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Girişimci kadınlarının tüm 
öğrencilere dağıttıkları kitap, çikolata gibi 
hediyelerle, bu yılki Bayram şenliği bir kat 
daha şenlendi. 

Burdur Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin 
katıldıkları Bayram ziyaretinde bir konuşma 
yapan Kurul Başkanı Gülay Korur, “Bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi 
olan 23 Nisan 1920 gününün, Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
çocuklara armağan edilişinin 93. yılını 
kutluyoruz” diyerek başladığı konuşmasında 
şunları söyledi: 

“Cumhuriyetimizin en önemli felsefesi olan, 
“Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” 
sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış 
bir millet olarak, gelecek nesillerimize daha 
modern bir Türkiye bırakacağımızdan hiç 

şüphen yoktur. Ülkemizin kadın girişimcileri 
olarak, Ülkemize ve yarının büyükleri olacak 
çocuklarımıza en temel görevimiz budur.”

Başkan Korur, “Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak, tüm 
ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en 
içten duygularımızla kutluyoruz.” sözleriyle 
bayramlarını kutladığı öğrencilere, Atatürk’ün 
şu sözlerini de hatırlattı: “Büyük olmak için 
hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi 
aldatmayacaksın, ülken için gerçek ideal ne 
ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. 
Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes 
seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat 
sen buna dayanıklı olacaksın. Önüne sonsuz 
engeller yığacaklardır. Kendini büyük değil 
küçük, zayıf, vasıtasız hiç telakki ederek, 
kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu 
engelleri aşacaksın.”

Okul Müdürü’nün de bir hediye ile kendilerine 
teşekkür ettiği Kadın Girişimciler Kurulu, tüm 
öğrencilere ve oyunlarda derece alanlara 
dağıttıkları hediyelerle, çocukların Bayram 
sevincine ortak oldular. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Girişimci Kadınlar Kurulu, Gülay 
Korur Başkanlığında Burdur İstiklal Orta Okulu’ndaki, öğrencilerin 23 Nisan 
Çocuk Bayramı coşkusunu paylaştı. Okul bahçesinde düzenlenen, mahalleli ve 
velilerin de büyük ilgi gösterdiği Çocuk Bayramı ziyaretine, Girişimci Kadınlar 
Kurulu Üyeleri İkbal Şensal Aytaç, Pınar Altıparmak, Ayka Ertuğrul Kısaoğlu ve 
Nagihan Çankaya da katıldı. 

BUTSO GİRİŞİMCİ KADINLARI ÖĞRENCİLERİN 
BAYRAM SEVİNCİNİ PAYLAŞTI 23 NİSAN 2013
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BUTSO BAŞKANI YUSUF 
KEYİK, ÜÇÜNCÜ DEFA 
GÜVEN TAZELEDİ
Keyik: Kazanan ya da kaybeden yok, Burdur kazanmıştır.  

4 MAYIS 2013

S abah saat 9’da başlayan seçimler, 
öğleden sonra 17’de sona erdi. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda oy 

kullanan bin 844 delege, meslek gruplarını 
seçti. Demokratik ortamda geçen seçimlerde 
mevcut Başkan Yusuf Keyik ve Genç Başkan 
Adayı Ali Say, samimi görüntüler verdi. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meslek 
Komitesi ve Meslek Grupları Seçimi’nde 
Mevcut Başkan Yusuf Keyik 12 meslek 
grubunun 12’sini de aldı. 13. meslek grubunda 
ise 31-31 eşitlik sağlanınca, kura çekimi 
yapıldı. Kura çekimi sonucu Mevcut Başkan 
Yusuf Keyik’in grubu seçilerek, 13. grubu da 
almış oldu. Seçimde Mevcut Başkan Yusuf 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu’nun 
mevcut Başkanı Yusuf Keyik, 
üçüncü defa seçim kazandı. Keyik, 
13 Meslek grubu ile girdiği seçimi, 
bir grupta kura ile olmak üzere 
13’ünü de alarak 13-0 şeklinde 
kazandı. Yusuf Keyik, büyük bir 
olgunluk içinde; “Kaybeden yoktur, 
Burdur kazanmıştır” dedi. Karşı 
grup adayı Ali Say ise, yine olgunluk 
ve demokrat bir tavır içinde; 
“Demokrasi kazanmıştır” dedi. 
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Keyik 824 oy alırken, rakibi Ali Say 525 oy 
alabildi. Kura çekimi sonrası mevcut Başkan 
Yusuf Keyik ve rakibi Ali Say, birbirlerini 
tebrik ederek, tokalaştı. Seçim sonunda 
üyelere seslenen Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Fevzi Oktay: “Şeffaf 
bir seçim oldu, seçim boyunca birbirimizi 
üzmedik. Güzel bir yarış oldu, yarışta tabi 
iki şık var, kazanmak ve kaybetmek, bunun 
alternatifi yok. Tüm katılımcılara teşekkür 
ediyorum. Herkes yine dostumuz, kardeşimiz, 
yine birlikteyiz, beraberiz, seçim bitti, bu 
akşamdan itibaren hep birlikteyiz” dedi.

BUTSO seçimlerinde demokrasinin 
kazandığını dile getiren Genç Başkan 
Adayı Ali Say: “ demokrasi kazanmıştır, 
Yusuf ağabeyime başarılar dilerim, yine 
beraberiz, demokrasi son derece güzel 
yürüdü. Bize destek olan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Burdur için gereken her 
şeyi beraber yapacağız. Yusuf ağabeyime 
güvenimiz sonsuzdur. Bizden ne destek 
iterse, ekibimizle birlikte yanında olacağız. 
İhtiyaç olduğu zaman gece gündüz, akşam, 
sabah demeden yanında olacağımıza söz 
veririm” diye konuştu.

YUSUF KEYİK
Sağlıklı bir seçim ortamı yaşandığını dile 
getiren Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik: “Öncelikle bizlere 
verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. Bir seçim süreci yaşadık, 

son derece sağlıklı bir seçim süreci yaşadık. 
Yaklaşık bir aydır yaşıyoruz ama hiçbir 
zaman iki rakip ekip birbiriyle ilgili kötü bir 
söz, yorum dahi edilmedi. Kırıcı, dökücü 
bir laf kullanmadık, buna itina gösterdik, 
karşı grubumuzdaki arkadaşlarımıza bizim 
hakkımızda en ufak tek bir şey konuşmadıkları 
için, başta Ali Say kardeşimize teşekkür 
ediyorum. 

Biz 13 meslek grubunda seçime girdik, 
sizlerin desteği ile 13 grubu da bizim tarafımız 
almış oldu. Ama bu saatten sonra Burdur 

kazandı. Ali kardeşimle 3. seçimi yaşadık. 
Kazandığımız ve kaybettiğimiz oldu; ama 
kazanan Burdur’dur. Biz her şeyi iyi yapıyoruz 
diye bir şey iddia etmedik. Şimdiye kadar 8 
yıllık idarecilik dönemimde elimden gelen 
gayreti, samimi bir şekilde yapmaya gayret 
ettim. Basın açıklamam da dedim ki; eğer 
ben kazanırsam, Ali kardeşimizin eğer bizim 
bilmediğimiz projeleri varsa, bu projeler 
faydalı projelerse ben onunla çalışmaktan 
zevk duyarım, onun desteğine her zaman 
gönül veririm. Eğer Ali kardeşim kazanırsa, 
benim tecrübelerimden faydalanmak isterse, 
ona tecrübelerimi aktarırım” diye bir söz 
vermiştim. Nasip böyle gelişti. Burada 
kaybeden yok, kazanan Burdur. Bu saatten 
sonra artımız, eksimiz yok; tüm bin 844 
üyemiz hep birlikteyiz, herkesin başkanıyım. 
Ben buradan tüm arkadaşlarımı kutluyor, 
teşekkür ediyorum” dedi.
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T örene Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, 
Burdur Belediye Başkanı Sebahattin 
Akkaya, Garnizon Komutanı Ümit 

Saltaş, Vali Yardımcıları Bahir Altunkaya, 
Hamdullah Suphi Özgödek, Bülent Uygur, 
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı, 
Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz 
Başar, Burdur DSYB Başkanı Kamil Özcan, 
MAKÜ Rektör Yardımcıları, daire müdürleri, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Törende ilk olarak TRT Belgesel Yarışması 
İkincilik Ödülü alan Burdurlu Yönetmen Şafak 
Türkel’in Bodrum Rüyası isimli kısa filmi izlendi. 
Bir konuşma yapan Şafak Türkel, Burdur 
Gölü’nün kurumasına dikkat çekmek ve gölü 
kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla 
kısa film çekeceğini açıkladı. Yönetmen 
Türkel’e katılımlarından dolayı Burdur Gazetesi 
Sahibi Adnan Taraşlı, teşekkür belgesi ve çeşitli 
hediyeler takdim etti. 

Burdur Gazetesi İmtiyaz Sahibi Adnan Taraşlı 
ise yaptığı konuşmada, “1954 yılında yayın 
hayatına başlayan Burdur Gazetesi, ilimizin 
gelişmesinde, sorunların tespitinde birçok 
konuda üstüne düşen görevi yerine getirmiştir. 
2004 yılında Gazeteciler Cemiyeti’nin 
24 Temmuz Basın Bayramı etkinlikleri 
kapsamında dönemin Valisi Can Direkçi’nin 
ve Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın 
himayelerinde şiir ve öykü yarışmasının 
ilkini düzenlemişti. Uzun bir aradan sonra 
üçüncü kez düzenlediğimiz şiir yarışması için 
Burdur’dan ve değişik illerinden şiirler almaya 
başladığımızda büyük heyecan duyduk.
Düzenlediğimiz şiir yarışmasını başta Vali 
Nurettin Yılmaz, Belediye Başkanı Sabahattin 
Akkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı’nın destek 
ve himayeleri ile gerçekleştiriyoruz. Yarışmada 
şiirleri inceleyip değerlendiren Jüri üyeleri 
Eczacı Hakan Yalçıner, Dr. Levent Özdöl, 
Öğretmen Fatma Çınar, Burdur Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürü Ayla Pesen, 

Burdur Gazetesi tarafından düzenlenen “3.Şiir Yarışması Ödül Töreni”, 
Mehmet Akif Ersoy (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu’nda yapıldı.

Burdur Gazetesi 3. Şiir Yarışması 
Ödül Töreni 22 MAYIS 2013
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk 
Dili Okutmanı Himmet Büke’ye teşekkür 
ediyorum” dedi. 

“3. Şiir Yarışması”nda ilk olarak mansiyon 
ödülleri kategorisinde Ticaret Borsası Özel 
Ödülü “Sen Yokken” isimli şiiri ile Ramazan 
Ateş, Burdur DSYB Özel Ödülü “Çocuklar” 
isimli şiiri ile Müzaffer Öztürk, BUTSO 
Özel Ödülü “Yazarım” isimli şiiri ile Burak 
Bahadır Akın, MAKÜ Özel Ödülü “Akif’in 
Ruh Coğrafyası” isimli şiiri ile Nihat Malkoç,  

Burdur Belediyesi Özel Ödülü “Uyuyan 
Güzel” isimli şiiri ile Gürhan Dursun, Valilik 
Özel Ödülü’nü ise “Ellerim Şimdi Hiç” isimli 
şiiri ile Emel Kamar aldı. 

Dereceye girenlerin ödülleri DSYB Başkanı 
Kamil Özcan, TB Başkanı Yılmaz Başar, 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Özboyacı, 

MAKÜ Rektör Yardımcısı Mümtaz Nazlı ve 
Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek 
tarafından verildi. 

Yarışmaya Sivas’tan katılan Vildan Poyraz 
“Aşka Çağrı” isimli şiiri ile üçüncü oldu. 
Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan 
Vildan Poyraz canlı telefon bağlantısı ile 
salondakilere teşekkürlerini sundu. 

Denizli’den katılan Saltuk Buğra Bıçak “Düş 
Fakiri Geceler” isimli şiiri ile ikinci, Burdur’dan 
katılan Türkçe Öğretmeni Şenol Durmazer 
ise “Çocukluğa Söylence” isimli şiiri ile 
birinci oldu. İlk üç sıralamada dereceye giren 
şiirseverlere ödülleri MAKÜ rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Saatcı, Burdur Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya ve Burdur Valisi Nurettin 
Yılmaz tarafından verildi.
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İ lk etapta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günü olmak üzere, haftada üç gün karşılıklı 
olan Isparta-İstanbul THY uçak seferleri, 

geçtiğimiz 20 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti. 
Aynı gün, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 
havalanan ilk uçak, 85 yolcusu ile 14.50’de 
SD Havalimanı’na indi. Gülsuyu ve güllerle 
karşılanan uçak ve yolcularına protokol de 
eşlik etti. 

THY tarafından havalimanında düzenlenen 
basın toplantısı ve açılış programında konuşan 
Isparta Valisi Memduh Oğuz, bölgenin çok 
önemli bir ihtiyacının daha giderildiğini 
söylerken, Burdur Valisi Nurettin Yılmaz da bu 

Özlem, Türk Hava Yolları ile 
gerçekleşti

seferleri bekleyenlerden birisinin de Burdur 
olduğunu belirtti. Burdur, Isparta, Dinar iş 
hayatı için büyük önem taşıdığını vurgulayan 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik ise: 
“Yaklaşık 6 yıldır çeşitli firmalar, başladıkları 
seferleri değişik sürelerde terk ettiler. Biz 
Isparta ve Burdur olarak çok gayretler 
gösterdik. Çok maddi katkılar ortaya koyduk. 
Ancak, kalıcı seferleri sağlayamadık. İnşallah, 
öyle umut ediyoruz ki; THY, bizi bir daha 
yolda koymayacaktır. Biz yine elimizden gelen 
desteği vereceğiz. THY yetkililerine ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor ve hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

Kuruluşunun 80’inci yılına erişen Türk Hava Yolları, 
Burdur-Isparta Havalimanı’nı da uçak seferlerine açarak, 
başarılarına bir yenisini daha ekledi.

22 MAYIS 2013
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Uçak programına uygun şekilde, ücretsiz 
otobüs seferleri koyacaklarını belirten 
Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya 
da yaptığı konuşmada; THY’nın Isparta-
Burdur seferlerine başlamasından çok mutlu 
olduğunu söyleyerek, “Bilindiği gibi iki ilimizin 
de potansiyeli yüksek (Isparta’da 60 bin, 
Burdur da ise 20 bin üniversiteli) öğrenci 
kapasitesi var. Yine iki ilin de önemli sayıda 
askeri birlikleri var. THY ile hava yolculuğunun 
açılmasının, bölgemizin gelişimine katkı 
sağlayacağına inanıyorum” dedi.  

SD Havalimanı’nda bir basın toplantısı 
düzenleyen Türk Hava Yolları Satış ve 
Pazarlama Müdürü Halil İbrahim Polat, yaptığı 
konuşmada; haftada 3 gün, karşılıklı olarak 
düzenlenen seferlerin, başlangıç fiyatlarının (64 
TL şeklinde) promosyonlu olarak belirlendiğini 
ifade etti. Hergün gidiş-geliş olarak 
düzenlenmesi konusunda da çalışmaların 
başlatıldığı belirtilen basın toplantısı sonunda, 
Müdür Polat tarafından, Vali ve Belediye 
Başkanlarına çeşitli hediyeler verildi. 

Törene, bölgenin Valileri, Belediye 
Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odaları 
Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve 
çok sayıda işadamı katıldı. Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası (BUTSO) Meclis ve Yönetim 
Kurulu Başkanları Feyzi Oktay ve Yusuf 
Keyik ile Üyeler; Osman Kurt, Ömer Faruk 
Gündüzalp, Hasan Ali Daldal, Hüseyin 
Yardım katıldılar. 

UÇUŞ PROGRAMI
THY Isparta-İstanbul seferlerinin Pazartesi 
ve Cuma günleri, Atatürk Havalimanı’ndan 
saat 13.25’te kalkacak uçaklar, saat 14.35’de 
SD Havalimanı’na inecek ve aynı günlerde 
saat 15.20’de Isparta’dan kalkacak uçaklar, 
saat 16.25’te İstanbul’da olacak. Çarşamba 
günkü uçaklar; saat 10.55’de Atatürk 
Havalimanı’ndan kalkacak, saat 12.05’te 
Isparta Havalimanı’nda olacak ve aynı uçak 
12.50’de SD Havalimanı’ndan kalkarak, 
13,55’de İstanbul’da olacak. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Isparta Barida Otel’de SDÜ ile Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı tarafından birlikte 
düzenlenen Mermer ve Taş Ocaklarının 
Rehabilitasyonu Çalıştayı’nda yaptığı 
konuşmada, Burdur mermerciliğine bakışını 
açıkladı. Burdur’un yüzde 15 ile en fazla artış 
gösteren ihracat kalemi olarak Burdur Beji 
Mermeri olduğunu ve bunun blok satışlar 
halinde büyük oranda Çin’e yapıldığını ifade 
eden Başkan Keyik, “Çinli işletmecilere karşı, 
henüz kontrolden çıkmadan mutlaka çok 
özel önlemler alınmalıdır. Yerli yatırımcının 
önü karartılmamalıdır” dedi. BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik şunları söyledi: 

ÜLKEMİZDE VE BURDUR’DA 
MERMERCİLEK GELİŞİMİ
“Ülkemiz madenciliği ve madencilik içinde 
de doğaltaş-mermercilik işletmeciliği, 
ekonomimizin gelişmesine de paralel olarak, 
hızla gelişmektedir. Türkiye’nin her yerinde 
her renk ve desende, bütün dünyanın ilgisini 
çeken mermer potansiyeli vardır. 

Dünyanın ve özellikle Çin’in ilgi odağı haline 
gelen ve Burdur Beji olarak markalaşan Burdur 
Mermerimiz de bunlardan biridir. Burdur Beji, 
son yıllarda hızlı bir şekilde yükseliş gösteren, 
Burdur’un ve ülkemizin yüksek potansiyelli, 
büyük bir ekonomik değeridir.

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ
Ancak, bir yandan değerlerimizin farkına 
varmanın önemi kadar, diğer yandan da bu 
değerlere sahip çıkmanın hayati öneme sahip 
olduğunu bilmek zorundayız. Hiçbir ekonomik 
kaynak, hiçbir maden ve mermer potansiyeli, 
sonsuz ve sınırsız değildir. Dolayısıyla, Burdur 
Beji mermer rezervleri de sınırlıdır ve asla 
sorumsuzca kullanılmamalıdır. 

GLOBAL EKONOMİ ACIMASIZDIR
Uluslar arası sermaye ve oluşan global 
ekonomi, acımasızdır. Milletlerin ve milli 
ekonomilerin geleceğini düşünmez. Onu 
bizim düşünmemiz gerekmektedir. Bütün 
dünyada hızla gelişen global ekonominin 
ve adeta sınırların ortadan kalktığı serbest 
ekonomik sistemi içinde yaşamaktayız. 

BUTSO BAŞKANI KEYİK 
BURDUR MERMERCİLİĞİNE 

BAKIŞINI AÇIKLADI

17 HAZİRAN 2013
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Yatırımcı işadamları olarak, bir yandan dünya 
ekonomisinin gidişatına ilişkin farkındalığımızı 
artırırken, diğer yandan tatlı karların ve ölçüsüz 
hayat tarzlarının büyüsüne de kapılmamalıyız.  

Tabii ki; bir yandan global ekonominin 
şartlarında üretim, sanayi ve ticaret yaparken, 
diğer yandan milletlerin ortadan kalkmadığını 
ve birbiri ile çelişen menfaatleri olduğunu, 
birbirinin mahvı için planları bulunduğunu 
da asla unutmamalıyız. İşte son günlerde 
devam etmekte olan olaylar da tam da bunun 
çarpıcı bir örneği durumundadır. Dolayısıyla 
milli ekonomi düşüncemiz ve milli menfaat 
kaygımız da mutlaka bulunmalıdır. 

ÇİNLİ YATIRIMCILARA BAKIŞ
İşte tam da bu anlamda, Burdur Mermerciliği 
ile ilgili olarak, şu an çok farkına varmadığımız 
gelişmeler vardır. Çinli Burdur Beji Mermeri 
müşterileri, doğrudan ve dolaylı şekillerde, 
Burdur’da mermer ocakları satın alarak 
işletmeye başlamışlardır. Çinli işletmecilere 
karşı, henüz kontrolden çıkmadan mutlaka 
çok özel önlemler alınmalıdır. Yerli yatırımcının 
önü karartılmamalıdır. 

MERMER VE ÇEVRE 
Mermer ocağı satın alan Çinlilerin, bizim 
milli servetimizi en iyi değerlendirmemizle 
ve çevreye vereceği zararla hiçbir alakaları 
ve üzüntüleri olamaz. Çinli’nin derdi, en iyi 
taşı en ucuza almaktır. Bizim derdimiz ise; üç 
kuruşluk menfaat için milli servetimizi ve milli 
çevremizi gözden çıkarmamalıyız. Çinlinin 
menfaati bitince terk edeceği Burdur’da biz 
ve evlatlarımız ebedi yaşayacağız. 

Bir yandan mermer ocaklarının Çinlilere 
satılmasını önleyerek, ocakları kendimiz 
işletmeli ve milli ekonomi adına en iyi şekilde 
değerlendirmeliyiz. Diğer yandan ise; çevreye 
zarar vermeyecek en ciddi önlemleri de 
almalıyız. Bu konuda resmi ve sivil bütün 
makamlar, en doğru çözümleri ve yönetimi 
birlikte gerçekleştirmelidir.”   

METİN DIŞI KONUŞMA
Bugün Çalıştayımızın konusu çevreye verilen 
zararlarla ilgili. Bu Çalıştay gerçekten çok 
önemli bir Çalıştay. Biz Burdur’da şu anda 
yaklaşık 300 adet ruhsatlandırılmış mermer 
sahasına sahibiz. Ve şu anda, 120’ye yakın faal, 
çalışan mermer ocaklarımız var. Dolayısıyla, 
Burdur Beji diye adlandırdığımız mermer taşı, 

Bölge Müdürümüzün de söylediği gibi, 100 
ton taştan 5-10 ton civarında kullanılabilecek 
taş alma şansınız var. Çünkü kırılgan bir taş. 
Dolayısıyla yüzde 90-95’i moloz dediğimiz 
pasa halindeki artık olarak çıkıyor. 

Bu pasa sahalarını oluşturmak da, Burdur’da 
ciddi anlamda görüntü kirliliği yaratıyor. 
Değerli misafirler, bu salondaki herkes, 
mermer işletmeciliğinin uygulamasını yerinde 
görmüş ve nasıl bir şekilde bu taş doğadan 
çıkartılıyor, bunu biliyorlar. Ben burada değerli 
Isparta ve Burdur basınından şunu istiyorum; 
‘Gelin arkadaşlar, birlikte; Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı olarak, sizleri ocaklara 
götüreyim.

Kamuoyunda bir intiba var. Mermer ocakları 
doğayı mahvediyor, kirletiyor, efendim yer altı 
kaynaklarının akışını bozuyor, toz çıkartıyor. 
İşte bölgede tarımsal çalışmalara engel 
oluyor diye; kamuoyunun dilinde, kafasında 
çok değişik kaygılar var. Tabi bunları bana 
anlatsalar, ben de kaygı duyarım. Çünkü 
benim babam Burdur’da doğdu ve öldü. Ben 
de Burdur’da doğdum ve 52 yaşındayım. 
Çocuklarım Burdur’da doğdu, Burdur’da 
öleceğiz. Onun için çevre bizim çok önem 
verdiğimiz, değer verdiğimiz bir olay. Ama 
yanlış anlatılmamalı. İşin doğrusu anlatılmalı. 
Bugün mermer ocaklarının tek doğaya zararı; 
görüntü kirliliğinden başka hiçbir zararı 
yoktur. Çünkü taş deliniyor su ile birlikte. Halat 
geçiriliyor, su ile birlikte kesiliyor. Toz çıkarması, 
efendim bir yer altı sarsıntısı mümkün değil. 
Bunun dışında da orda çalışan makinelerin 
ses kirliliği var. O zaman karayolundaki araçları 
da kaldıralım. Hepimiz araç kullanıyoruz. Bu 
yanlış anlaşılmaları kamuoyuna aktarmamış 
lazım. Burdur ve Isparta, sanayileşemedi. 
Değerli misafirler, bu mermercilik, bölgemize 
verilmiş bir lütuf. Bu lütufu iyi kullanmamız 
lazım. Ama bunu kullanırken de doğaya ve 
çevreye de mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. 
Çünkü, bizler burada yaşıyoruz. Burada 
yaşayacağız. Bundan sonraki yaşamımıza 
engel teşkil etmeyecek şekilde, sanayicimizin, 
mermercimizin, madencimizin rehabilite 
etmesi için gerekli çalışmaları, biz yetkililer 
ve idareciler olarak ve bağlı bulunduğumuz 
bakanlıklar olarak, bilgilendirme ve projeler 
ortaya koymamız lazım. Gereğini yapmayan 
madencimize de gerekli cezai müeyyide 
uygulanmalıdır. 
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BUTSO Konferans Salonunda yapılan 
toplantıya; BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, AİB Başkanı 

Mustafa Satıcı, AİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Hakkı Bahar ve Ramazan Atılgan 
ile Burdur’un ihracatçı işadamları katıldı. 

BUTSO ev sahipliğinde ve Burdur’un 
ihracatçıları ile yapılan “Bölgemiz İhracat 
Rakamları Basın Toplantısı’nın açış 
konuşmasını yapan BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik, şunları söyledi: 

“Antalya İhracatçılar Birliği ile düzenlemiş 
olduğumuz bu toplantıda, ihracat 
kavramlarımızı da geliştirecek, çok faydalı 
bilgiler edineceğiz. Bildiğiniz gibi, ihracat; 
günümüz ülke ekonomilerinin en temel taşı, 
ekonomilerin varlık ve güç odağında yer alan 
bir değerdir. Özellikle global ekonominin, 
ülke sınırlarını neredeyse ortadan kaldıran 

Batı Akdeniz İhracatı 
Masaya Yatırıldı

konjonktürel şartlarındaki ihracatı 
düşündüğümüzde, oldukça zor bir kavram ve 
olgu ile karşılaşmaktayız. Günümüzde ihracat 
ve ihracatçının önemi hızla artmaktadır. Zira, 

1 TEMMUZ 2013

Antalya İhracatçılar Birliği (AİB) olarak teşkilatlanan, Antalya Limanı’nda ihracat 
yapanların, Burdur’un ihracatçıları ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)’nda 
yapılan toplantısında; Antalya İhracatçılar Birliği’nin, “Batı Akdeniz Bölge 
ihracatçılar Birliği” şeklinde nasıl geliştirilebileceği ve bölge ihracatının artırılması 
ve kayıt altına alınmasının nasıl sağlanabileceği konuları masaya yatırıldı. 
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sınır tanımaz sermaye ve yatırımların bütün 
dünyaya arzı ile ortaya çıkan, ihracat-ithalat 
dengesi ve maliyet-rekabet acımasızlığı ile 
karşı karşıyayız. Dolayısıyla; ihracatın, ilimiz 
ve Ülkemiz ekonomik dengelerinin temel taşı 
olmasının yanında, Ülkenin ve Milletimizin 
varlık ve beka gücü olduğu gerçeğine ilişkin 
farkındalığın geliştirilmesi de büyük önem 
kazanmaktadır.  

Bir ülkenin gücünü, artık neredeyse 
askerinden daha çok, ihracatın ithalata 
karşı oransal yüksekliği belirlemektedir. Bu 
derece önemli olan ihracatın Burdur ayağı, 
sağlam bir şekilde ilerlemektedir. Halen gayri 
resmi rakamlarla belirlenen Burdur ihracatı 
400 milyon Doların üzerinde bulunmaktadır. 
Burdur’un ihracat artışı, Türkiye ihracatı ile 
oransal artış paralelliği içinde gelişmektedir. 
Burdur’un ithalatının ihracata oranı ise; 
yaklaşık yüzde 40 oranlarındadır. İhracat 
fazlalığı ifade eden bu durum, Ülkemiz için de 
arzulanan, ideal bir durumdur.” 

BÖGE İHRACATI
Haziran ayı Bölgemiz ihracat rakamlarını 
açıklayan AİB Başkanı Mustafa Satıcı da 
yaptığı konuşmasında şunları söyledi: 

“Burdur ilimiz, ilçeleri ile birlikte Batı Akdeniz 
bölgesinin en dinamik illerinden biri. 254 
bin’lik nüfusuyla birlikte son derece kuvvetli 
bir ekonomiye sahip. Türkiye genelinde 
sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 28. 
sırada olan Burdur ekonomisinin en önemli 
sektörleri tarım ve hayvancılık ve buna bağlı 
gıda sanayi sektörü ile maden ve toprağa 
dayalı sanayi sektörleridir. Mermer sektörü 
Burdur ilimizin en önemli ihracat sektörü 
olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, Burdur 
ilimizin ismi ile birlikte anılan BURDUR BEJİ 
dünyaca meşhur ve aranan bir mermer çeşidi 
olarak ün yapmıştır. Ayrıca, sektör büyük bir 
işgücü istihdamı barındırmaktadır. 

BURDUR İHRACATI
Bölgemiz ihracatı son dönemlerde büyük bir 
sıçrama gerçekleştirdi. Ülke ihracatımıza her 
geçen gün daha fazla katkı sağlamaya başlayan 
Batı Akdeniz bölgesi her ay rekor artışlarla 
büyüyor. Nitekim son 3 yıldır bölge olarak 1 milyar 
dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirmekteyiz. Bu 
ihracata ciddi katkı sağlayan Burdur ilimizin 
bölge ihracatımıza sunduğu katkıların artarak 
devamını temenni ediyoruz.

İlk 6 aylık dönemde Burdur ilimizden 
gerçekleştirilen ihracat ise 65,8 milyon 
$’a ulaştı.  Ancak, bu değerin 34,4 milyon 
$’ı Antalya İhracatçılar Birliği üzerinden 
gerçekleştirilmiştir.  Bölgesel Birlik olduğumuz 
2011 yılından bu yana Antalya’nın yanı sıra 
Isparta ve Burdur bölgelerinde 25 farklı 
sektörden ihracat yapan firmalarımıza hizmet 
sunmaktayız. Bu çerçevede, Burdur ilimizin 
ihracatı da yavaş yavaş Birliğimiz üzerinden 
gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak, bölgemiz 
kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabilmek 
ve bölge ihracatçılarımıza daha fazla hizmet 
sunabilmemiz için temennimiz Burdur bölgesi 
ihracatının tamamının Birliğimiz üzerinden 
geçmesidir. 

İHRAC ÜLKELERİ VE ÜRÜNLER
Burdur ilimizden en fazla ihracat 
gerçekleştirilen ülkeler ise sırasıyla Çin Halk 
Cumhuriyeti (14,2 milyon $), Birleşik Devletler 
(11,8 milyon $), İsrail (8,1 milyon $), Kanada 
(4,9 milyon $), Kamerun (3,2 milyon $) ve 
Suudi Arabistan’dır (3 milyon $). En fazla 
ihracatı gerçekleştirilen sektörler Madencilik 
(44 milyon $), Çimento Cam Seramik Ve 
Toprak Ürünleri (11,1 milyon $), Savunma Ve 
Havacılık Sanayi (5,6 milyon $), Makine Ve 
Aksamları (1,2 milyon $) ile hububat bakliyat 
ve yağlı tohumlardır (1,1 milyon $). 

Burdur, Isparta ve Antalya illeri ihracatından 
oluşan Birliğimiz ihracatı 2012 yılını rekor bir 
artışla; % 17 artış oranıyla kapattı. Böylece, 
Türkiye genelinde ihracatını en fazla artıran 
Birlik oldu. 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde 
ise bölgemiz ihracatçılarının katkıları ile 
ihracatımızda büyük artışlar gerçekleştirerek 
% 21,2 artışla 749 milyon 717 bin 726 $ değere 
ulaştık. Söz konusu artış oranı ile 2013 yılının 
ilk yarısında en fazla artış gerçekleştiren Birlik 
durumundayız.

Haziran ayı için 131,5 milyon $ olarak 
gerçekleşen Bölge ihracatımızı sektörel 
olarak değerlendirecek olursak, 60,8 milyon 
$ ihracat ile tarım, 48,1 milyon $ ile sanayi, 
22,5 milyon $ ile madencilik ürünlerinden 
oluştuğunu görmekteyiz. 

İlk 6 aylık dönem için ise 354,6 milyon $ 
ihracat ile tarım, 287,6 milyon $ ile sanayi, 
107,3 milyon $ ile madencilik ürünlerinden 
oluştuğunu görmekteyiz.
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KAHVALTILI SOHBET
TOSYÖV Burdur Destekleme Derneği 
Başkanı Hasan Akçay, BUTSO Meclis 

Salonu’ndaki, Burdur Sanayici ve işadamlarına 
verilen seminer öncesinde, geçekleştirdikleri 
kahvaltıda bir açış konuşması yaptı. Yönetim 
olarak üyelerine, İl’in idari organları ile de 
iletişim içinde olmak gerektiğinin önemini 
vurgulayan Akçay şunları söyledi: 
“Buraya teşrif eden hazurundaki 
sanayicilerimiz, kendi işlerinde başarılı olmuş, 
Burdur’daki müteşebbislere örnek olabilecek 
olan sanayicilerimizdir. Bu anlamda, bundan 
sonraki çalışmalarımızda, faydalı örneklerden 
yararlanılacaktır. 
Diğer bir anlamda, ben de bir uluslar asası 
yönetim sistemi uzmanıyım. İletişimin iyi tesis 
edilmesi, bilgi alışverişini oluşturabilmemiz, 
bir takım önyargıları ortadan kaldırarak, kendi 
kurumsal gelişimimize katkı sağlayabiliriz. 
Aynı zamanda Devletimizin yöneticileri ile 
iletişimi de çok önemsiyoruz” şeklinde 
konuştu.     

TOSYÖV, ‘Etkin Tahsilat Becerisi’ 
eğitimi verdi  

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve 
Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Burdur Destekleme Derneği Yönetimi, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) iş birliği ile Hakan Ömer Gider tarafından verilen 
‘Etkin Tahsilat Becerisi’ seminerini gerçekleştirdi. TOSYÖV Yönetimi; seminer 
öncesinde, Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, 
Oda, Borsa, Ziraat Odası Başkanları Yusuf Keyik, Yılmaz Başar, Kemal Kubilay 
ve işadamlarıyla Grant Özeren Oteldeki, kahvaltılı sohbette bir araya geldi. 

4 TEMMUZ 2013
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ve tahsil etme konusunda, ikna konusu büyük 
önem kazanmaktadır. Öncelikle müşteri 
istihbaratı ve sonrasında yaşanan problemleri 
en aza indirerek, tahsilat konusunda beceri 
kazanması gerekmektedir” dedi.   

Geniş örneklerle konusunu anlatan Ömer 
Gider; “İnsanlar paralarını toplayamıyorlarsa, 
tahsilat becerisi diye bir eğitim gereklidir. 
Bu eğitim kimin işine yaramaz diye 
düşündüğümüzde; kanuni takibe düşmüş 
müşteriye yaramaz. Karşınızdaki organize 
dolandırıcıysa yaramaz. Batmış ve parası 
olmayan pozisyonundaysa, onun da işine 
yaramaz. Onlardan, ancak hukuki yollardan 
paramızı almaya devam etmemiz gerekiyor. 
Öyleyse bu eğitim kime yarayacak? Öncelikle 
alacağı vicdanlı, parası da olan, ama bizim 
yumuşak yüzümüzden dolayı bizi sürekli 
sallayan bir müşterisi olana yarayacak. Ancak, 
bu eğitime göre hareket ederseniz, size ‘Cimri 
ve pinti’ diyebilirler. Dolayısıyla, müşteriyi 
üzmeden tahsilat yapamayız. Tahsilat sorunu, 
prensip koymama sorunu şeklinde ortaya 
çıkıyor. Ayrıca, müşterilerin analiz edilerek, 
gruplandırılması da faydalı olacaktır” şeklinde 
bilgiler verdi. 

KEYİK’E ZİYARET
İlgiyle izlenen seminerden sonra BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’i 
makamında ziyaret eden TOSYÖV seminer 
ekibi, Başkan Keyik ve Başkan Yardımcısı 
İbrahim Solak ile bir süre görüş alıverişinde 
bulundu.     

SIRA 3. OSB’DE
Kahvaltılı sohbete katılan ve bu vesileyle bir 
araya getirdikleri için TOSYÖV Yönetimine 
teşekkür eden Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, 
yaptığı konuşmada; “Bilgiyi alabileceğimiz 
bir yer varsa, onu alıp, işimizin gelişiminde 
kullanmak gerekir. Çağımız bilgi ve teknoloji 
çağıdır. Burdurlu işidamları, araştırma-
geliştirmeye önem veriyor ve bilgi nerede varsa 
oralarla, üniversitelerle işbirliği yapıyorlar. 
İş makinesi üretiminde de işadamlarımız, 
sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bu nedenle, 
Burdur’un geleceği açısından ümidimiz daha 
da pekişmektedir” dedi.  
Konuşmasında bazı müjdeler de veren Vali 
Yılmaz, şöyle devam etti: “Kamuoyunun bildiği 
gibi, 2. OSB ile ilgili çalışmalarımız var. İmar 
planını Ankara’ya gönderdik. 22 parselimizin 
ön tahsisinde de bir sıkıntı kalmadı. Artık 3. 
OSB’ye bakacağız. Şehrimiz arsa yönünden 
sıkışmış durumdadır. Şehrin gelişimi 
açısından birkaç projeyi de hazırlamaya 
çalışıyoruz. Özel okul taleplerine de gereken 
olumlu cevaplar verilecektir.” 

SEMİNER
Öğleden sonra BUTSO’da, işadamlarının 
katıldığı ‘Etkin Tahsilat Becerisi’ semineri 
verildi. Semineri veren Hakan Ömer Gider; 
“Tüm işletmelerin en önemli sorunlarının 
başında, ‘Ürettikleri ve sattıkları ürünlerin 
parasını tahsil etmek’ gelmektedir. Tahsilatın 
gerek kurumsal, gerekse bireysel olarak 
yapılması esnasında, müşteriyi tanıma, analiz 
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Y emekte Oda’nın resmi ve STK 
fonksiyonlu faaliyetlerini anlatan 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

Keyik, “Oda’nın planlı ve programlı çalışmaya 
önem verdiğini” açıkladı. Oda Meclis Başkanı 
Feyzi Oktay, iftara katılan üyelere teşekkür 
eden açış konuşmasında, Burdur 1. OSB’deki 
mevcut duruma ilişkin bilgiler verdi.  

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
geniş katılımla gerçekleşen Gölhisar iftar 
yemeğinde, katılımları için teşekkür ettiği 
Gölhisarlı Üyelerine, Oda’nın yaptıklarını ve 
yapacaklarını anlattı. Keyik, “Dostlarım!” 
diye hitap ettiği sunumunda; “Halen görev 
yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 

BUTSO, GÖLHİSARLI 
ÜYELERİYLE İFTARDA BULUŞTU

18 TEMMUZ 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Gölhisarlı Üyeleriyle, 
Gölhisar’da verdiği iftar yemeğinde buluştu. BUTSO Meclis 

ve Yönetim Kurulu Başkanları Feyzi Oktay ve Yusuf Keyik, 
Yönetim ve Meclis Üyeleri, Gölhisarlı Oda Üyelerin geniş 

katılımlarıyla, Elit Restoran’da iftar yemeği verdi.

Meclis ve Yönetim Kurulları olarak, 2005’ten 
bu yana çalışmaktayız. Kanunla belirlenen 
yetki ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bu 
sorumlulukları en iyi bir şekilde yerine getirme 
azmiyle ve siz değerli üyelerimizin demokratik 
tercihiyle başladığımız görevimizi, yüzümüzün 
akıyla 2013’e, bugünlere getirdik. 

Tabii ki çalışmalarımızda başarılı olup-
olmadığımızı da, sizlerin bizi üçüncü 
defa göreve getirerek ortaya koyduğunuz 
takdirleriniz çok açık şekilde ifade etmektedir. 
2005’te eşit oylarla bizi göreve getirdiniz. 
Çalışmalarımızı görünce, ikinci dönemde 14 
gruptan 10’ununda bizi kazandırdınız. İkinci 
dönem başarı trendimizin artışını da görünce, 
bu üçüncü dönemde ise; 13 gruptan 13’ünü 
de bizlere vererek gösterdiğiniz teveccühle, 
halk tabiriyle tulum çıkarttınız. Bizleri 
onurlandırdınız.

İşte bugün bu vesileyle, bu güzel Gölhisar 
İlçemizin siz çok değerli işadamlarımıza, 
teşekkürlerimizi arz etmek için geldik. Tabii ki; 
daha sık gelip-gitmeyi her zaman istememize 
rağmen, ne yazık ki yoğun çalışma şartları, 
bizlerin bu arzumuza engel oldu. Bu 
dönem, İnşallah bu şartları zorlayarak, daha 
sık bir araya gelmek, Gölhisar’ın, İlimizin 
ve Ülkemizin sorunlarına ilişkin görüş 
alışverişinde bulunmak arzusundayız” dedi.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO), her Ramazan ayında ihtiyaç 
sahiplerine dağıttığı gıda yardımlarını 

bu yıl da sürdürdü. Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın, geleneksel hale getirdiği gıda 
yardımları hakkında bilgi veren Oda Başkanı 
Yusuf Keyik şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi BUTSO olarak, sözkonusu 
temel gıda yardım paketlerini, yine ihtiyaç 
sahiplerine en uygun ulaştırma yöntemi 
olan Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri 
eliyle ve ayrıca, Oda’ya başvuran ihtiyaç 
sahiplerine dağıtmak suretiyle gecikmeden 
gerçekleştirdik.” 

BUTSO GELENEKSEL GIDA 
YARDIMINI BU YIL DA SÜRDÜRDÜ

23 TEMMUZ 2013
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TOBB 69. GENEL KURUL YAPILDI

TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB 
Başkanlığına yeniden seçildi. 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’ndeki 69. Genel 
Kurul’da, Hisarcıklıoğlu, toplam 
1734 delegenin imzasıyla aday 
gösterildi. Tek aday olarak seçimlere 
giren Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların 
tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB 
Başkanı oldu. 

H isarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür 
konuşmasında, uzun süredir devam 
eden bir seçim maratonunun içinden 

geçtiklerini belirterek, “Allah’ın izniyle bugün 
camiamızın seçim döneminin son aşamasını 
tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız olmaktan 
ve hep birlikte omuz omuza çalışmaktan 
büyük bir onur ve grur duydum” dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak 
talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday 
gösterildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir işi 
yaparken delegelerin gücünü hep hissettiğini 
söyledi. Bu nedenle seslerinin gür çıktığını 

ve bir başarı hikayesi yazdıklarını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin desteği, benim en 
mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli 
takdirini, bu büyük sevgisini kazanabildiysem 
ne mutlu bana. Bu herkese nasip olmaz. 
Benim en büyük şansım böyle büyük bir 
aileye sahip olmak. Sizlerden aldığım destek 
ve cesaretle buradayım” diye konuştu.

Yönetim Kurulu başta olmak üzere, birlik 
organlarında görev almak için çok sayıda 
başvuru yapıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti:

“Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu 
kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. Her 
biri bu görevleri en iyi şekilde yürütür ama 
ne yazık ki görev sayısı belli. Bu nedenle 
organlarımızda yer alacak arkadaşlarımızla 
ilgili teamül yoklamaları yaptık, istişare 
anlayışını burada da uyguladık. En adil 
sonuca ulaşmaya gayret ettik.” 

Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsa 
başkanının hepsinin yönetim kurulunda yer 
alabilecek düzeyde olduklarına işaret ederek, 
esas olanın birlik ve beraberlik içinde hareket 
etmek olduğunu sözlerine ekledi.

1 AĞUSTOS 2013
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İtalyan Mermerci Bianchi, 

YATIRIM ARAYIŞINDA

15 AĞUSTOS 2013

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Burdur’da gelişen Burdur Beji 
mermerciliğinin durumu ve yatırım 

alanı olarak değerlendirmesi noktasında 
İtalyan mermerci Bianchi’ye detaylı bilgiler 
verdi. Keyik; “Ancak, kanunen bir şekilde 
mümkün olmakla birlikte, yüzde ellinin altında 
ve belli bir orandaki ortaklık dışında, biz Oda 
olarak, yabancılara maden ve mermer ocağı 
satılmasına karşıyız ve dolayısıyla bu konuda 
sizlere yardımcı olmayız” dedi.   

Burdur’a ne amaçla geldiklerini ve Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ne beklediklerini 
açıklayan Bianchi şunları söledi:

“Yabancıların Burdur’la özellikle ilgilenmesinin 
sebebi şu: Burası, anladığımız kadarıyla 
yeni bir bölge ve Burdur’da çok fazla ürün 
ve çeşitleri var. Ancak buna mukabil çok 
fazla tanınmadığını, daha çok Çin’le ihracat 
ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu şartlarda; 
Burdur’un Burdur’a has Burdur Beji Mermeri 
başta olmak üzere Burdur, Isparta ve 
Antalya bölgesi kapsamında meyve-sebze 
konularında, İtalya ile ticaret düşünebiliriz. 
Buna benzer yeni ticari fikirlere de açık 
şekilde, bölgede temaslarda bulunuyoruz.
 
Özel olarak, asıl ve öncelikli amacımız ise; 
İtalya Apricena’da mermer çıkarma ve 

Burdur’a gelen İtalyan BIANCHIMARMI firması sahibi mermerci Raffaele 
Bianchi, Burdur’da başta mermer olmak üzere, sebze ve meyve gibi değişik 
alanlarda da yatırım arayışı amacıyla, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO)’na, ziyarette bulundu. İtalyan Bianchi’nin, Isparta’lı kız arkadaşı 
ve Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi Türkçe Okutmanı Nilay Suludere’nin 
tercümanlığı ile Başkan Yusuf Keyik makamında ziyaret etti. 
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işleme fabrikamız bulunması ve dolayısıyla 
sektör içinde olmamız dolayısıyla, Burdur 
Beji mermeriyle ilgilenmek istiyoruz. Bu 
kapsamda; bir ocak satın alabilir, bir ocak 
sahibi ile ortaklık yapabilir veya bir ocaktan 
taş satın alabiliriz. Bu anlamda bir yatırım 
yapabilmek amacıyla Burdur’dayız. Kendi 
yaptığımız sektörel faaliyetin açılım arayışı 
için burada olduğumuzu söyleyebiliriz. Oda 
olarak, bu alanlarda bize muhatap gösterebilir 
ve bazı firmalarla tanıştırabilirseniz memnun 
oluruz.”   

Ayrıca İtalyan mermerci Raffaele Bianchi, 
Burdur Beji Mermeri’ne, mermercilikte ünlü 
İtalyan mermercisinin farklı şekilde bir bakış ve 
ele alışının, İtalyan tasarımının, aynı zamanda 
farklı bir ekonomik değer alanı doğurabileceği 
düşüncelerini de ifade etti. 
 
Çok faydalı geçtiği belirtilen görüşmelerin 
ardından, Mermer ocağı işletmecisi Gökhan 
Varol, Naci İlci, Ali Gür ile birlikte, Burdur 
mermerciliğini yerinde görüp incelemek üzere 
ocakları gezdiler.   
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BUTSO Yöneticileri, Kocapınar Köylülerini Dinledi.

KEYİK: YANLIŞLIKLARIN TAKİPÇİSİYİZ

26 AĞUSTOS 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Yusuf Keyik, Başkan Yardımcısı 
Osman Kurt ve Üye Ömer 

Çeliker ile birlikte, Kocapınar 
Köyü’nde geçtiğimiz günlerde 

çıkan, köylülerin mermer ocağına 
saldırı olaylarına ilişkin, yerinde 

incelemeler yaptı, köylülerle 
görüştü. Tarım ve hayvancılıkla 
geçinen Kocapınar Köyü’nün, 

mermercilere karşı tavrı ve ocaklara 
saldırı olayı ile ilgili olarak Köy 

Muhtarı Mustafa Çağan, Kocapınar 
Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı 

Mustafa Çalıkuşu, BUTSO Heyetine 
ayrıntılı bilgiler verdiler. 

YANLIŞLIKLARIN TAKİPÇİSİYİZ 
Oda Başkanı Yusuf Keyik; Köye 
gelmelerinin amacını şöyle açıkladı: 

“Oda olarak bizim amacımız, bu memleketin 
sanayicisinin, tüccarının önünü açıp, 
ekonomik hareketi sağlamaktır. Ancak biz 
bunları yaparken, başkalarına, köylümüze, 

çevremize insanların ekmeğine, suyuna 
da zarar verilmesini asla istemeyiz. Bu 
mermercilik sektörü bizim için önemli. 
Ama başkalarına zarar vermeden ve saygı 
içerisinde yürütülmesi lazım. Bu açıdan her 
zaman köyünüzün yanındayız. Başka köylerin 
de bu konuda yanındayız. Ekonomimizi, 
ihracatımızı geliştirirken, köylerimizin zarar 
görmesine de göz yumamayız. Bazı köylerin 
bu kadar yakınına kadar giren, köyün yolunu, 
suyunu, elektriğini kullanan işletmelerin 
en büyük eksiliğinin ise; köy muhtarı ve 
halkı ile görüşüp, gönüllerini ve rızalarını 
almadan ocak açmaları olduğunu görüyoruz. 
Ayrıca, bu ocak işletmecilerinden bir-ikisi 
dışındakileri tanımıyoruz. Yine özellikle 
Çinli firmaların ocak satın alıp, işletmesine 
katiyetle karşıyız. Biz Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Yöneticileri olarak, bu yanlışlıkların 
düzeltilmesi ve haksızlıkların giderilmesinin 
takipçisi olacağız. ”

MUHTARIN ANLATTIKLARI
Köylerine kadar gelip, sorunlarıyla ilgilendikleri 
için Başkan Yusuf Keyik ve arkadaşlarına 
teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade eden 
Köy Muhtarı Çağan ve köylüler, yaptıkları 
açıklamada şunları söylediler:
“Köyümüz tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta; 
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hayvancılık giderek artmaktadır. Köyümüzün 
tarım arazisi çok azdır. Köyümüzün adını 
aldığı Kocapınar suyu çekildi. Köyün sondaj 
suları da kesildi. Çanak şeklinde bulunan 
köyümüzün etrafında, köyün içine kadar 
yaklaşan 20 kadar mermer ocağı işletilmekte 
ve 70 kadar daha açılacağı söylenmektedir. 
Bu mermer ocakları, sondaj vurmaya devam 
etmektedir. En son köyün önünde açılan bir 
ocak, yolun üstüne de bir sondaj vurmaya 
kalkınca, köy gençlerinin sabrı taştı. Sondaj 
çalışmasının durdurulması isteyen ve 
makineleri kıran gençlerin işçilerle kavgasını 
önledik. Ancak, uyarılarımıza kulak asmayan 
firmanın, ertesi gün tekrar sondaj çalışmasına 
başladığını gören kadın, erkek tüm köylü, 
toplanarak mermer ocağına saldırdı. 
Hacılar’dan, Yeşilova’dan Jandarma gelerek 
müdahale etti. Ocak işletenlerin yerine bizimle 
muhatap olanlar, ‘Tamam siz köyden su verin 
biz sondaj vurmayalım dediler. Biz bunu kabul 
ettik ve olay bu şekilde kapandı.” 

KÖYÜN İSTEKLERİ
Köy çevresindeki ocaklarda önceden açılan 
sondajların dışında yeni sondaj açılmaması 
konusunda işletmecilerle anlaşan köylüler, 
diğer isteklerini şöyle ifade ettiler:
“Bir de 2B arazilerimiz var. Bu arazilerimizden 
bir kısmı, bazı mermer ocaklarının satın 
aldığı alanlar içerisinde kaldı. O işletmelerle 
yaptığımız görüşmelerde de 2B arazilerini 

terk edeceklerini belirttiler. Yarışlı Gölü’nü 
besleyen su kaynağımızın da mermer 
ocakları tarafından kullanılmamasını istedik. 
Köyümüzü tehdit eden bazı ocak çalışmaları 
var ki; bir taş yuvarlandığında köyün üstüne 
gelecek. Bu ocakların açılmasını istemiyoruz. 

ÇİN İŞGALİ Mİ?
Diğer yandan bir önemli konu da; Toni adında 
Çinli bir firmanın, Çince ve Türkçe olarak “Ada 
Çin’e aittir” şeklindeki bir yazısı, bizleri çileden 
çıkardı. Bir mermer bloğu üzerindeki Vatan 
toprağımızı Çinliler mi işgal etti dedirten bu 
yazı, gençlerimizi galeyana sevk etti.

MERMERCİLİĞE KARŞI DEĞİLİZ
Köy Muhtarı Mustafa Çağan, özellikle 
mermerciliğe karşı olmadıklarını vurgulayarak 
şöyle devam etti: “Sayın Oda Başkanım, 
bütün bu anlattıklarımızdan bizim, mermer 
çıkarılmasına ocak işletilmesine karşı 
olduğumuz anlaşılmasın. Biz mermer 
ocaklarının çalışmasına karşı değiliz. 
Ancak belirttiğimiz köy hayatımıza, tarım 
ve hayvancılığımıza, sularımıza, yollarımıza, 
elektriğimize, huzurumuza, yüksek gerilim 
hattıyla insan hayatımıza da zarar verilmesin. 
Bizim zararlarımız karşılansın ve köyümüzden 
çalışmak isteyenlere iş verilsin.”
BUTSO Heyeti, köylülerle yaptığı 
görüşmelerin ardından, mermer ocaklarının 
pasalarının atıldığı alanları yerinde incelemek 
üzere araziyi gezdi. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası yurtdışı 
gezilerine yenisini ekleyerek eşli 
yurtdışı gezisi düzenledi. BUTSO’nun 

düzenlediği yurtdışı gezisi kapsamında 
işadamları eşleriyle birlikte dün gece yola 
çıktı.  Orta Avrupa gezisi kapsamında 4 ülke 
gezileceğini dile getiren BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik: “28 Ağustos- 2 Eylül tarihleri 
arasını kapsayan süreçte 59 üyemizle beraber 
Orta Avrupa Turu tertip edildi.  Orta Avrupa 
turunda ilk güzergahımız Antalya’dan Prag’a 
geçeceğiz. Prag’da iki gün kaldıktan sonra 
Viyana’ya, oradan Bratislava’ya, oradan da 
Budapeşte’ye geçerek gezimizi tamamlamış 
olacağız. Gezideki amacımız üyelerimizin 
bilgi ve görgü ufuklarının açılması konusunu 
arzu ediyoruz. Orta Avrupa gezisine 

çıkıyoruz. Biliyorsunuz Odamız zaman zaman 
üyelerimizin ufkunu açmak, işlerinde başarılı 
olmaları adına bu tür gezileri son 3-4 yıldır, 
yurtdışı gezileri, fuar katılımları düzenliyoruz. 
Bunların tamamı üyelerimiz için yaptığımız 
çalışmalarımız. Bu dönemde Orta Avrupa’yı 
seçtik. Gezinin ilimize ve bütün işadamlarına 
katkı ve verimli olmasını dileriz” dedi.

BUTSO’nun ilk kez eşli bir yurtdışı gezisi 
düzenlediğini dile getiren Başkan Keyik: 
“Zaman zaman gezilerde eşli gezi yapmamız 
istenmişti. Hanımlarının da arzu ettiklerini 
söylemişlerdi. Bizde eşli gezi düzenledik. Ciddi 
katılım oldu. Biz 45 kişi falan düşünmüştük 
ama sonradan baktık ki 59 kişiye ulaşmışız” 
diye konuştu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik: “İşadamlarımızın 
isteği üzerine BUTSO olarak eşli Orta Avrupa gezisi düzenledik”

BUTSO’DAN 
EŞLİ YURT DIŞI GEZİSİ

28 AĞUSTOS 2013
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MAKÜ Teknokent Toplantısında Konuşan Keyik:

BURDUR İLİM, KÜLTÜR VE İCAT 
ŞEHRİ OLMALIDIR.  
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Üniversite bünyesinde, 47 
bin metrekarelik alanda, 9 ortaklı ve 1 milyon TL sermayeli “MAKÜ BAKA 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent Yönetici AŞ” (BURTEK) 
kuruluş hazırlıklarının görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.

V eterinerlik Fakültesi’nde, Burdur 
sanayici ve işadamları ile Oda, Birlik 
ve Borsa’nın katılımlarıyla yapılan 

Toplantıda; Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, 
Milletvekili R.Kerim Özkan, Rektör Prof.Dr. 
Mustafa Saatcı, BUTSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf 
Keyik birer açış konuşması yaptılar. Ardından, 
Koordinatör Sedat Metlek ve YTÜ Teknopark 
AŞ’den Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, 
Teknokent’in kuruluşu, ülke ekonomi ve 
teknolojisinde sağlayacağı fonksiyonlar 
üzerinde örneklemelerle durdular. 

MAKÜ ile Teknokent kuruluş düşüncesi ve 
ön hazırlıklarına ilişkin açış konuşması yapan 
BAKA Genel Sekreterin’in ardından, konuya 
ilişkin görüşlerini açıklayan BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik; “Burdur için, en gerçekçi ve 
doğal gelişim alanı olarak ilim, kültür, Ar-
Ge, endüstriyel ve yazılım teknolojileri icat 
Şehri olabilir/olmalıdır.” dedi. Başkan Keyik 
Konuşmasında şunları söyledi: 
“İlim ve teknoloji asrının bütün çılgınlığı ile 
baş döndürücü gelişmelerin yer aldığı ve 
üstelik Milli Coğrafyamızdaki; insanoğlunun 
mahvı ve Milletimizin geleceğine açık tehdit 

5 EYLÜL 2013
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olarak yaşanan en ileri zulüm teknolojilerinin 
yaşandığı bir konjonktürde, teknolojik gelişim 
adına yapılan bu toplantının, bilhassa stratejik 
önemine de dikkat çekerek, tüm değerli 
katılımcılara selam ve saygılar sunuyorum. 

“Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz, 2006 
kuruluş yılından itibaren eğitim, kültür, 
ilim ve teknoloji adına, İlimiz ve Ülkemizin 
varması gereken hedefleri için kendisinden 
bekleneni yerine getirmek için, sürekli bir 
atılımın ve verimliliğin odağı olma gayreti 
içinde bulunduğunu yakinen görüyoruz. 
Biz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Yönetimi olarak, Burdur’a Üniversite fikrinin 
ortaya atılmasında, gerçekleşme ve gelişim 
süreçlerinde her zaman ve zeminde, maddi-
manevi her şekilde yer aldık, yer almaya da 
devam edeceğiz.   

Ayrıca şunu da vurgulamak isterim ki; Sanayi 
Şehri olmak, genelde şehirlerin vazgeçilmez 
hedefidir. Burdur’umuzun, coğrafi ve diğer 
şartları gereği bu hedef, ileri teknoloji ile 
birlikte Burdur için de geçerlidir. 

Geçmişi medrese ve kütüphaneleriyle ünlü, 
günümüzün eğitim ve Üniversite başarı Şehri 
Burdur için, en gerçekçi ve doğal gelişim 
alanı olarak ilim, kültür, Ar-Ge, endüstriyel ve 
yazılım teknolojileri icat Şehri olabilir/olmalıdır.  
Bu yöndeki marka şehir hedefi adına, çok 
şeyler yapılabilir/yapılmalıdır.  

Bütün bu ilim, kültür, ileri teknoloji gelişimi 
arzularımız ve görüşlerimiz ışığında, bir önemli 
noktaya da dikkat çekmek zorundayım: Her 
hangi bir konuda olduğu gibi; amaçları ve 
hedefleri en doğru şekilde belirlerken, en az 
bunun kadar da gerçekleri ve imkanları göz 
önüne almak zorundayız. Teknokent Merkezi 
kuruluşu için de ilin, bölgenin talep ve 
öncelikleri, altyapı, beşeri faktörler ve maddi 
imkanlar, katiyen göz ardı edilmemelidir. 

Şunu açıkça belirtmeliyim ki; Süleyman 
Demirel ve Akdeniz Üniversitelerinin ve bizim 
de yer aldığımız Göller Bölgesi Teknokent 
AŞ olarak, bölgeye hitap eden bir Teknokent 
Merkezi’nin varlığına rağmen, Burtek 
kuruluş teşebbüsünün gerekçeleri; gerçekçi 
analiz ve raporlar ışığında ortaya konarak 
belirlenmelidir. Bilimsel yöntemlerle, ortaya 
konacak hedef ve çalışmaların her zaman 
yanında olmakla birlikte; kıt imkanlarımızı 
çok iyi değerlendirmek ve sorumlu yönetmek 
zorunda olduğumuzu da hassaten vurgulamak 
istiyorum.” 

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokenti 
çalışmaları ve gelişimine ilişkin geniş 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Rıza 
Büyükuslu’nun konuşmasının ardından, 
günün anısına Burdur Valisi Nurettin Yılmaz 
tarafından plaket verildi. 
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B urdur Gölü’nün kurtarılmasına yönelik 
proje olan Göle Yas Belgesel Filmi’nin 
çekimlerine başlandığı, Göl’de yapılan 

basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, 
Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, 
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı, 
BUTSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik, Türk 
Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü ve bazı 
sanatçılar katıldı. 

Son yıllarda sürekli su kaybına uğrayarak 
kaybolmaya yüz tutmuş Burdur Gölü’nün 
kurtarılmasına yönelik çeşitli projeler 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalardan 
birisini yürütmekte olduğunu ifade eten 
Şafak Türkel, “Göle Yas film projesi”nin ana 
amacı, “Kurumakta olan Burdur Gölü’nü 
kurtarmaktır” dedi. Konuya ilişkin açıklama 
yapan Proje sahibi Türkel’in Göl’de yaptığı 
basın toplantısına; Burdur Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Saatcı, BUTSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf 
Keyik, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü 
ve bazı sanatçılar katıldı. 

Çalışmaları hakkında bilgi veren Türkel: 
“Doğduğum Göl kuruyor. O kurumasın diye 
film çekmek istiyorum. İçinde aşık olduğum 
her şeyle beraber. Hür yaşıyalım istiyorum 
beraber. Anılarımız olsun gözyaşları. 
Nefesinizle gelin, sesinizle, yüreğinizle… Yirmi 
sene sonra, oturduğum bir masada, Gölü 
beraber kurtardığımız diğer dostları aradım; 
Göl’ü yaşatalım istiyorum… Doğduğum 
topraklarda yas türküleri söyleyen yaşlı 
kadınlar yaşıyor… Bu kez bir insan için değil, 
bir Göl için söyleniyor yaslar… Çünkü yüz bin 
insanın da içinde olduğu, bir milyon canlının 
yaşamını etkileyen bu Göl kuruyor. Yirmi sene 
içinde tümüyle yok olma tehlikesiyle de karşı 
karşıya… Zamansız bir derviş, yüreğinde 
hissettiği çığlıklarla, zamanı durdurmak 
için dönüp duruyor, dört mevsim… Bu, 
doğduğum Burdur Gölü ve benim hikayem. 
Göle Yas, birden çok proje. Üç çıktısı olan bir 
proje. Göle hayat, Burdur Gölü’nü kurtarmak 
için başlattığımız kampanyanın adı. Göle Yas, 
belgesel filmin adı. Gölde Sanat da, diğer 
yürüttüğümüz sosyal projelerin adı” dedi. 

GÖLE YAS ÇEKİMLERİ
11 EYLÜL 2013
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Basın toplantısına katılan kurum ve kuruluş 
temsilcileri, Burdur Gölü’nü kurtarmaya 
yönelik her türlü faaliyete destek verdiklerini 
açıkladılar. Görüşlerini açıklayan Burdur 
Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, 
Göl’ün kurtulması konusunda, Şafak Bey’in 
üstlendiği görev ve gayretin, kendisini çok 
memnun ettiğini belirterek şunları söyledi:

AKKAYA:
“Gerçekten de Göl’ümüz ‘İmdat!’ diyor. 
Göl’ümüzün eksiği su. Zaman, zaman 
insanların dikkatini Göl’e çekmek için neden 
tesisler yapılmıyor deniyor. Diyorum ki; 
Göl’ün kenarına tesisler yapmaktan öte, önce 
Göl’ümüzün kurtarılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması lazım. Göl’ün çekilme tehlikesine 
karşı, sadece bizim çare bulmamız çok 
zor. Bu iş uluslar arası bir takım çabaları 
gerektirir. İmzaladığımız Ramsar Sözleşmesi 
çerçevesinde, uluslar arası aktörleri göreve 
çağırmalıyız. Göl’ün 20-30 sene sonrasının 
ne olacağı çeşitli toplantılarda hep anlatıldı. 
Artık laftan öte icraat yapmamız gerekiyor. Bu 
film faaliyetleri de bu anlamda ve kamuoyuna 
duyurulması açısından büyük önem arz 
ediyor.”  
 
KEYİK:
Çalışmalarından dolayı Şafak Bey’e 
teşekkür eden BUTSO Başkanı Yusuf Keyik 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Burdur Gölü, 
Burdur’da yaşayanlar için önemli bir unsur. 
Fakat bu güzel Göl’ümüzün çekilmesine, 
yıllardır seyirci kaldık. Bu olaya kamuoyunun 
dikkatini çekmek üzere gösterilen bu proje 
çabaları, inşallah Göl’ün kurtuluşu için önemli 
bir adım olacaktır. Oda ve Burdur kamuoyu 
olarak bu çalışmalara tam destek veriyoruz. 
İnşaallah, Göl sularının tekrar artması için bir 
adım atmış olacağız. Bilimsel çalışmalarla 
da atmamız gereken diğer adımları görecek 
ve yapmamız gerekenleri hızlı bir şekilde 
yaparak; Gölümüzü tekrar Burdur halkıyla 
buluşturacağız.”

SAATCI:
Bu olayın güzel bir başlangıç olduğunu 
belirten MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Saatcı da şunları söyledi: “Bu çok güzel bir 
hamledir. Bazen bir kişinin başlattığı bir iş, 
çok güzel sonuçlar verir. Biz Üniversite olarak 
Göl’e girdik. Genç Üniversitemiz, elemanlarını 

tedarik ettiği sürece, biz Göl’le ilgili her türlü 
işlemde varız ve proje üretmeye hazırız. Hatta 
çok açık olarak söyleyebilirim ki, Burdur’da bir 
söylenti var; ‘Göl arseniklidir’ şeklinde. Hayır, 
yapmış olduğumuz ölçümler sonucunda, 
bunu çok net bir şekilde söylüyorum ki; 
Göl’de insan sağlığını etkileyecek bir arsenik 
miktarı yok. Diğer ağır metaller açısından da 
olumsuzluk yok. Fakat tabii ki, Göl’de Biyolojik 
kirlilik söz konusudur.  

Bilimsel inceleme sonucunda baktığımızda 
Göl, iki gölden oluşuyor; bir ilk 20 metrelik 
göl ki; görece daha temiz bir göl, altında 
kalan diğer kısım ise, daha kirli bir göl. Bütün 
amacımız bu ilk 20 metreyi kaybetmemek 
olmalıdır. Bu durum, Karadeniz’deki durumla 
aynı. Üniversite olarak, bunun için birkaç 
proje de üretmekteyiz.”

EZGÜ:
Su için dünyada savaşlar yapılıyor ama biz 
bunun farkında değiliz diyen Sanatçı Sümer 
Ezgü ise, şunları söyledi: “Doğa konusu, bir 
grup çevreci maceracının işi değildir. Doğa 
hepimizin konusudur. Ben şimdi burada 
300 metre çekilmiş bir Göl’ün kenarında 
konuşurken, yüreğim sızlıyor. Çünkü ben 300 

metre ilerde ilk yüzmeyi öğrendim. Göl’de işte 
gözle görülen ve insanı etkileyen bir durum var 
artık. Buradaki yaşam, Göl’ün çekilmesiyle 
birlikte, bundan sonra son derece kötüye 
gidecektir. Su için dünyada savaşlar yapılırken, 
bizim suyumuz var ama biz farkında değiliz.” 
Ezgü, değerlendirmesinin ardından, curasıyla 
Göl’e yas anlamında bir ezgi seslendirdi.
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BUTSO Sigorta Acente Sektör 
Temsilcileri, Gülay Korur 

Başkanlığında toplanarak, 
sorunlarını görüştü. Sigortacıların 

teknik karlılığının azaldığını 
söyleyen Grup Temsilcisi Korur, 

temel sorunlarının sigortanın 
tabana yayılması ve görevlerinin 

ise, ekonominin risklerini azaltmak 
olduğunu açıkladı.   

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Sigorta Acente Sektör 
Temsilcileri, Grup Temsilcisi Gülay 

Korur Başkanlığında Oda Meclis Salonu’nda 
toplanarak, sorunlarını görüştü. Sigortacıların 
son dönemlerde teknik karlılığının azaldığını 
söyleyen Korur, temel sorunlarının sigortanın 
tabana yayılması ve görevlerinin ise; 
ekonominin risklerini azaltmak olduğunu 
açıkladı. Antalya Meslek Komitesi Başkanı 
Süleyman Özer ve Üyeleri ile Burdurlu Sigorta 
Acenteleri’nin gelişmeleri ve sorunlarını 
görüşmek üzere bir araya geldikleri toplantının 
açış konuşmasını yapan Gülay Korur, şunları 
söyledi:

“Hızlı bir gelişme sürecinde olan Ülkemizde 
sigortacılığın istenilen düzeyde geliştiğini 
söyleyemeyiz. Vatandaşlarımızın sigorta 
bilinci geliştirilerek, tabana yayılması 

sağlanamamıştır. Örneğin mecburi olan trafik 
sigortasına katılım bile, ülkemizde yüzde 
60 civarındadır. Diğer önemli etkenler ise; 
ekonomik, yapısal ve hukuki sorunlardır. 

Ticari, sınai ve sosyal yaşamımız çeşitli 
riskler ile karşı karşıyadır. Sigorta ve 
sigortacılığın temel işlevi ise; bu riski bölmek, 
zararı paylaştırmak, yani ekonomide riski 
azaltmaktır. Ayrıca, sosyoekonomik krizleri 
yumuşatmak ve ekonomiye uzun vadeli 
kaynak sağlamaktır. 

Sektörde prim gelirlerinin yetersiz oluşu, 
ulaşılan fonların rasyonel kullanılmaması ve 
kısa vadeli yatırımlarda değerlendirilmesi, 
ayrıca yatırım sahalarının yasayla kısıtlanması, 
diğer önemli engeldir. Sigortacılıkta son 
dönemlerde, firmaların teknik karlılığı da 
azalmıştır. Çünkü serbest tarife uygulaması, 
piyasada şirketler tarafından fiyat kırma 
şekline dönüştürülmüştür. Bunun yanı sıra, 
şirket sayısının hızla artması sebebiyle, mevcut 
piyasanın paylaşım rekabeti ağırlaşmış ve 
ortalama verimlilik seviyesi gerilemiştir. 
Türkiye’de yaşanan diğer önemli problem 
ise; Devlet yetkililerinin sigorta müessesine 
bakış açısından kaynaklanmaktadır. Özellikle 
yaşanan doğal afetlerde, siyasiler nedense 
zararın devlet tarafından karşılanması 
gerektiği anlayışıyla hareket etmektedirler. Bu 
yüzden sigortaya yöneliş engellenmektedir.” 

BUTSO Sigorta Acente Sektör 
Temsilcileri Sorunlarını Görüştü

17 EYLÜL 2013
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Türkiye’de ilk kez bir üniversite laboratuvarı süt analizleri yapabilmek için 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan çalışma izni aldı.

M ehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı, 
Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nde düzenelenen basın 
toplantısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk kez bir üniversite 
laboratuvarına süt örneklerini analiz etme ve 
çalışma iznini verdiğini söyledi.

Süt konusundaki çalışmaların bakanlık 
laboratuvarlarının bulunduğu 5 ilde 
yapıldığını anlatan Saatcı, “İlk kez bir 
üniversite laboratuvarı bu işi yapmak için 
yola çıkmış ve bunun iznini de almıştır. Bunun 
neticesinde laboratuvarımızda analizlerini 
yaptıran üreticilerin sütleri daha fazla değer 
kazanacak. Çevre illerdeki sütler bize getirilip 
analizler yapılıp sonuçları duyurulacak. Şehir 
sürekli analiz yapıp ilerleyen hale gelecek. Bu 
bölgede bu işi yapan İzmir’den daha yakın bir 
yer yok” dedi. 

Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Yrd. Doç Dr. Yasin Arslan ise 
Türkiye’de ilk kez bir üniversite laboratuvarına 
sütle ilgili çalışma yapma izninin verilmesinin 
sevindirici olduğunu kaydetti.

Laboratuvarda süt örnekleri içerisindeki yağ, 
protein, laktoz, toplam kuru madde, somatik 
hücre sayımı ve donma noktası tayinlerini 
yapılabileceklerini anlatan Arslan, şöyle 
konuştu:

“Çiğ süt ihtiyacının önemli bir miktarı 
Burdur’dan karşılanıyor. Çiğ süte ödenen 
miktar fazla. Bu laboratuvarın sonuçları 
sayesinde Burdurlu üreticiler sütlerini 
analiz ettirebilecek, elde ettikleri sonuçlarla 
piyasadaki rekabet güçlerini artıracaklar. Yağ 
ve laktoz oranlarına bakarak kalitesiz sütün 
ortadan kalkması sağlanacak. Gıda sektörü 
ve bakanlıklardan sütle ilgili gelecek analiz 
taleplerini ilimizde yapabileceğiz.”

Burdur Valisi Nurettin Yılmaz ise sadece 
sütte değil tüm ürünlerde analizler yapılması 
gerektiğini ifade etti. Analiz sonuçlarına göre 
yapılacak üretimin daha sağlıklı ve verimli 
olacağına işaret eden Yılmaz, kentteki süt 
kalitesinin artmasında ve laboratuvarın 
kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

İLK     İZİN   MAKÜ’YE
18 EYLÜL 2013
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Burdur’un 2023 ihracat hedeflerini 
tutturabilmesi için, en önemli 

unsurunun “Lojistik” olduğunu 
vurgulayan BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 

Burdur ihracatçısının Antalya 
Limanına yöneldiğini belirterek, 

Liman hizmetlerinde doğan, 
gümrük, bekleme-boşaltma gibi 

lojistik sorunlara çözüm ve düzen 
sağlamaya çalıştıklarını açıkladı.

S on yıllarda, Burdur ve Bölge 
ihracatçısının İzmir yerine Antalya 
Port Akdeniz Limanı’na yöneldiğini 

ve dolayısıyla sorunların da arttığını belirten 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
tırların limanda bekleme-boşaltma gibi 
lojistik sorunlarına çözüm ve düzen sağlama 
çabalarını açıkladı. Keyik: “Burdur’un ihracat 
gelişimi için düşünülen 2023 hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde en önemli ayak Lojistik 
hizmetleridir. Büyük çoğunluğu mermer 
ihracatına yönelik olan yük tırlarımızın, bir 
taraftan kendi içindeki tonaj sorunlarını 
çözecek düzen sağlama çabalarımız devam 
ederken, diğer yandan Antalya Limanı’na 
yönelen ihracatçı firmalarımızın gümrük 
ve liman hizmetlerinde oluşan sıkıntılarını 
çözmeye çalışıyoruz” dedi. 

Liman Sorunlarına El Atan Keyik: 

İHRACATIN LOJİSTİK SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ.

Burdur ve Bölge ihracatçısının artan liman 
ve gümrük sorunlarına el atan Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, Geçtiğimiz günlerde, 
Port Akdeniz Liman Müdürü Özgür Sert ile 
görüştü. Varollar Lojistik sahibi Baki Varol’un 
da bulunduğu görüşmede, BUTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Çeliker ile Port Akdeniz 
Ticaret Şefi Abdi Kurt da yer aldı. Keyik, 
görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:  
 
“Bilindiği gibi, gelişen Burdur Beji 
Mermerciliğinin, İzmir Limanı’ndan sağlanan 
ihracat hareketi, Bölgemizin artan ihracatına 
paralel olarak, boşaltma ve yükleme 
kapasitesini genişleten Antalya Özel Port 
Akdeniz Limanı’na yöneldi. Burdur ve 
Bölgemiz ihracatçılarının talep artışı ile birlikte 
gümrük ve liman hizmetlerinde sorunlar da 
oluşmaya başladı. Bu sorunların çözümüne 
yönelik, Burdur ihracatçı firmalarımızdan 
Varollar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Baki 
Varol ile  Port Akdeniz Liman Müdürü Özgür 
Sert ile bir görüşme yaptık. Antalya Liman 
Gümrük yetkilileri, liman boşaltma yetkilileri 
ve ihracatçı firmalarımızın koordinasyon 
eksikliğinden kaynaklandığını tespit ettiğimiz 
‘Gümrük, sıra, depo ve yükleme’ sorunlarının 
çözümü için harekete geçtik.”

23 EYLÜL 2013
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İHRACAT SORUNLARI 
Burdur’un artan mermer ihracatı ile birlikte 
oluşan sorunların iki boyutta geliştiğini belirten 
Keyik, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sorunlar, 
firmalarımızın tonaj sıkıntıları ile ‘Gümrük, sıra, 
depo ve yükleme’ gibi iki kısımda geliştiğini 
gördük. Öncelikle, löjistik hizmetleri veren 
firmalarımızla ilgi kendi iç sorunumuz olan 
tırların tonaj-trafik sorunları vardı. Firmalarla 
görüşerek, tonaja ilişkin ortak prensip kararı 
ile bir düzen sağlamaya çalışıyoruz. Ardından 
Antalya Liman hizmetlerinde oluşan gümrük 
işlemi ve boşaltma-depolama-yükleme sıra 

işlemlerindeki aksamaların çözümüne çalıştık. 
İletişimsizlikten kaynaklanan Liman-Gümrük 
sorunlarının ise, Liman’da bulundurulacak bir 
koordinasyon görevlisi ile çözülebileceğini 
düşünüyoruz. 

Liman Müdürü Özgür Bey’in iyi niyetli 
yaklaşımları ile hem Burdur ihracatçısının 
zaman ve maddi kayıpları en aza 
indirilebilecek, hem de liman hizmetleri 
gelişiminde olumlu sonuçlar alınabilecektir. 
Bu açıdan diyaloglarımızı sürdüreceğiz.”
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G eçtiğimiz günlerde yapılan ihracatçı 
firmalarımızı tanıma ve çalışma alanında 
görerek inceleme gezisine Vali Yard. 

Bülent Uygur, Defterdar Ramazan Taşaltın, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Md. Ş. Fırat Erkal, 
SGK Md. Selim Yurtseven de katıldılar. 

Burdur Tefenni İlçesine 10-15 kilometre 
mesafede bulunan krom madencilik 
işletmelerinden birisi olan Global Madencilik 
AŞ’nin geniş bir alanda kurulan işletme 
alanlarına yapılan gezide, Global Madencilik 
Genel Müdürü Mehmet Gümüşler ve 
kardeşleri rehberlik ettiler. Madenciliğin büyük 
sermaye ve yatırım gerektirdiğini belirten 
Mehmet Gümüşler, yaptıkları işlere ilişkin şu 
bilgileri verdi:
“Bütün dünyada olduğu gibi, madencilik 
büyük sermaye gerektiren, riskli bir sektördür. 
Madencilik, dağlarda değişen rakımlarda, 
mahrumiyetler içinde ve çeşitli zorluklarla 
boğuşarak yapılan bir iştir. Ancak; yapılan işin, 
ülkenin en önemli milli kalkınma görevlerinden 
birisi olduğunu düşündüğünüzde büyük gurur 
duyuyor ve bu işi severek de yaptığınızda çok 
büyük mutluluk duyuyorsunuz. 

BUTSO Başkanı Keyik: 

Burdur Madenciliği Gelişiyor

24 EYLÜL 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik ve Bşk. Yardımcısı İbrahim Solak, gelişen Burdur Madenciliğinin 
önde gelen firmalarından Global Madencilik AŞ Firması’nın Tefenni Krom 
tesislerinde bir inceleme yaptı. 

Buradaki ocağımız, Fethiye Zonu bölgesi 
içinde yer almaktadır. Burdur bölgesinin 
krom yatakları, yaklaşık yüzde bir oranında 
işletiliyor. Burdurlu Global Madencilik olarak, 
Sivas Bölgesinde kursun, çinko, bakır gibi 
maden ocakları da işletmekteyiz.”  

KROM İŞLETMESİ
İşletme aşamalarını ve ürün satışlarını 
anlatan Gümüşlü; “Krom madeni ocak 
bölgesinde öncelikle sondaj çalışmaları 
yapılarak, rezerv tespiti yapılıyor. İşletmeye 
uygunluk belirlenirse, yapılan planlama ile 
kazı çalışmaları yapılıyor. Çıkarılan ham 
krom madeni, işleme tesisinde yapılan 
kırma, öğütme ve sulu sallantılı masalarda 
ayrıştırma işlemlerinden sonra, toz şeklinde 
saf krom cevheri olarak elde edilmiş oluyor. 
Toz halindeki krom, konteynırlar vasıtasıyla 
alıcısına ulaştırılıyor. 
 
İHRACAT
Bizim burada işletmekte olduğumuz Krom 
ocakları, ‘Düşük Tenörlü’ dediğimiz, yani 
cevher oranı nispeten düşük rezervlerdir. 
Bunları, yan ürünleri ile birlikte değerlendiriyor, 
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modern tesislerimizde işleyip, sanayinin 
emrine hazır mamul hale getirip, ihraç 
ediyoruz. Çin, Hindistan, Rusya başta olmak 
üzere birçok ülkeye cif, ya da sif satış şeklinde 
ihraç ediyoruz” dedi. 

AFRİKA’DA ALTIN
Aslen Burdur Çavdır İlçesi’nden olan Mehmet 
Gümüşlü, ayrıca çok önem verdikleri, Global 
Madencilik AŞ. adına Afrika’nın Gana Şehri 
Obaz Bölgesinde büyük bir altın madeni 
işletmeciliği yapmakta olduklarını da açıkladı. 
Gümüşlü kardeşler, Gana’da yaptıkları altın 
işletmeciliğinin hikayesini, hazırladıkları bir 
video sunumuyla anlattılar ve cıvalı teknikle 
elde ettikleri altını, dünya piyasalarına 
sattıklarını ifade ettiler.  

KROMUN KULLANIM ALANI 
Global Madencilik Krom İşletme Müdürü ve 
Maden Mühendisi Cengiz Kaymaz, kromun 
kullanım alanları hakkında şu bilgileri verdi: 
“Krom cevheri başlıca metalürji, kimya, 
refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır. 
Metalürji sanayinde krom; ferrokrom, ferro-
siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom 
katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali 
şeklinde tüketilir. Metalürji endüstrisinde 
krom cevherinin en önemli kullanım alanı 
paslanmaz çelik yapımında kullanılan 
ferrokrom üretimidir. Paslanmaz çelik metal ve 
silah endüstrisinin çok önemli bir maddesidir. 
Krom çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı 
direnç, aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma 
sağlar. Bu kapsamda kromun çeşitli alaşımları 
mermi, denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla 
ilgili destek sistemlerinde kullanılır.

Krom kimyasalları paslanmayı önleyici 
özellikleri dolayısıyla uçak ve gemi sanayinde 
yaygın olarak; kimya endüstrisinde de 
sodyum bi-kromat, krumik asit ve boya 
hammaddesi yapımında, metal kaplama, 
deri tabaklama, boya maddeleri (pigment), 
seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, 
boyalar, organik sentetikler, konserve yapma 
ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer 
birçok alanda kullanılır.
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BURDUR SİGORTA ACENTALARI 
İL DELEGE SEÇİMİ YAPILDI

B urdur sigorta acentaları il delegeliği 
seçimi, geçtiğimiz gün Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası (BUTSO)’nda yapıldı. 

Burdur Sigorta Acentalığı yapan işletmeler, 
oy kullanma hakkı olan 77 kayıtlı üye ile 
katıldıkları, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 
uyarınca gerçekleştirilen seçimle, il delegesi 
olarak Hikmet Ökte ve Mehmet Tahir Kıldır’ı 
seçtiler. 

10 EKİM 2013

Sigorta Acentaları Birliği ile Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 
06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan 
“Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta 
Acenteler İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul 
ve Esaslar” doğrultusunda, Sigorta Acenteleri 
İl Delegeliği Seçimleri, EK-1’deki listede yer 
alan Odalar tarafından gerçekleştirildi. Saat: 
17.00’de açılan sandıktan çıkan 31 oy ile 
Sigorta Acentaları Hikmet Ökte ve Mehmet 
Tahir Kıldır, Burdur İl Delegesi olarak seçildiler. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Meclis toplantısının bu ayki 
konuğu, Burdur Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürü Mustafa Şenel oldu. Kentsel 
dönüşüm kapsamındaki iller arasında yer 
alan Burdur’da, bir süredir çeşitli çalkantılar 
ve polemiklerin artmakta olduğunu belirten  
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
“Geçmiş yıllarda başlattığımız, Meclisin mutat 
gündeminden ayrı olarak, Burdur gündemine 
ilişkin bir konunun ele alınması çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda; Burdur 
gündeminde öne çıkan ‘Kentsel Dönüşüm’le 
ilgili gelişen söylentilerin aslını, işin bürokratik 
sorumlusundan öğrenmek istedik. Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürümüz Mustafa Şenel’i, 
Meclis Üyelerimizi bilgilendirmesi için davet 
ettik. Birinci elden bilgiye ulaşarak, bilgi 
kirliliğini gidermeye çalıştık” dedi.  

YENİ ÇEVRE PLANI
BUTSO Meclisinde ele alınan Burdur’da 
Kentsel Dönüşüm ve uygulama yöntemlerine 
ilişkin bilgi veren Şehircilik İl Müdürü Mustafa 
Şenel, şu açıklamaları yaptı: 
“İl Müdürlüğümüzün bilgi ve ilgisinde olarak, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir Plancılığı Bölümü’nün son 
sınıfından 42 öğrenci, Burdur imar planına 
çalışıyor. Gayri resmi olan bu çalışmanın 
konusu, Burdur’un 10-20 yıllık geleceğinin 
nereye gideceğini belirlemeyi hedefliyor. 

BUTSO MECLİSİNDE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM KONUŞULDU

Devam eden bu çalışmanın ikinci önemli 
konusu da, Burdur Gölü’nün kazanılması ve 
kullanılması ile ilgili. Askıda olan Çevre Düzeni 
Planı yenileniyor. Gelecek değerlendirmeleri 
topluyorum. Tüm resmi-sivil kurum ve 
kuruluşlardan görüş almak üzere yazılar 
gönderdik. Gelecek bu verilerle, yeni çevre 
düzeninin, 1/25 binlik ve 1/5 binlik planlarını 
yaptıracağım. Bir sene içerisinde, Burdur’un 
çevre altyapı planları tamamlanacak. Böylece; 
Burdur Gölü’nün neresinde kafeterya veya 
konaklama tesisleri yapılabileceği ve nasıl 
bir turizm hizmet alanı olacağı belirlenmiş 
olacak.”

22 EKİM 2013

Mustafa Şenel
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 71

GÖLDE DOLGU
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in 
“Göl kenarında dolgu yapılabilir mi?” sorusuna 
Çevre Müdürü Şenel’in verdiği olumlu cevap 
şöyle: “Kesinlikle dolgu yapılması uygun. 
Ama yanlış diyorlar; bir grubu aşmamız gerek. 
Burayla ilgili dolgu planları yaptıracağız. Bir 
iskele yapamadılar, iskele… Kıyı-kenar çizgisi 
6 yıl çizilmedi; 3 tane paftanın… Benim 6 
ay sonra haberim oldu. Ama şimdi çizdik. 
Mermer atıklarıyla, Çendik Plajında dolgular 
yapılabilir. İtalya’da örnekleri var. Bunun 
için planların yapılması gerekiyor. Burada 
istemiyoruz diyorlar. Ne yapıyorsunuz? Tema 
ile gidip orada bira içiyorsunuz ve biz orada 
şişe kırıkları topluyoruz. Onların yaptığı da 
çevrecilik(?!) oluyor.. 

MERMER ATIKLARI
Mermer atıklarıyla ilgili olarak; bir firmaya 
aldıracağımız kırma ünitesi ile kırılacak pasalar, 
o civardaki köylerin yollarına serilecek. 
Diğer yandan; SDÜ ile görüşüldü. Ordaki 
malzemelerden inşaat malzemesi yapılacak. 
Üç sene sonra burada tuğla kullanmayacak 
insanlar. İnşaatlarda, patenti de alınan Burdur 
üretimi kullanılacak. Yaklaşık iki milyon liralık 
bir yatırımla tesis kuruluyor. 

BELEDİYEDEN ŞİKAYET 
Çevre Müdürü Mustafa Şenel, Oda Meclis 
Üyesi Osman Gök’ün; “İki okulun fay 
hattı üzerinde olduğunu, Belediye Çevre 
Müdürlüğüne haber vermedi. Diyorsunuz. 
Çevre Müdürlüğü’nün o okulları taşıma yetkisi 
var mı?” şeklindeki sorusuna verdiği cevapta 
şunları söyledi: “Belediye beni her gün 
şikayet ediyor; Milletvekiline, İl Başkanına. 
Ben de her gün gidip, cevap veriyorum. 
Burada Belediyenin böyle bir şey yapma 
ihtimali yok. Ben buna daha fazla müdahale 
edersem; bakın şimdi Cumhuriyet Lisesi’ni 
boşalttırıyorum. Daha fazla müdahale ettiğim 
zaman, sıkıntı benim üzerime kalıyor. Ben de 
o kadar aptal değilim… Görevimi yapacağım 
ama, her işi de ben yapmayacağım… 

KEYİK SORDU
BUTSO Başkanı Keyik; Kentsel Dönüşümün 
ne olduğuna ilişkin şu soruyu sordu: “Son 
günlerde ilimizin gündeminde, Kentsel 
Dönüşüm bulunuyor. Çeşitli platformlarda, 
çeşitli tartışmalar oldu. Oda olarak, 

Kentsel Dönüşüm’ün Burdur’a bir kazanım 
sağlayacağı, bu projenin vizyon projesi 
olduğunu düşünüyoruz. Sayın Kentsel 
Dönüşüm Genel Müdürümüzün geldiği 
toplantıya katıldım. Seçilen üç mahallenin 
doğru seçim olduğunu düşünüyorum. O 
toplantıya katılan o mahalleliler, kaygılarını 
belirterek, büyük tepki içinde oldu. Bunun 
sebebi neydi? Sizin gibi resmi makamlar ile 
siyasilerin anlatım farkı mı var veya birileri 
kafaları mı karıştırıyor?

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa 
Şenel; tüm genel çerçeveleriyle, Burdur’da 
Kentsel Dönüşümü şöyle açıkladı:  “Burdur’a 
bir şeyler yapmak gerekiyor. Burdur’un 
atanmış ve seçilmiş insanları olarak, artık bir 
karar vermek zorundadır. Baştan söyleyeyim; 
kesinlikle suçlama yoktur. Benim ortaya 
koymaya çalıştığım bir projedir bu. Buna 
bir grup karşı çıkacaktır; bunu saygıyla 
karşılamak lazım ama, birbirimizi dinlememiz 
de lazım. Diğer yandan zaman kaybetme 
lüksümüz de yok. 

BURDUR HEDEF SEÇMELİ
Burası bir şehirse, kendine hedefler seçmeli. 
Ben Burdurlu değilim. Beni buradan aldırtmak 
için siyasi baskılar da var. Ben Burdur’un 
değişmesi için, elimden gelen her şeyi 
yapacağım. Burdur değişecek, yeter ki doğru 
bir hedef seçelim. Çünkü her şey çok kolay… 

10-15 yıldır AVM tartışıldı ama yapılmadı; kim 
kazandı? Isparta’ya düşman değilim. Ama 
onlar kazandı. Burdur’un hiçbir cazip yeri 
yok. Gerçekten köhnemiş bir yer; Burdur’a 
köyle giriyor, köyle çıkıyorsunuz… Bir tane iyi 
bina yok. Birileri uyumuş… 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Hazırladığımız bu projeyi mutlaka 
gerçekleştireceğiz. Burdur’a sınıf atlatacağız. 
Aile Sosyal Politikalar Bakanı’na Değirmenler 
Mahallesi’nden üç-dört bayan; kentsel 
dönüşüm yaptırmak istiyoruz. Belediye’ye 
müracaat ediyoruz ama, muhatap 
bulamıyoruz. Diyorlar. (Vali Bey şahittir.) Böyle 
istekler de var. Ama vatandaşlara; “Size 80-90 
bin lira borç çıkacak” diyorlar. Bu nereden çıktı 
diyoruz. Sulukule’de böyle olmuş. Sulukule ile 
Karasenir’i bir tutulursa; burada bir akli sorun 
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vardır. Anlamaya çalışılması lazım. Bakın, 
Belediye Bozkurt Mahallesinde bin 200 
konut yapacak. Bizim alanda, net olmamakla 
birlikte 2 bin 400 konut yapılması gerekiyor. 
Toplam 3 bin 500 konutun maliyetini bir 
düşünün. Bu para Toki’ye gitmemeli. Burdur 
kendisi yapabilir. Sistemin özü şu; Vatandaşın 
çoğunluğu, en az üçte ikisi ile anlaşmak. Bu 
oranda anlaşma olmazsa uygulanamayacak.
 
NASIL YAPILACAK?
Diyelim ki; Belediye yetkiyi aldı. Belediye, bir 
dönüşüm firmasına ihale edecek. O firma, 
mevcut yeri değerlendirecek (ev, ağaç, 
baraka…). Sermaye piyasasından sertifika 
almış profesyonel bir kuruluş, değer tespiti 
yapıyor. Bir de ailelerin kaç kişi, gelir, yaş, 
eğitimin ne olduğu, nasıl bir ev istediği 
sorulup, anket yapılacak. Bu bilgiler, nasıl 
bir proje yapılacağı konusunda ışık tutacak. 
Proje ortaya çıktığında (Varsayım olarak 
söylüyorum); mahallenin bir grubu tek katlı 
bina, lüks, müstakil; bir grubu da 5-8 katlı 
(Zemin etüdüne göre, olabilir. Ama fay 
hatlarının üzeri boşaltılarak) olacak. Yetkililer 
diyecek ki: Biz senin şu arsa-evine, bahçene 
karşı, şunu teklif ediyoruz; diyerek bire bir 
konuşulacak ve anlaşma sağlanırsa imzası 
alınacak. 

Görüşmelerde ortaya çıkacak taleplere göre, 
proje yine değişebilir. Etap, etap, belki 10-20 
tane proje hazırlanacak. Bu proje ve kabul 
çalışması, 6-9 ay sürecek. Diyelim ki yüzde 
80 kabul etti. Kabul etmeyenlerle pazarlık 
çalışması devam edecek ve onlara çeşitli 
seçenekler sunulacak. Her şeye rağmen 
anlaşamama durumunda, mahkemeye 
başvuru hakkı da var. Boşaltılması gereken 
binaların, kanuni prosedür içinde, teknik rapor 
da düzenlenmesi lazım. Devlet 18 ay kira 
yardımı da verecek. Burada bir rant doğacak. 
Ancak bu rant buradaki insanlara yansıtılacak. 
Burası bir TOKİ şehri de olmamalı. Burdurlu 
müteahhitler yapmalı.

FAY HATLARI BOŞALTILACAK 
Kentsel dönüşüm 1-2 yıl içinde gerçekleşecek. 
Seçimlerden sonra, önü daha da açılacak. 
Belki karşı çıkmaya devam edecek, çok 
küçük bir grup kalabilir. Çünkü bu olayda, 
hiçbir kimse kaybetmeyecek. Belediye, fay 
hatlarını belirledi. Belediye oralarda yaşayan 
insanları bilgilendirerek, binaları boşaltması 
lazım. Ama hiç kimseye duyuru yapmadı. Bu 
evlerde yaşayanların fay hattından haberleri 
yok. Tedbir almak zorundayız. 

Başkan Keyik, verilen bilgiler için teşekkür 
etti.   



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 73

B atı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 
tarafından Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO)’na getirilen Çinli 

işadamları, Burdurlu işadamları ile toplu 
ve karşılıklı görüşmeler yaptı. Çin’in Hebei 
Eyaleti’nden Tarım makineleri, mermer, enerji, 
bisiklet ve cam sektörlerinde yer alan altı 
kişilik Çinli heyet, BUTSO Meclis Salonunda 
bir araya geldikleri Burdurlu işadamlarına, 
yaptıkları üretim ve ticaret alanlarına ilişkin 
ayrıntılı bilgiler verdiler. Burdur ekonomisi 
ve sanayisine ilişkin genel bilgiler veren 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
özellikle uzun yıllardır atıl vaziyette duran 
Burtrak Fabrikası alanında, Hebei Eyaleti’ned 
üretilen XINGTAI FIRST marka traktör firması 
ile herhangi bir üretim ortaklığı yapılıp, 
yapılamayacağına ilişkin sorular yöneltti. 
Çinli Heyet temsilcisi, düşünceye olumlu 
baktıklarını ve bunun ayrıntılı görüşmelerle ele 
almak istediklerini ifade etti.

Değişik sektörlerden Burdurlu işadamlarının 
soru ve önerilerine, tercüman aracılığı ile 
ayrıntılı cevaplar veren Çinli işadamları, 

BURDURLU İŞADAMLARI, BUTSO’DA 
ÇİNLİLERLE İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPTI

14 KASIM 2013

BAKA tarafından BUTSO’ya getirilen Çinli işadamları, Burdurlu işadamları 
ile toplu ve karşılıklı görüşmeler yaptı. Karşılıklı üretim ve ticaret imkanları 
araştırıldı.

kartlarını dağıtarak, karşılıklı iletişim içinde 
olmak istediklerini belirttiler. Değişik 
sektörlerde, karşılıklı ticari ve sanayi 
işbirliklerinin sağlanması ve düzenlenmesi 
yönünde, BAKA aracılığı ile çalışmaların 
yapılması ve iş geliştirme mutabakatı yapıldı.  

Çin Hebei Eyaleti resmi temsilcisi ve işadamları 
ile yapılan görüşmeler, birlikte yenen öğle 
yemeğinde de sürdürüldü. Yemekteki 
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bölüme; Burdur Vali Yardımcısı Bülent Uygur 
ve Belediye Başkanı Sebahaattin Akkaya, 
Defterdar Ramazan Taşaltın da katıldılar.

Burdur’a gelmekten ve işadamları ile 
tanışmaktan duydukları memnuniyeti belirten 
Çinli heyet, Eyaletlerine ilişkin bir flama hediye 
ettiler. Karşılıklı ticari ilişkiler bakımından 
verimli geçtiği belirtilen Toplantı ve yemek 
sonunda toplu fotoğraflar çekildi.  

Çin Hebei Eyaleti işadamları ile yapılan 
görüşme alanları şöyle oldu: 
• Çinli ticari heyet, Türkiye’de Türk-

Çin ortaklığı ile yapmak istedikleri 
yatırımlar olarak;

1.  Yıllık 30 bin adet elektrikli bisiklet montajı 
yapılacak üretim tesisi 

2. Yıllık  bin adet küçük ve orta boy traktör 
montajı yapılacak üretim tesisi 

3. Günlük 15 bin metrekare haddelenmiş ve 
desenli cam üretim tesisi

4.  Yıllık 50 bin adet su ısıtma amaçlı solar 
vakum tüp üretim tesisi

5. Lityum pil üretim tesisi
6. 18 MW’lık Güneş Enerji Santrali
  
• Çinlilerin Türk tarafından Çin’de Türk-

Çin ortaklığı ile yapılmasını istediği 
ticari teklifler:

1.  Yağlık gül üretimi
2. Yıllık 50 bin ton enerji tasarrufu sağlayan 

makine yağı üretimi
3. Yıllık 10 bin adet yeni enerji motorları 

üretimi
4. Yeni enerji araçları
5. Yaş meyve işleme tesisleri
6. Uluslararası lojistik depoları 

• Genel ticari teklifler:
1. Çine pomza, mermer, demir cevheri, gül 

ürünleri, kuruyemiş( ceviz, fındık,badem, 
fıstık), kurutulmuş meyve, çukulata

2. Çin’de Türk malı deri konfeksiyon 
ürünlerinin satıldığı bir mağaza kurulması

• Çin’den ihracat yapmak istedikleri 
ürünler:

1. Elektrikli taşıtlar (otomobil, tur arabaları, 
tekneler, çöp arabası)

2. Taşıt ve motosiklet aksesuarları
3. Yetişkin ve çocuk bisikletleri
4. Tarım alet ve makineleri
5. Her türlü taşıyıcılar, boru takımları, 

standart komponentler
6. Her çeşit cam yapı malzemesi, kurşun 

geçirmez cam, PVC kapı ve pencere 
çerçevesi

7. Elektronik ürünler, evler için güneş 
jeneratörleri, solar vakum su ısıtıcıları, 
solar sokak lambaları, solar bahçe 
lambaları, LED lamba

• Türkiye’de Mühendislik hizmeti 
verebilecekleri alanlar:

1. Gayrimenkul, her türlü kurumun işleri, 
Madencilik

2. Kamu binaları, okul, üniversite, oteller, 
Ticari ve konut alanları için su ısıtma 
sistemleri.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO)’nın aylık Meclisi toplantısına 
çağrılan Burdur Belediye Başkanı 

Sebahattin Akkaya, Burdur Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarını anlattı. Burdur Kamuoyunda ve 
özellikle Kentsel Dönüşüm kapsamına alınan 
Tepe, Sinan ve Karasenir Mahalle sakinleri 
tarafından çok farklı şekillerde anlaşıldığı 
görülmesi üzerine, doğrusunu en yetkili 
ağızdan öğrenmek isteyen BUTSO Meclis 
Başkanı Feyzi Oktay ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, aylık Meclis toplantısına 
Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’yı davet 
ettiler. Davete icabet eden Akkaya, BUTSO 
Meclis Üyelerinin sorularını da cevapladı. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; Burdur’un 
gündeminde, kafa karışıklığı içinde yer 
alan Kentsel Dönüşüm konusunda, geçen 
haftalarda Genel Müdür’le yapılan toplantıya 

BUTSO’da Konuşan Akkaya:

Alt Yapı Tamam, Hedef Dönüşen Burdur

15 KASIM 2013

BUTSO Meclisi’ne katılan Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, 
kentsel dönüşümü anlatarak; “Alt yapı tamam, hedef kentsel dönüşüm ve 
gelişen Burdur” dedi.

katıldığını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünü 
Odaya davet ederek dinlediklerini, ancak 
konuya açıklık getiremediğini, dolayısıyla işin 
doğrusunu öğrenmek istediklerini söyledi. 
Burdur’un gelişimi ve geleceği için Kentsel 
Dönüşümün önemini vurgulayan Belediye 
Başkanı Sebahattin Akkaya şu bilgileri verdi: 
“Bu konuda Haziran ayı içerisinde, 
depremsellikle ilgili olarak, ‘Riskli alanlar’ 
Kanunu çıktı. Bilindiği gibi, Burdur da 
depremselliği olan bir il. İkincisi; kırılmış-
dökülmüş eski mahallelerimiz var. Buralarda 
kentsel dönüşümün yapılması ve insanların 
daha iyi şartlarda yaşamasını temin etmek 
kadar güzel şey olamaz. Bizim Burdur 
Belediyesi olarak bir çalışmamız var idi. Bu 
kentsel dönüşümü, 1971 depreminden sonra 
yapılan Deprem Evleri’nden başlatmak istedik 
ve başlattık. Memur Evleri’ni aldık ve diğer 
alanlar üzerindeki çalışmalarda da ilerleme 
kaydettik. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu76

Diğer yandan; Sinan, Tepe ve Karasenir 
Mahalleleri de Bakanlar Kurulu Kararı ile 
riskli alan ilan edilerek, Kentsel Dönüşüm 
kapsamına alındı. Ancak, Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından buraların tespiti 
yapılırken, Belediye olarak bizimle istişare 
edilerek götürülmedi. Dolayısıyla, Belediyeyi 
devre dışı bırakarak, “Biz yaptık” demek 
için yapılan çalışmalar ile kamuoyundaki 
endişelerin gelişmesi ve kafa karışıklığının 
doğması da önlenemedi. Neticede, Bakanlar 
Kurulu kararı gelince, Bakanlığa başvurduk 
ve Kentsel Dönüşüm işini Belediye olarak 
üstlendik. Bu arada, “Burası riskli alan, iki 
ay içerisinde boşaltılacak…” gibi ve benzeri 
sözlerle, çeşitli kişiler, çeşitli yerlerde gerekli-
gereksiz açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla, 
vatandaşımızın kafası karıştı. Oysa, en az iki 
yıl sürecek bu konuda, hangi açıklamanın 
ve hangi işin, ne zaman ve kimler tarafından 
yapılacağı istişare ile götürülse idi. Bunca 
kafa karışıklığı doğmazdı. Öncelikle bir 
yerin tespiti ile mesela; Tepe Mahallesi’nin 
çevre yoluna bakan kırık-dökük, toprak dam 
evlerinin bulunduğu kısımları ele alınarak 
başlanabilirdi. Hem yıllardır, yakındığımız köy 
görüntüsünden kurtulmuş, güzel ve modern 
bir manzaraya kavuşmuş ve hem de güzel bir 
örnek oluşmasıyla, insanların ilgisi ve desteği 
doğal olarak kazanılmış olurdu.

ALINAN YETKİ 
Şimdi Belediye’ye verilen yetki şu şekilde: 
Mülk sahipleriyle anlaşma yapmak. Bu 
yerinde ve bir masada mülk sahipleriyle 
oturulup, görüşülerek yapılacak. Mülklerin 
değer tespiti yapılacak. Ev, müştemilat ne 
durumda olursa olsun; bahçe ve ağaçlarına 

kadar değerlendirilecek. Hem de Belediye 
rayici değil; piyasa değeri üzerinden değer 
tespiti yapılacak. Bundan sonra yapılacak 
anlaşma sonucunda ise; yeni evler yapılıncaya 
kadar kiraları ödenerek evler boşaltılacak. 
Ardından yeni imar planı yapılmasında, o 
yerlerin projelendirilmesinde her türlü işlemi 
yapmak üzere, Burdur Belediyesi yetkili 
kılınmıştır. Bu işlemler için de bir avans olarak 
750 bin lira tahsis edilmiştir. Belediyemizin bir 
danışman firması var. Bu firma ile anlaşma 
yapıyoruz; önümüzdeki haftalarda bu üç 
mahalleye bürolar kuracak. Mahallede oturan 
insanlarla bire bir, konuşacak, anlaşma 
cihetine gidecek ve ne olması gerektiğini 
ortaya çıkaracak. İnşaatları illa Belediye veya 
Toki yapacak diye bir kural yok. Vatandaş 
isterse kendisi de yapabilecek. Kendisi 
yapacak olursa; projesini belediye verecek, 
inşaat harcı alınmayacak ve hatta kat fazlası 
olursa, vatandaş kendisi satabilecek. Kendisi 
bir müteahhide vermek isterse verebilecek ve 
devlet kredi de verecek. Durum bu kadar açık. 
Baştan bu şekilde anlatılsa idi; bu karışıklıklar 
olmazdı” dedi.

PROJE ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLECEK
Bu arada, BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in bir 
sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: 
Danışman büroları kurulup, gerekli 
araştırmalar yapıldıktan sonra, o yere en 
uygun proje ve seçenekler ortaya konacak. 
Vatandaşla, bu proje ve seçenekler üzerinde 
konuşularak anlaşmaya varılacak. Danışman 
firma ve Belediye ile yapılan çalışmalarda, 
en az yüzde 80-90 oranlarından anlaşma 
sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Deprem 
Evlerinde önce yüzde 25 kadarı razı iken, 
şimdi yüzde 80’in üzerine çıktı; herkes ne 
zaman diye bekliyor. Yapılacak anlaşmalardan 
sonra, inşaat yapım aşamasına gelinecek 
ve yapımcı firmalar devreye girecek. Bütün 
mahalleler, hepsi birden yapılmayacak. 
Mesela, Kütahya uygulamalarını inceledik; 
onlar 20 yıla yaymışlar. Bir yerde bir bölüm 
önce yapılacak, insanlar durumu görecek, 
örneklerle anlatmak ve anlaşmak daha 
kolaylaşacak” dedi.  Bu arada, bir soru üzerine 
Başkan Akkaya; Necati Bey Mahallesi’nin de 
isteği üzerine, Kentsel Dönüşüm kapsamına 
alınması için Bakanlığa başvurduklarını ve 
Dönüşümü en çok isteyen ve buna hazır olan 
mahallelerden başlayacaklarını ifade etti. 
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A kdeniz Ekonomilerini Geliştirme Vakfı 
(BAGEV) Danışmanı Prof. Dr. Orhan 
Kuruüzüm, yeni çalışma planlarını 

anlatmak ve Antalya, Isparta, Burdur’u 
kapsayan Bölgesel katkı ve önerileri almak 
amacıyla, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Meclis Salonunda yapılan toplantıda, 
açıklamalarda bulundu. BUTSO Meclis ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ile geniş kapsamlı bir 
anket ve değerlendirme çalışması yapan Prof. 
Kuruüzüm şu açıklamalarda bulundu:  

“BAGEV, muhtemelen bu bölgedeki en 
geniş meslek örgütü katılımlı bir sivil 
toplum kuruluşudur. Biz kalkınma ajansı 
için bölge olarak desteğimizi verdik ve bu iş 
tamamlandıktan sonra, pek çok kişi BAGEV’in 
işlevini yitirdiğini düşünmeye başladı. Ancak 
sizler, BAGEV’in kendini daha da geliştirerek 
devam etmesi gerektiğini düşünerek destek 
oldunuz. 

Prof. Dr. Kuruüzüm, BUTSO’da 
BAGEV Projesini anlattı.  
“BAGEV Kariyer Portalı” faaliyetini sürdüren Batı Akdeniz Ekonomilerini 
Geliştirme Vakfı, Bölge içi ticari faaliyetlerde ticaretin önünü açıcı destek 
hizmetleri verme çalışması yapıyor.

TİCARETİN ENGELLERİNİ AŞMAK 
Biz BAGEV olarak da somut işler üzerinde 
çalışmamızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi 
bölgedeki iş arayan insan kaynağı ile 
eleman arayan girişimci kurumlar arasında 
bir veri tabanı ilişkisi kurma çalışması 
olan “BAGEV Kariyer” portalı faaliyetimizi 
sürdürüyoruz. Bu arada, hazırlıkları bir 
yıldır süren, “Bölge içi ticari faaliyetlerde 
önünü açıcı destek hizmetleri vermek” 
üzerinde çalışıyoruz. Bu konuya ilişkin 
çalışma, Isparta toplantısıyla ortaya 
kondu. Şimdi de sizlerle bu amaçla bir 
araya geldik. Bölge içi ticareti engelleyen, 
engeller ve ticareti geliştirici politikalar ve 
uygulamaları tespit ederek, öncelikle ortak 
dil geliştirerek, bölgesel ticaretin gelişimini 
engelleyen konuları ortadan kaldırma 
çalışması yürütmek istiyoruz. 

21 KASIM 2013
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile Kırgızistan-Türkkiye Ekonomik 

İşbirliği Forumu toplantısına katılan Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı 
Yusuf Keyik, gezinin başarılı geçtiğini 
söyledi. Keyik açıklamasında; “Kırgızistan’da 
düzenlenen Ekonomik İş Forumu’na katıldık. 
Türk-Kırgızistan ortak kuruluşu olan Manas 
Üniversitesi, TOBB Genel Başakanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora ünvanı 
verdi. Manas Üniversitesi’nin 5 bin 500 
öğrencisinden 400’e yakını Türk öğrencilerden 
oluşuyor. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, heyet onuruna akşam yemeği 
vererek onurlandırdı. Hisarcıklıoğlu, yemekte 
yaptığı konuşmada, “Türk özel sektörünün, 
dost ve kardeş Kırgızistan’ın demokrasi 
yolundaki yürüyüşünü, serbest piyasa 

TOBB Başkanı ile Kırgızistan 
gezisine katılan BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik; yatırımcılara çeşitli 
avantajlar sağlayan Kırgızistan’ın 
Burdurlu yatırımcıları da beklediğini 
söyledi. 

KIRGIZİSTAN 
Burdurlu Yatırımcıları da Bekliyor

2 ARALIK 2013

ekonomisine geçiş çalışmalarını, küresel 
ekonomiye entegrasyonunun her zaman 
destekçisiyiz” dedi.  Kırgızistan’da yatırım 
bekleyen iş alanları şöyle; inşaat, tarım 
makineleri, yapı malzemeleri, müteahhitlik, 
gıda endüstrisidir. Kırgızistan, yatırımcılara 
Kurumlar vergisi yüzde 10, Kdv yüzde 12 
olmak üzere, çeşitli avantajlar sağlamaktadır” 
dedi.   
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
aylık Meclis toplantılarında geleneksel 
hale  getirdiği, il sorunlarıyla ilgili bir 

kurum, kuruluş ve sorumluyu davet ederek 
görüş alışverişinde bulunma çalışmasına, 
geçtiğimiz günlerde de devam etti. 
Burdur’un gündeminde yer alan ‘Kentsel 
Dönüşüm’ konusunda, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Mustafa Şenel ve Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya ile geçtiğimiz aylarda 
yapılan toplantıların ardından; Burtükoder 
Başkanı Kemal Aslan Başkanlığındaki üç 
mahalle temsilcilerini de dinleyerek, görüş 
alışverişinde bulunuldu. BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik; mahallelinin yaklaşık yüzde 80’in 
rızası olmadan hak ihlali yapılamayacağını ve 
tedirginliğe gerek olmadığını söyledi.  

HAZIRLIKSIZ AÇIKLAMALAR
BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay’ın açış 
konuşmasından sonra, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, konu ve gündeme ilişkin 
mahalle temsilcilerine şu açıklamayı yaptı: 
“Bildiğiniz gibi, Devletin yaptığı çalışmalar 
sonucu, ilimizde riskli bölgeler belirlendi. Bu 
kapsamda İlimiz üç mahallesinde Kentsel 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Çevre Şehircilik Müdürü ve Belediye 
Başkanı’ndan sonra, üç mahalleden temsilcilerle görüştü. İl Müdürü ve 
Belediye Başkanı’nın kendilerini yanılttığını ifade eden Mahalleli, kentsel 
dönüşümü istemediklerini belirttiler. Keyik; “Tedirginliğe gerek yok, çünkü 
hak ihlali olmayacak” dedi.  

BUTSO, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 
MAHALLELİDEN DİNLEDİ

Dönüşüm süreci başladı. Konuya ilişkin 
basında, sokakta ve Kentsel Dönüşüm 
toplantılarında dinlediğimiz bilgiler kafamızı 
karıştırdı. Bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, 
geçen aylarda Çevre Şehircilik İl Müdürümüzü 
ve Belediye Başkanımızı davet ederek dinledik 
ve oldukça ayrıntılı bilgiler edindik. Edindiğimiz 
bilgilere göre, kafaları karıştıran noktanın, 
konuya muhatap mahalleli ev sahiplerine, 
henüz tatmin edici bilgi, örnek ve tercih sunma 
hazırlıkları yapılmadan; kaygıları ifade eden 
soruları giderecek cevapların verilemediği 
toplantıların yapılması olduğunu öğrendik. 
Bu nedenle, mahallelinin ve şehrimizin lehine 
olacak bu olay, kafaları karıştırdı. Bu konuyu 
bir de mahalle temsilcileri olarak sizlerden 
dinlemek istiyoruz.” 

MÜLKİYET HAKKINA İHLAL
Mahalleli adına söz alan Kemal Aslan; “Şehrin 
en güçlü dinamiklerinden olan Ticaret Odası 
olarak, konunun tarafları ile görüşme nezaketi 
gösterdiniz. Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm 
uygulaması, Avrupa’daki gıpta ettiğimiz 
yapılanmayı içermiyor. Bir arkadaşımız 
Türkiye’deki uygulamayı açıklayacak” dedi. 

6 ARALIK 2013
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Bir platform adına yapılan açıklamada; “Bize 
söylenen, depreme dayanıksız binaların 
yıkılarak geniş, sağlıklı, depreme dayanıklı 
binalar yapmak değildir. Kentsel bir alanın, 
fiziksel alt yapı, konut, ulaşım, arazi kullanımı, 
kentsel büyüme de dahil, çeşitli öğelerin 
planlanması sürecidir. Kentsel dönüşüm 
yaparken, salt deprem pozisyonu değil, kentin 
tüm öğelerinin birlikte değerlendirilmesi 
gerekir. Bugün uygulanmak olan şekliyle 
kentsel dönüşüm, vatandaşların mülkiyet 
haklarını ihlal ederek, bazılarına büyük 
rantlar sağlanmasının ötesinde, depremle 
mücadeleye hiçbir katkı sağlamadığı da 
görülmektedir. Bu durumda; kentsel dönüşüm 
projelerini durdurarak, riskli yapılarda oturan 
vatandaşların konutlarını sağlamlaştırmak 
için, ihtiyaç sahibi yoksullara uzun vadede 
kaynaklar tahsis ederek, riskli yapıları sağlam 
hale getirmek olmalıdır, sosyal devletin görevi. 
Merkezi Hükümetler eliyle sağlanmasa bile, 
yerel yönetimce acil konumdaki yapılar için, 
sağlamlaştırma işleri yapılmakla beraber, 
kentsel dönüşümün uygulanmalarına 
Belediye olarak müdahil olup, yurttaşlarımızın 
mağduriyetine yol açacak el koymalara izin 
verilmemelidir” dendi.  Kentsel dönüşümün 
çok güçlü bir kanunla yapıldığını belirten 
Kemal Aslan söz alarak, şunları söyledi: “646 
sayılı kanun, 2012 Mayıs ayında çıkarıldı. Afet 
kanunuyla birleştirilerek, el koymaları resen 
yapan, vatandaşların mülkiyetini elinden alan, 
yargıya başvurulabilinen, ancak yürütmeyi 
durdurma talep edilemeyen bir uygulama 
hakkına sahip. Dolayısıyla sizin tapunuz 
geçersiz oluyor. Peki bu kentsel dönüşüm 
alanını kim tayin ediyor? Burdur’daki Bakanlık 
çalışması ile Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
mahallenin kentsel dönüşüm kararı verildi. 
Belediye Başkanı Sebahattin Hocamın iki 
gün sonra haberi oldu. Kendi haberi olmadan 
bu kararın verilmesine, Bakanlığa serzenişte 
bulundu. Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün, 
halkın ve Belediye’nin haberi olmadan 
hazırladığı bir teklifle, 1300 parsel üzerine 
ketsel dönüşüm alanı ilan edilip, bu alan 
riskli alan ilan edilip, rezerv alan tayin edildi. 
Bu binaların yıkım işlerine başlanacak. 
Akabinde, 1 Kasım tarihinde, Depremevleri 
semtinde 10 Hektarlık bir alan üzerinde, 
Belediye Başkanı’nın talebine istinaden, 
kentsel dönüşüm kararı alındı. Kanuna göre, 
vatandaşın itiraz etme hakkı var. Şöyle; benim 
yapım çürük değildir diye mahkemeye ve bir 

komisyona başvurabiliyorsunuz. Sonuçta 
sağlam çıksa bile, riskli alan içerisinde 
olduğu için yıkılması önlenemiyor. Bir de üçte 
iki anlaşma ne? Bu genelde arsa üzerinde 
ortak mülkiyetler için geçerli. Ama bizim 
bölgemizde böyle değil. Üç mahallede ortak 
yapı yok. Dolayısıyla, üçte iki şartı diye bir 
şart yok. Vatandaş devletle anlaşamaz ise, 
ne olduğunu sorduğumuzda da, “Devlet acil 
kamulaştırmayı uygular” dediler. Böyle bir el 
koyma kanunu olur mu? Bu Ülkede demokrasi 
var diyoruz.” 

HAK KAYBI YOK
Bütün konuşmacıları dinledikten sonra 
bir değerlendirme yapan BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Burdur’da 
Kentsel Dönüşümün üçüncü ayağı olarak 
siz mahalleliyi dinledik. Biz Oda olarak, 
Burdur’un güzelleşmesi, zenginleşmesi, 
daha cazip hale gelmesi yönünde çalışmalar 
yapıyoruz. Bunları yaparken, kimi insanların 
mağduriyetine de meydan veremeyiz. Üç tarafı 
da dinledikten sonra, şu sonuç görülüyor: 
Kentsel dönüşümde üç mahalle halkına hitap 
ederken, İlimiz Çevre Şehircilik Müdürü’nün 
henüz hiçbir soruya cevap verecek duruma 
gelmeden toplantı düzenlemesi ve soruların 
havada kalması sebebiyle, doğal olarak oluşan 
tedirginlikten ibarettir.  Mahalle sakinleri olarak 
bir tavır almadan, gelişmeleri beklemek daha 
doğru olacaktır. Yaklaşık yüzde 80’in rızası 
olmadan hiçbir şekilde, hiç kimsenin hak 
ihlali olmayacaktır. Sizinle anlaşma yapılıp, 
büyük oranda rızanız alınmadan yapılacak 
uygulamaların karşısında sizden önce biz 
dikiliriz” dedi. 
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BURDOĞTAŞ, İlk Genel Kurulunda 
Önemli Mesajlar Verdi

27 ARALIK 2013

BURDOĞTAŞ, ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da, Burdur 
ekonomisinin yükselen değeri Burdur mermerine ilişkin önemli mesajlar 
verildi.  

G eçtiğimiz Temmuz ayında kurulan 
Burdur Doğaltaş Madenciler ve 
Mermer Makineleri Üreticileri 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
(BURDOĞTAŞ), Divan Başkanlığını BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in yaptığı 
ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel 
Kurul’da, Burdur ekonomisinin yükselen 
değeri olan Burdur mermerine ilişkin önemli 
mesajlar verildi. Dernek binasında yapılan 
Genel Kurul’a, Türkiye mermerciliğinin 
duayenleri ve onur konukları Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Başkanı Arslan Erdinç, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydın 
Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Candan Özlütürk 
katıldılar.

Yüksek katılımla gerçekleştirilen 
BURDOĞTAŞ Genel Kurulunun açılış 
konuşmasını yapan Dernek Başkanı Nasuh 
Ekinci, “Burdur Doğaltaş Mermerciler 
Derneğimiz, bir ihtiyaçtan dolayı kuruldu. 
Sektör temsilcisi işletmecilerimizin İlimizde, 
Ülkemizde ve yurtdışında birçok sorunları 
ortaya çıkmaktadır. Hem bu sorunlarla 
ortak mücadeleyi yürütmek ve hem de 
sektörümüzün vizyon ve misyonunu 
geliştirmek için kuruldu. Ayrıca şunu da önemle 
ifade etmeliyim ki; dünya ekonomilerinde 
geçtiğimiz dönemlerde gördüğümüz ve çoğu 
öngörmekte zorlandığımız dalgalanmalarla 
her zaman karşılaşabileceğimiz gibi, birkaç 
hafta önce tahmin bile edemeyeceğimiz işte şu 
son günlerde yaşamakta olduğumuz, ülkemiz 
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ekonomisini ve sektörümüzü de yakından 
ilgilendiren gelişmeler yaşanmaktadır. Büyük 
yatırım sermayesi gerektiren ve büyük riskler 
taşıyan bir yatırım alanı olan doğaltaş ve 
madenciliğin, ülke bürokrasisi ve uluslar 
arası ticaret-ihracat bürokrasisi alanında 
karşılaşılan büyük problemlerle de güç birliği 
ve dayanışma içerisinde mücadele etmesi 
gerekmektedir. Sektörümüzün karşılaştığı ve 
karşılaşacağı bütün bu sıkıntıların elbirliği ve 
güç birliği içinde giderilebileceğini, Burdur 
ve Ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar 
sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi. 

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh 
Ekinci, konuşmasının devamında; “Hızlı bir 
gelişim göstererek; büyük ekonomik değer 
ve istihdam oluşturan Burdur Mermercilik 
sektörümüz, önemli ölçüde bilgisizlikten 
kaynaklandığını düşündüğümüz çeşitli 
tepkisel sorunlarla karşılaştık. Bu sorunlarla 
yaptığımız mücadelede Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odamızın ve Başkan Yusuf Keyik’in 
değerli desteklerini gördük. Her sıkıntımızda 
yanımızda yer alan Keyik’e ve özellikle Ege 
İhracatçılar Birliği Başkanımız Arslan Erdinç 
Bey’e çok teşekkür ediyorum. Yine bizlere 
yol gösterici yardımlarını esirgemeyen, onur 
konuklarımız Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Şahin ile Candan Özlütürk Beylere 
de teşekkür ediyorum”dedi.

Ekinci konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Bilindiği gibi, sivil toplum örgütlerinin en 
önemli özelliği, dayanışma sağlamanın 
yanında bir baskı grubu oluşturmalarıdır. 
Kendi üyelerinin, devlet yönetimi ve icracıları 
ile sektörel ve firma haklarının korunması 
veya geliştirilmesi adına bir demokratik 
baskı ve işlerin kolaylaştırılması işlevi 
gerçekleştirmektir. İşte bu bağlamda, 15 
Temmuz 2013 tarihindeki resmi başvurumuzla 
kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Derneğimizle 
başlattığımız çalışmalarımıza, bundan sonra 
da daha güçlü ve etkin bir şekilde devam 
edeceğiz.” 

BİRLİK TEMENNİSİ 
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “İlimizde 
Mermercilik, önemli sektörlerden birisidir. 
Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her 
zaman birlik, bütün ve dayanışma içerisinde 

hareket etmenin önemini vurguladık ve bu 
şekilde uygulamalar içinde olduk. Tabi bazen 
ayrı düşünce ve davranışları da üzüntü ile 
karşılıyoruz. Oysa birlikte daha güçlü ve daha 
başarılı olarak sorunlarımızı çözebileceğiz. 
Bunun farklı düşünen arkadaşlar tarafından 
da anlaşılacağını umuyorum” dedi.  

İSTİŞARE KURULU
Dernek Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur 
Doğaltaş Derneği adına, kendi alanında çok 
önemli bir yapılanma teşkil eden “İstişare 
Kurulu” oluşturduğunu açıkladı. Kurulun; 
Naci İlci, Ercan Akın, Yusuf Keyik, Baki Varol, 
Mustafa Saatcı, Mustafa Şener, Adnan 
Yılmaztürk, Ahmet Şahan, İbrahim Şimşek, 
Ali Gür, Nasuh Ekinci ve Orhan Çiçek’ten 
oluştuğu ve ilgili şahsiyetlerle daha da 
geliştirileceği ifade edildi. 

YENİ YÖNETİM
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in Başkanlığına, 
Naci İlci’nin Başkan Yardımcılığına, seçilen 
Katip Üyeliklerine Ercan Akın ve Kamil 
Ekinci’nin seçildiği Divan Kurulu yönetiminde 
yapılan seçimle; Nasuh Ekinci Başkanlığında; 
Ali Gür, Orhan Çiçek, Ahmet Altıntaş, Salih 
Yavuzkan, Gökhan Varol, İlker Demir’e, oy 
birliği ile yeni yönetim kurulu olarak görev 
verildi.  
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BURDOĞTAŞ’tan İhracatı 
Geliştirme Toplantısı 13 OCAK 2014

Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ), üyelerinin 
doğrudan ihracat konusundaki sıkıntılarını giderme ve teşviklerden 
yararlanma konularında bilgilendirme toplantısı yaptı.

D ernek binasında, Antalya İhracatçılar 
Birliği (AİB) temsilcisi Anıl Yılmaz 
tarafından görsel sunumla verilen 

bilgilendirme toplantısına, çok sayıda 
mermerci ve mermer makineleri sanayicisi 
katıldı. Dernek Başkanı Nasuh Ekinci’nin 
Başkanlığında yapılan toplantıya; Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı 
Yusuf Keyik, Ege İhracatçılar Birliği’nden Ali 
Gür ve Naci İlci de katıldılar. 

Toplantıya ilişkin bilgi veren BURDOĞTAŞ 
Başkanı Ekinci; “Geçmiş dönemlerde 
doğrudan ihracat yapmak çok zor ve 
herkes yapamıyordu. Günümüzde nispeten 
kolaylaştı. Ancak, yine birçok sıkıntı var. 
Biliyoruz ki, bazı büyük firmalar, devletin ve 
devletler arası ihracat bürokrasisini ve teşvik 
sistemlerini araştırıp, faydalanma yöntemlerini 
geliştiren birimler var. İlimiz’de de özellikle 
mermerciliğin gelişmesine paralel olarak, 
ihracat ve teşvik konuları gündemimizde yer 
almaktadır. Her bir firmamızın özel birimleri 
olmadığı için, biz dernek olarak bu konularda 
üyelerimize bilgilendirme yapmak üzere, 

AİB temsilcisi ve Ar-ge uzmanı Anıl Yılmaz’ı 
davet ettik. Amacımız; Burdur’dan halen Ege 
ve Antalya ihracat Birliklerinden yapılmakta 
olan ihracatta karşılaştığımız bürokratik 
sıkıntıları en aza indirmek ve maliyetleri asgari 
seviyelere indirebilmektir” dedi.  

Anıl Yılmaz
AİB temsilcisi ve Ar-ge Uzmanı
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Bu programa ilişkin olarak Ali Gür ise, “Uluslar 
arası rekabetçiliği geliştirme amaçlı, Ekonomi 
Bakanlığı’nın, yurt dışı Pazar araştırmalarında, 
yeni pazarlar bulma aşamasında yer alan fuar 
ziyaretinde, yüzde 70-75’lere varan devlet 
desteği olduğunu, bu proje ile firmaların, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabileceğini 
ve bu konularda Anıl Bey’in detaylı bilgiler 
vereceğini” açıkladı.  

Devletin İhracat konusundaki destek-
teşvik mekanizmalarını etkin kullanabilmek 
olduğunu belirten Anıl Yılmaz, görsel sunumla 
yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: 
“Özellikle ihracat yapana, devletin çok ciddi 
destekleri var. Geniş kapsamlı ve firmaları 
yüksek oranda destekleyen bir program var. 
Öncelikle Antalya İhracatçılar Birliği hakkında 
bilgi vermek isterim: 1968’de kurulan Bölgesel 
Birliğimiz, 25 ihracat sektörü alanında yetki ve 
sorumluluk sahibidir. Yaş meyve ve sebzeden 
sonra, 250 milyon dolarlık ihracatla, doğaltaş 
ve maden sektörümüz bölgenin en önemli 
ihracat hacmi haline geldi. Bölgemizde ihracat, 
yüzde 80 artışlarla gidiyor. Buna bağlı olarak 
firmalarımızdan; fuar katılım, eğitim desteği 
vb. alanlarda talepler gelmeye başladı. Daha 

önce yaptığımız yaş sebze ve süs bitkileri 
projelerinden sonra, üçüncü olarak Mermer 
ve Maden Sektörüne ilişkin proje yapmak 
istiyoruz. Söz konusu proje; Bakanlığın 2010 
yılında yaptığı “Uluslar arası rekabetçiliğin 
geliştirmesi desteği” tebliği kapsamındadır. 
Özünde; ihracat yapan veya tasarlayan 
firmaların firma, sektör, danışmanlık, yurt dışı 
Pazar ve pazarlama konularında üç yıl sürecek 
eğitim projesi ile bölgesel kümelenmeyi 
sağlama hedefi güdülmektedir. Sınırları geniş 
olmakla birlikte, yaklaşık 10 firmanın katıldığı 
bir proje yapılarsa 15 bin Dolarlık bir bütçesi 
olacak.”

BAŞKAN KEYİK;
“Bu tür çalışmaların dışında olmamız 
mümkün değil” diyen BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik ise; “Firmamız ve sektörümüzle ilgili 
çok bilmediğimiz konular var. Dolayısıyla 
bu tür programlara katılmamız lazım. 10 yıl 
önce ar-ge veya yeni pazarlar konuları yoktu. 
Günümüzde, firmamızın uzun vadeli gelişimi 
için, bugün geniş kapsamlı alanlarda çalışma 
yapmak gerektiğinin bilinci de gelişti. Bu 
nedenle söz konusu proje fikrine katılmamız 
gerekir” dedi. 
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T ürkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge 
Müdürlüğü, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) aylık Meclis toplantısına 

katılarak, kamuoyu bilgilendirme çalışmaları 
kapsamında, yeni internet sistemine ilişkin 
sunum yaptı. Ekonomik Araştırmalar Grup 
Sorumlusu Durmuş Değer ve Kısa Dönemli 
İş İstatistikleri Takım Sorumlusu Gülser Taşkın 
tarafından yapılan açıklama ve sunumda; 
“Sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak, 
işgücü ve zaman maliyetini en aza indirmek, 
zamanlı veri üretimi yapabilmek amacıyla, 
işyeri bazındaki araştırmalarımızın bundan 
sonra sadece internet üzerinden geliştirilen 
uygulamalar ile yürütülmesine karar 
verildiğini” açıkladılar. Açıklama şöyle:

İŞYERLERİ WEB ÜZERİNDEN ANKET 
UYGULAMASI  
Türkiye İstatistik Kurumu, 5429 sayılı Türkiye 
İstatistik Kanunu uyarınca çeşitli konularda 
sayım ve anket düzenlemek ve sonuçlarını 
kullanıcılara sunmakla yükümlüdür. İstatistik 
alanında ulusal ve uluslararası öncelikler 
dikkate alınarak, ülkemizin ekonomi, sosyal, 
demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji 
alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki 
istatistikler derlenmekte, derlenen bu bilgiler 
analiz edilerek, başta kamu kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ve akademisyenler olmak 

TÜİK, BUTSO MECLİSİ’NDE YENİ 
SİSTEM BİLGİLENDİRMESİ YAPTI

üzere toplumun hizmetine sunulmaktadır.
Dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak, işgücü ve zaman 
maliyetini en aza indirmek, zamanlı veri 
üretimi yapabilmek amacıyla, işyeri bazındaki 
araştırmalarımızın bundan sonra sadece 
internet üzerinden geliştirilen uygulamalar 
ile yürütülmesine karar verilmiştir.Veri giriş 
programı daha önce kağıt ortamında veya 
e-mail yoluyla toplanan, uzun ve zahmetli bir 
süreç gerektiren veri toplama yöntemi yerine 
modern çağın gereklerine uygun olarak 
internet üzerinden veri toplamaya olanak 
sağlayan bir sistemdir. Yeni sistem ilave hiçbir 
iş yükü getirmeyeceği gibi zaman ve kaynak 
tasarrufu sağlayacaktır.Veri giriş platformuna, 
www.tuik.gov.tr adresinden Ankete Giriş 
ekranından her bir işyerine özel verilecek olan 
şifreler ile giriş yapılabilecektir. 5429 sayılı 
Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. Maddesi 
gereğince istenen bilgilerin vatandaşlık 
görevi bilinci içerisinde eksiksiz ve doğru 
olarak verilmesi yasal bir zorunluluk olup aksi 
durumda idari para cezası uygulanmaktadır. 
TÜİK’in, tüm kişi, kurum ve kuruluşlardan 
derlediği verilerin gizli tutulacağı, istatistik 
dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağı, 
açıklanamayacağı ve ispat aracı olamayacağı 
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat 
altına alınmıştır.

17 OCAK 2014
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Yerel Basın Ödül Programı  açıklayan 2013’te 
yeni firma kuruluşunun yüzde 16, ihracatın 
ise, yüzde 35 arttığını söyleyen Keyik; 
“Yatırım, destek, istihdam faaliyetleri, Tanıtım 
faaliyetleri, Eğitim-kültür faaliyetleri, Sosyal 
duyarlılık” başlıkları altındaki çalışmalarını bir 
sunumla anlattı. Başkan Keyik’in açıkladığı 
ihracat gelişimi ve yeni firma kuruluşu şöyle:

BURDUR İHRACAT GELİŞİMİ
“Bu nabzın genel değerlendirmesi olarak; 2013 
yılının 2009’dan bu yana en yüksek gelişim 
yılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bir 
gösterge olarak ihracat rakamları; 2009’da 
175 milyon dolarken, 2010’da 335, 2011’de 
332, 2012’de 398 ve 2013’de ise; yaklaşık 460 
milyon dolara çıkmıştır. Bu ihracat; toprak 
sanayisi, tarım ürün ve makineleri, maden 
(krom) ve doğaltaş-mermer ihracatı ağırlıklıdır. 
Burdur ihracatı, 2012’ye göre, 2013’te yüzde 
16 artmıştır.  

YENİ FİRMA AÇILIŞI 
Odamıza son iki yıllık üye kayıt seyri şöyle 
oldu: 2012 yılında yeni kayıt, 195 ve Kaydı 
silinen, 65 olurken; 2013 yılında ise; Yeni Kayıt, 
265 ve Kaydı Silinen, 59 şeklinde gerçekleşti. 
2012’ye göre yüzde 35’i aşan bu yeni 
kuruluş artışı ve yüzde 16’lık ihracat artışı ile 
görülmektedir ki; Burdur’un 2013 ekonomisi 
başarılı geçmiştir.”

BUTSO Başkanı Keyik, 2013 faaliyetlerini, 
kronolojik olarak şöyle açıkladı:

2013 YILI BUTSO FAALİYETLERİ:
• TKDK, Sanayicilere Desteklerini Anlattı.
• Burdur’da işsizlik Değerlendirmesi Yapıldı.
• 1.Davraz Ekonomi Zirvesinde Burdur ve 

bölge ekonomisini görüştük.
• 2.OSB’de Kamulaştırma ve Ön Tahsis 

Çalışması.
• Yeni Bölge, Alternatif Turizm Çalıştayında 

BUTSO Başkanı Keyik, 2013’ü Değerlendirdi;

2014’e Büyük Hedefler Koydu. Burdur’da 
ilk, “Basın Ödül Programı”nı açıkladı. 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Oda’da yaptığı basın toplantısında, 2013 yılının kendileri ve İlimiz 
ekonomisi açısından verimli geçtiğini belirterek, endişeli oldukları 2014 
için ise; bu endişeleri en aza indirecek önlem adına büyük hedefler ortaya 
koyduklarını ifade etti. 

6 ŞUBAT 2014
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Yer Aldık.
• TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu’nun Katılımı 

İle Odamız Konferans Salonu’nda, İlimizin 
genel kurulu niteliğindeki, geleneksel 
Vergi Ödül Töreni düzenledik. Törende, 5 
dalda 74 işadamını plaketle ödüllendirdik.

• TOBB’dan Okul Sözü Aldık. Vergi 
Ödül Töreni’nde, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’ndan Burdur’a bir okul 
(Anadolu Turizm Lisesi) kazandırdık. 

• Batı Akdeniz İhracatını Masaya Yatırdık.
Antalya İhracatçılar Birliği (AİB) ve Antalya 
Limanı’nda ihracat yapanlar ile Odamızda 
yapılan toplantıda ihracat konusu masaya 
yatırıldı.  

• BAKA Genel Sekreteri ile bölgesel istişare 
yapıldı.

• Isparta Barida Otel’de, Mermerciliğimizi 
Değerlendirdik. BUTSO olarak, Burdur 
Beji Mermerimizin büyük oranda Çin’e blok 
şeklinde satıldığını ve “Çinli işletmecilere 
karşı, henüz kontrolden çıkmadan 
mutlaka çok özel önlemler alınmalıdır. Yerli 
yatırımcının önü karartılmamalıdır” dedik.   

• Hayvancılıkta model olan Burdur’a Isparta 
ziyareti.

• İtalyan Mermerci Bianchi’ye yatırım 
düşüncesi için yardımcı olduk.

• BUTSO üyesi sigortacılar, sorunlarını 
görüştü.

• Antalya liman sorunlarına çözüm aradık.
• Global Madenciliğe ziyarette bulunduk.
• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); 

tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.
• BAKA tarafından Burdur Ticaret ve 

Sanayi Odası’na getirilen Çinli işadamları, 
Burdurlu işadamları ile toplu ve karşılıklı 
görüşmeler yaptı. 

• Belediye Başkanı Akkaya kentsel 
dönüşümü anlattı.

• Prof. Dr. Kuruüzüm, BAGEV Projesini 
anlattı.

• Kırgızistan ve Burdur arasında ekonomik 
işbirliği görüşmeleri yaptık.

• (2012 mali yılı) vergi ödül töreni 
gerçekleştirildik. BUTSO Üyelerimiz 
arasından, vergi sıralamasında ilk 
10’a girenler ile ihracat, istihdam, 
eğitim-sanat-spor rekortmenleri ve 
eski Oda yöneticilerine, Maliye Bakan 
Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’un 
da katılımlarıyla, Serenler’de törenle 
ödüllerini verdik. 

• Bloomberg Tv canlı yayınına katıldık.
Burdur’un yatırım sorunlarını anlattık. 

• EMİTT Fuarını bir açıklama ile 
değerlendirdik.

• CHP Teşkilatı, Vekil Özkoç’la odamızı 
ziyaret etti.

• Burdur Valisi Nurettin Yılmaz’la, 
Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nda (MARBLE 2013) stant açan 
Burdur, Isparta ve Antalyalı bölge 
firmalarını ziyaret ettik.

• Atv için, tanıtım haberi çekimine katıldık.
• Türk Hava Yolları uçuşlarına başladı. 
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Kuruluşunun 80’inci yılına erişen Türk Hava 
Yolları, Burdur-Isparta Havalimanı’nı da 
uçak seferlerine açtı. İlk etapta Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere, 
haftada üç gün karşılıklı olan Isparta-
İstanbul THY uçak seferleri, gerçekleşti. 

• 4. Yöresel Ürünler Fuarı’na katıldık. 19-
22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 
4. Yörex Fuarında, Türkiye’nin 60 farklı 
yöresinden gelen yüzlerce tat ve kültür 
ürünleri 200 stantta halka sunuldu. 

• BUTSO meclis üyelerine, iş güvenliği 
eğitimi verdik.

• Basınla, Kahvaltılı Toplantı Yaptık. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çeşitli 
konularda yayımlamakta olduğumuz 
kitaplardan sekizincisi (8.)  olan ‘Burdur 
İlinde Türk Mimarisi’ isimli kitabımızla, 
kültür hizmetine katkımızı anlattık. 

• Yemek yarışması ile yemek kültürü 
gelişimine katkı sağladık.

• TOSYÖV’le Birlikte, “Etkin Tahsilat 
Becerisi” eğitimi verdik.

• Burdurlu öğrencilere BURS vermeye 
devam ettik.

• Şeker İş’le, NBŞ ve GDO’ya Tavır Aldık. 
Türkiye’de Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) 
kotalarının arttırılmasının durdurulması 
konusunda, Şeker İş Sendikası Başkanı 
Mustafa Onay’a destek verdik. 

• Odamız Girişimci Kadınları 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
çocuklara destek verdi.

• Hatay Reyhanlı Patlamasına ilişkin mesaj 
yayınladık.

• 1200 poşet gıda yardımı dağıttık
• Hızlı Treni Takip Ediyoruz. Antalya’yı 

Eskişehir, Konya ve Burdur üzerinden, en 
geç 2023’e kadar İstanbul’u, Antaly’ya 
bağlayacak Hızlı Tren Hattı ve ihracat 
limanlarına bağlayacak yük treni Proje 
Çalışmalarını takip ediyor, hızlandırılmasını 
istiyoruz.  

• Yönetim olarak, Kocapınar Köylülerini 
dinledik. Burdur Ticaret ve Sanayi Odamız 
adına, Kocapınar Köyü’ne gittik. Mermer 
ocağına saldırı olaylarına ilişkin, yerinde 
incelemeler yaparak, köylülerle görüştük. 
Verilen zararların karşılanması yönünde 
çalışmalar yaptık.  

• Göle Yas çekimlerine destek verdik
• Meclisimizde, il müdürü ile kentsel 

dönüşümü konuştuk.

• Kentsel dönüşümü Akkaya ile görüştük.
• Kentsel dönüşüm’de, mahalle sakinlerini 

de dinledik.

Seçim yılı olan 2014 yılından, Burdur’un 2023 
vizyonunu netleştireceklerini vurgulayan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, hedeflerini 
şöyle açıkladı: 

2014 HEDEFLERİMİZ
“Burdur Ticaret ve Sanayi Odamızın 2005’ten 
bu yana yürüttüğü planlı ve vizyonel 
çalışmalarını, 2014 yılında da sürdürecektir. 
Oda’mız, normal sicil hizmetlerinin en 
iyi şekilde verilmesinin yanında; özellikle 
sosyoekonomik gelişmelere ilişkin Üyelerimize 
ve halkımıza, doğru öngörülerle yol gösterici 
faaliyetlerini sürdürecektir. Oda’mız, tüm 
faaliyetlerini, bir plan ve program içinde 
yürütmekte ve yürütecektir.

Bu anlamda, 2013 yılında başlattığımız ve 
istişare çalışmaları ile ortaya çıkardığımız, 
İlimizin en önemli sorunu olan “Göç” 
olgusunun çözüm planı, 30 Mart Yerel 
Seçimleri öncesinde İlimizin tüm yetkililerine 
ve adaylara sunulacaktır. Oda’mızın 
hazırlamakta olduğu bu taslak plan, “2023’e 
Burdur Vizyonu” ile birlikte, tüm ilgililerin 
görüşleriyle geliştirilip, Burdur’un nihai 
stratejik planı haline getirilecektir. 

Oda’mız, İlimizin 100 yıla hitap eden ana 
stratejik plan fikri kapsamındaki “Gelişim 
istikameti”ni belirleyecek ve tüm gelişim 
planlarını da resmi, sivil tüm kuruluşlarla 
uyum planı olarak ele alacaktır.

Oda’mız, göçü önleyecek en önemli 
unsurlardan olduğunu düşündüğü, İlçelerle 
Merkezi buluşturacak olan “Kısalmış ve 
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bölünmüş yol” konusunun ciddi takipçisi 
olacaktır. 

Oda’mız, İlçelerin komşu illerden sağladıkları 
avantajlı alış-verişlerinin ilimizde sağlanması 
yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirecektir. 
Oda’mız; Belediyemiz ile işbirliği içerisinde; 
ilimizin yatırım, ticaret ve yaşam standardı 
yüksek bir İl haline getirilmesi için elinden 
gelen desteği ve ilgiyi gösterecektir. Bu 
anlamda; Şehrimizin imar planları üzerinde 
yürütmekte olduğumuz, yatırım ve ticari alan 
tekliflerimizi sunacağız. 

Yine bu anlamda yapacağımız çalışmaları; 
İlimizden göçen ve göçme hazırlığında 
olduğunu gördüğümüz firma, şahıs ve 
ailelerle yapacağımız bir çalışma raporuna 
dayandıracağız. 

Oda’mız; şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) ile artan şekilde, Üniversite-Sanayici 
işbirliğini geliştirecektir. Özellikle, “İcat ve 
patent üreten Üniversite” fonksiyonunu 
geliştirme yönünde bir destek niteliği 
oluşturacaktır. 

Oda’mız; Burdur’un özellikle kendi öz 
sermayesiyle yatırım atağına geçebilmesini 
sağlayacak konuların en önemlisi olarak 
gördüğü, “Yatırım, Proje, Destek Birimi”ni 
oluşturmaya özel gayret gösterecektir. 
Bu birim; swot analizi yapacak ve yatırım 
alanlarını belirleyecektir. 

Oda’mız; Ekonominin gelişiminin, daima 
savuna geldiğimiz gibi; “İstikrar ve toplumsal 
barış”ta olduğunu, 2014’te de özellikle ve 
özenle, yapacağımız toplantı, konferans ve 
paneller şeklinde ele alacak ve gerektiğinde 
devlet yetkililerine öneri ve raporlar 
gönderilecektir. 

Oda’mız; 2013 yılının son ayında patlak veren 
olayların, yakın tarihin en büyük kırılma ve 
sarsıntı doğuracağı öngörüsü ile 2014’ün 
zorluklar taşıdığını düşünmekte ve bu 
anlamda, muhtemel sıkıntıları en aza indirecek 
sosyal, kültürel, moral, yatırım, üretim, ticaret 
faaliyetleri geliştirme arayışında bulunacaktır.

Bur-Trak alanının, lojistik köy olarak 
kullanılmasının uygunluğunu ve gümrük 
biriminin de yerinde olacağını düşünüyoruz. 

Mermercilik Derneklerimizle; Mermercilik 
İhtisas OSB’sinin kurulmasına çalışacağız.

Sadece Ocak işleten Mermercilerin, fabrika 
kurmaları yönünde etkinlik göstereceğiz. 

Sanayileşmek için öncelikle mevcut profilin 
çıkarılması gerekli. Bunun için ilgili her kurum 
ve kuruluşla temas halinde olacak ve bunu 
gerçekleştireceğiz. 

Mesleki Yurtdışı gezilerimizin faydasına 
inanıyoruz. Bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. 

Geçmiş yıllarda başlattığımız “Ortak Akıl” 
istişare toplantılarımızı sürdüreceğiz. 

İnsuyu Festivali’nin, geleceğin en büyük 
fuarlarından birinin temellerini teşkil edecek 
şekilde geliştirilmesi yönünde, tüm ilgili kurum 
ve kuruluşlarla bir ortak program yapılarak 
çalışılmasını sağlayacağız.

Web Sitemizde, etkili bir Sanal Fuar 
gerçekleştireceğiz.”

BURDUR EKONOMİSİNE YÖN VERENLER 
BASIN ÖDÜLLERİ  
Başkan Yusuf Keyik, 24 Temmuz’da vermek 
üzere, Burdur’da ilk olan Basın Ödülleri 
Programı’nı açıkladı. Burdur Ekonomisine Yön 
Verenler Basın Ödülleri Programı’na ilişkin 
açıklama şöyle:  “Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) Yönetimi olarak; yerel basının 
gelişmesinde, üzerimize düşen bir görev 
olduğunu düşündük. Burdur ekonomisinin 
ve ekonomiye hizmet yönüyle de yerel-
bölgesel basının gelişimine katkı amaçlı ve 
her yıl geleneksel olarak sürdürülebilir şekilde 
düşündüğümüz program şöyle: 

BASIN ÖDÜL PROGRAMINA KİMLER 
KATILABİLİR:
1. Burdur Merkez ve İlçeleri ile birlikte günlük 

ve haftalık, düzenli yayın ve dağıtımı olan 
yerel gazeteler.

2. Sesli ve sesli-görüntülü yayın yapan yerel 
Radyo ve TV’ler.

KONU: 
Burdur ekonomisi haber, yorum, fotoğraf 
ödülleri. Ödül, 4 dalda yapılacaktır:
1. Burdur ve Burdur’u da ilgilendiren 

bölgesel ekonomik gelişim haberleri. 
2. Ekonomik konularda röportaj çalışmaları.
3. Ekonomiye ilişkin köşe yazısı ve makaleler. 
4. Ekonomiye ilişkin fotoğraf ve videolar.
5. Her dalda 3’er ödül: 1-Haber dalında, 

2-Röportaj dalında, 3-Makale dalında, 
4-Fotoğraf-video dalında.”  
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BUTSO, BAŞKAN ADAYLARINI 
BİR ARAYA GETİRDİ 20 ŞUBAT 2014

BUTSO’nun bir araya getirdiği belediye 
başkan adayları, Cumhuriyet’in 100. yılına 

Burdur vizyonlarını ortaya koydu.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
geçmiş seçim dönemlerinde olduğu 
gibi, 30 Mart 2014 Yerel Seçimler 

öncesi, TBMM’de grubu bulunan siyasi 
partilerin Burdur Belediye Başkan Adayları; 
Sebahattin Akkaya (AKP, Ali Cengiz Orkun 
(CHP) ve Nadir Özcan (MHP)’nı bir araya 
getirdi. BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay’ın 
yönetiminde ve kura ile belirlenen sırayla 
konuşan adaylar; Cumhuriyet’in 100. yılında 
Burdur vizyonlarını ortaya koydu. Adayların, 
Burdur’un imar yapısı ve sorunlarına ilişkin 
bakışları ve geleceğe yönelik hedefleri 
konusunda, birbirine benzerliklerinin, 
ayrıldıkları noktalardan ağır basıyor olması, 
“Aklın yolu bir” dedirtti. BUTSO Konferans 
Salonu’nda düzenlenen basına açık 
toplantıya, parti il yönetimlerinden 10’ar 
kişi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
olmak üzere, davet edilen 80 kişi katıldı. 
Oda’nın geleneksel çalışmalarından birisi 
olarak düzenledikleri bu toplantıyı; bir türlü 
yeterli büyüme ve gelişme sağlanamayan 
Burdur’un, önümüzdeki dönemlerde 
sorumluluk alacak Belediye Başkanlarına 
ufuk açıcı bakışlar kazandırması amacıyla 
düzenlediklerini belirten BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, adaylara bir 
sunum yaptı. Başkan Keyik’in, “Cumhuriyet’in 
100. Yılına Burdur, vizyonel Öneriler” adındaki 
sunumu şöyle:

“Bilindiği gibi; önümüzdeki yerel seçimler, 
bütün halkımızı ve özellikle Burdur’umuzun 
ekonomik ve yaşam standardını yakından 
ilgilendiren çok önemli demokratik bir 
olaydır. Bu nedenle ve aynı zamanda, 
geçmiş dönemlerde de uyguladığımız gibi; 
siz değerli adaylarımıza, bir yandan görüş 
ve önerilerimizi aktarmak, diğer yandan 
seçim sürecinin demokratik samimiyet içinde 
geçmesine katkıda bulunmak maksadıyla, 
sizleri bir araya getirdik. 
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Bu arada şunu da baştan ifade etmeliyim ki; 
Oda’mız ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
şahsım, geçmiş dönemlerde de olduğu 
gibi, bütün adaylara karşı eşit mesafede 
olmaya dikkatle devam ediyoruz. Kazanan 
kim olursa, Oda’mız ve Burdur için O bizim 
Başkanımızdır ve O’na her türlü desteği 
vereceğiz. 

BELEDİYE HİZMET NİTELİKLERİ 
TARAFSIZ HİZMET:
Başkan seçildiğiniz ertesi günü, parti 
rozetinizi çıkarıp, size oy vermeyenlerin de 
Başkanı olmalısınız. Bu istek ve öneri; partiniz 
ve parti felsefesinden kopma anlamında 
değil, herkese eşit hizmet verme iradesi ve 
samimiyet beklentisidir.  

İSTİŞARE:
Modern demokrasilerde; sandıktan çıkmak, 
halka hizmet ve hedeflerini gerçekleştirmek 
için yeterli değildir. Özellikle, geniş halk 
kitlelerini ilgilendiren konularda, ortak aklı 
benimseyip; Muhalefet Partileri, Muhtarlar, 
Kent Konseyi, STK’lar, kanaat önderleri, basın 
kuruluşları gibi, demokratik kurum, kuruluş 
ve şahıslar ile istişare yapılmalıdır. Ayrıca 
her önemli konuda ve o konunun muhatabı 
kitlelerle anket çalışması yapılmalıdır. Bu 
çalışmaları yapacak, işin ehli olan bir ‘Belediye 
Halkla İlişkiler Birimi” kurulmalıdır. 

ŞEFFAFLIK:
Yaklaşık 50 yıldır, özellikle ilgilendiğimiz, Batı 
Demokratik Hukuk ve Açık Sistem anlayışında 
bir yönetimi, samimiyetle göstermelisiniz. 
Bunun gereği olarak ise; sevmediğiniz basın-
medya kuruluşlarını da ayırt etmeyecek 
şekilde basın ve STK’ları bilgilendirmeli ve 
her zaman hesap verebilirlik yönetimi ve 
yapılanması ortaya koymalısınız.  

LİDERLİK:
Belediye; eksikliğini her zaman çektiğimiz bir 
nokta olan, İlin Liderlik Merkezi fonksiyonunu 
ortaya koymalıdır. İlin gelişmişlik, yaşanabilirlik, 
vizyonel hedefler ve koordinasyon sağlama 
bakımlarından bu liderlik mekanizması büyük 
önem taşımaktadır. Seçilmişlerle, atanmışlar 
arasındaki kopuklukları giderip, Burdur 
konusunda aynı çizgide yürümeyi sağlayacak 
bir rolün, Belediye Başkanlığında olması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

RADİKAL KARAR:
Birbirimizi kandırmadan, sen-ben de 
demeden bir şeyi görmeli, kabul etmeliyiz: 
Burdur’a bakınca; 1914 depreminden bu 
yana, üç-beş yılı bile hesap etmeyen bir 
ufuksuzlukla birlikte ve son 40 yıllık süreçte; 
sadece eş-dost-rant-çıkar esasının, imar 
ve yapılanma anlayışının hakim olduğu bir 
fotoğraf görmekteyiz. 

Oysa, insan odaklı ve insana nefes aldıracak 
geniş kaldırımlı geniş caddeler ve geniş 
meydanlar sağlamayı esas alan bir anlayışa 
ihtiyaç vardır. Bu fotoğraf üzerinde yapılacak 
her türlü rötuş, kesinlikle radikal kararlar 
gerektirmektedir. Radikal karar ise; ortak akla 
da dayanan cesaret istemektedir.    
 NELER YAPILMALI?
1- Şehrin gelişim istikameti belirlenmeli: 
Burdur İl Merkezi Şehrin, Yüz yıllık vizyonel 
ana istikameti olarak, üç yönden birine 
yönelmesi tercihi, her planlamanın önceliği 
olarak yapılmalıdır:

A) Tefenni İstikameti: 
En uzak ilçelerin bu istikamette olması 
nedeniyle, Şehrin gelişimini bu yönde 
planlamak doğru mantık gibi gelmekte ise de; 
a) Çendik Plajı noktasındaki, Göl-Dağ 
birleşmesinin, şehirleşme bütünlüğüne geçit 
vermemesi, 
b) Fethiye Fay Hattı’nın bu istikamette yer 
alması gibi olumsuzluklar nedeniyle, bu 
istikamet zayıf görülmektedir. 
Uydu Şehir: Ancak bu Tefenni istikametinde; 
Mermercilik İhtisas OSB, Hayvancılık İhtisas 
OSB, Dericilik İhtisas OSB, Gıda İhtisas 
OSB’ler kurulmak suretiyle, Burdur’un 
topyekun gelişimi ve birer Uydu Şehir 
yapılanmaları gerçekleştirilebilir.  

B) Isparta İstikameti: 
a) Bu yöndeki gelişme, ileride Baladız’da 
oluşturulacak bir idare merkezinden 
yönetilecek şekilde, Isparta ile bütünleşmeyi 
istemek anlamına gelir ve bu da sosyokültürel 
ve sosyoekonomik araştırma gerektirir.  
b) Göl ve Ramsar sıkıntısı dikkate alınmalı. 
c) Yine Fethiye Fay Hattı burada da yer 
almaktadır. 

C) MAKÜ-İnsuyu İstikameti:
a) Şehirler Üniversite cazibesinde gelişmek-
tedir.
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b) Kampus üniversitesinin, şehir üniversitesine 
dönüşümünü sağlar. 
c) Şehirler arası işlek ve Antalya popüler 
turizm yolu güzergahıdır. 
d) Fay hattı yoktur ve depremsellik düşüktür. 
e) Zengin su kaynakları bulunmaktadır. 
f) İnsuyu Mağarası bulunması ve Sagalassos’a 
yakınlık. 
g)  Fuar ve eğlence merkezleri oluşumuna uygunluk. 
h) Geniş yollar, geniş meydanlar, alt-üst 
geçitler, raylı sistemleriyle, Modern şehircilik 
ve peyzaj modellerinin uygulanabilir olması. 

NOT: Bu nedenler, Burdur’un ana gelişim 
istikametinin bu yönde olması gerektiğini 
göstermektedir. 

2- Ticari alan güzergahları: 
Burdur-Antalya-Ankara-İstanbul Karayolu 
üzerinde bulunan Gökçebağ Askeriye, 
Kışla, 1. OSB, Yeni Otogar, Susamlık-Termik 
Bölgesi, Değirmenler-Kurna Köyü Bölgesi ve 
MAKÜ’ye kadar olan yaklaşık 10 Kilometrelik 
güzergahın, Ticari Alan olarak planlanıp, 
gerekli altyapının hazırlanması. Yapılacak imar 
düzenlemeleri ile anayoldan geçen hareketli 
nüfus üzerinde olumlu bir algı oluşturulması. 
Bu nüfusun il merkeziyle bağlantısının 
kurulması sağlanmalı.

3- Şehrin MAKÜ ile buluşması:
MAKÜ, Halen Şehirden kopuk durumuyla 
bir ‘Kampus Üniversitesi’dir. Oysa 75 bin 
nüfuslu bir şehrin üniversitesi, şehirle birleşik 
şekilde, ‘Şehir Üniversitesi’ olmalıdır. Bu nasıl 

olacaktır? Şöyle: Çok sayıda örnekte olduğu 
gibi, Burdur’un da şehir olarak imar gelişimi, 
MAKÜ cazibesin planlanmalıdır. Planlanmasa 
dahi bu, gelişigüzel şekilde gerçekleşecektir.  

MAKÜ Bulvarı:
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)’ne 
ulaşımı, Antalya Şehirlerarası yoldan 
kurtarılarak, Şehir Merkezi ile doğrudan 
ulaşım sağlayacak bir Nitelikli Yol planlanıp, 
‘MAKÜ Bulvarı’ şeklinde gerçekleştirilmelidir. 
Bu iş, işin uzmanı ve tecrübe sahibi mühendis 
ve müteahhit ekibi ve resmi, sivil, siyasi 
temsilcilerden oluşan bir istişari heyet 
vasıtasıyla takibi ve kontrolü yapılmalıdır.  

Türkiye’deki benzer örnekleri de gezilmek 
suretiyle yapılacak planlama; şehirlerarası 
karayolundan bağımsız olarak, eski ve 
yeni Büğdüz yolları ve benzeri alternatif 
yollar üzerinde düşünülebilir. Bu yollar ve 
bulvarın; ticari alan, Avm, yurt, eğlence 
merkezleri, mesirelik, normal ve villa tipi 
konutlarıyla, yüksek nitelikli semt alanı 
olarak imarı gerçekleştirilebilir. Bu şekilde 
de Üniversitenin şehirle bütünleşmesi 
sağlanacaktır.  
 
4- Şehir merkezinde yapılacaklar:
Alt-üst geçitler:
Şehrin genişletilecek Cumhuriyet Meydanı, 
Köprübaşı, Cıvlaz Köprüsü, Termik Kavşağı, 
Mehmet Akif Mahallesi geçitleri vb. noktalara, 
ihtiyaca göre alt-üst geçitler planlanmalıdır. 
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Gazi-Adliye Caddeleri:
Bu Caddelerde çalışanlar ile alış-veriş 
yapanlar için gerekli otopark sorunu, en kısa 
zamanda çözülmelidir. 
Şeker-Çatalpınar Caddesi:
Orta ve uzun vadeli plan olarak; Şeker 
Meydanından, Çatalpınar Meydanına ve Yeni 
Oto Gar’a ulaştıran Adliye Caddesi, en az 20 
metreli ve geniş kaldırımlı çift yönlü büyük bir 
ana cadde olarak planlanmalıdır. 
Gazi Caddesi Araca Kapanmalı:
Bu yolun yükünü kaldıracak gerekli 
çalışmalar yapıldıktan sonra; Gazi Caddesi, 
Ulu Cami civarı, ‘Kültür Ticaret Turizm 
Merkezi’ kapsamında, sanatsal peyzajlarla 
geliştirilerek, araç trafiğine kapanma planı 
düşünülmelidir. 
Otoparklar: 
Şehrin tamamına ilişkin, otopark analizi 
ve öncelikli şekilde, katlı otopark projeleri 
gerçekleştirilmelidir. 
Eğlence-Sirk Meydanı:
Eski Hızır İlyas semtinde uygun ve yeterli 
bir alan planlanarak, eğlence, panayır-sirk 
meydanı olarak ve bir katlı otopark ile birlikte 
düzenlenmelidir. 
Kentsel Dönüşüm:
Kentsel dönüşüm, doğru bir harekettir. Modern 
Burdur ve yaşam standardının yükseltilmesi 
için bir fırsat bilinmelidir. Haksızlık ve 
tepkilerin olmaması için de, doğru yöntem ve 
yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Her konuda 
olması gerektiği gibi, yaklaşım tarzı önemlidir. 
Bu konuda da halkın nabzı tutulmalıdır. 
Teke Kültür Meydanı:
Tercihen, Ulu Cami civarında, kültür 
kompozisyonu kapsamındaki Teke Heykeli 
çevresinde Keçi eti, sütü, süt ve deri ürünleri 
satılan bir Teke Meydanı düşünülmelidir.  
Marka Sanat Anıtları:
Burdur’un markalaşma ve tanıtım simgeleri 
belirlenmelidir. Bu anlamda; 
1-Mermer-Çevre Sanat Anıtı: Şehrin, 
uzmanlarca belirlenecek bazı meydan ve işlek 
noktalarına Burdur Beji Mermeri hatırlatan 
anıtsal eserler dikilmelidir. 
2-Teke Heykelleri: Teke Yöresi Merkezi olan 
Şehrimizin, yine uygun meydan ve noktalarına 
Teke Heykelleri dikilmelidir. 
Şehrin Daraltılması:
Şehrin imara açık mücavir alanları, 250 bin 
nüfusa hitap eden genişlikten, 150 bine 
hitap edecek şekilde daraltılmalıdır. Bu 
anlamda ilk ele alınması gereken Bağlar 

Mahallesi’dır. İmardan çıkarılacak bu alan 
büyük bir Hayvancılık İhtisas OSB olarak 
değerlendirilebilir. 

ÜRETİM-SANAYİ:
Hayvancılık İhtisas OSB: 
Bağlar Mahallesi, halen fiilen ve fakat perişan 
vaziyette hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bu 
bölgede, yapılmakta olan hayvancılığın kaç 
baş büyük, kaç küçükbaş barındırdığı, mali ve 
gayrimenkul varlığının ne olduğuna ilişkin bir 
araştırma ile buralarda oturanların görüşlerini de 
içeren rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor bilgilerine 
dayanan Burdur Hayvancılık İhtisas OSB projesi 
hazırlanıp, uygulanması sağlanmalıdır. 
- Mermercilik İhtisas Organize Sanayi: 
Burdur-Fethiye yolu üzerinde (Boğaziçi Köyü 
ile Çallıca Köyü arasında) bulunan yaklaşık 
1000 dönüm alanın Doğaltaş ve Mermercilik 
Organize sanayi Bölgesi olarak planlanması

TURİZM:
-Turizm Potansiyelinin Sektör Haline 
Getirilmesi: Sagalassos, Kibyra Antik Kentleri, 
Burdur Müzesi, Burdur ve Salda Gölleri, Baraj 
Gölleri, İnsuyu Mağarası, yaylaları, Burdur 
Evleri, Köy Konaklama Evleri ve diğer tarihi 
alanlarla birlikte değerlendirerek, büyük bir 
sektör oluşumu planlanarak ortaya çıkarılabilir. 
-Hediyelik Üretimi: Hediyelik eşya ve gıda 
üretimi ile Tur Operatörlüğü de bu sektörün 
önemli kolları olarak geliştirilmelidir. 
Oluşturulacak bu sektörel yapı, yurtiçi ve 
yurtdışında etkin tanıtım programları ile 
geliştirilmelidir.  
-Termal Turizm: Kemer-Pınarbaşı civarında 
bulunan kükürtlü suyun termal turizm alanı 
olarak değerlendirilmesi ele alınmalıdır.
-Göl Turizmi: Burdur Gölü kenarında Çendik 
altında 150.000 m² lik alanın ve Karakent, 
İlyasköy civarının halkın kullanımına ve 
turizme kazandırılmalı.
-Göl Ulaşımı: Çendik Plajı bölgesinde, her 
türlü ihtiyaca cevap verecek bir iskele ile 
dinlenme tesisleri yapılmalıdır. Yelken yarışları 
düzenlenmelidir. Bot ve benzeri deniz araçları 
temin edilmelidir.”

SORU SORULMADI
Keyik’in sunumunu dikkatle dinleyen Başkan 
adayları, kura ile belirlenen; MHP, CHP, AKP 
şeklindeki sıra ile 35’er dakikalık sunum ve 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Bir soru dışında, 
gazetecilerin soru sormadığı toplantı, BUTSO 
tarafından verilen yemekle sona erdi. 
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A ntalya Limanı, Port Akdeniz Liman 
Müdürü Özgür Sert, Ticaret Müdürü 
Abdi Kurt ile birlikte Burdur Ticaret ve 

Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, 
Burdur ihracatçı ve lojistik sektörlerinin liman 
hizmetlerine ilişkin sıkıntılar görüşüldü. Başkan 
Yusuf Keyik; “Antalya Liman hizmetlerindeki 
verimliliğin artırılması, lojistik ve ihracatçı 
firmaların karşılaştıkları sıkıntıların giderilmesi 
noktasında karşılıklı istişare yapıyor, çözüm 
ve gelişim sağlıyoruz” dedi. Görüşmede, Oda 
eski Yön. Kur. Bşk. Yrd. ve lojistik firma sahibi 
Osman Kurt da bulundu. 

Antalya Limanı ile karşılaşılan küçük de olsa 
sorunların; nakliye, liman, gümrük, ihracatçı 
gibi ayaklardan oluştuğunu belirten BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, kendisini 
ziyarete gelen Akdeniz Port İşletme Müdürü 
Özgür Sert ve Ticaret Müdürü Abdi Kurt ile bir 
süre istişare ve görüş alışverişinde bulundu. 
Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Keyik 
şunları söyledi:

“2013 Burdur ihracatımıza baktığımızda, 
yaklaşık 450 Milyon Dolar dolayında bir 
ihracat söz konusudur. Tabii ki, bu ihracatı 
biz, ağırlıklı olarak Antalya Limanı’ndan 
gönderiyoruz. Dolayısıyla Akdeniz Port 
liman çalışmaları bizim için önemli. Bizim 
üyelerimizden gelecek, liman hizmetlerine 
ilişkin ortaya çıkan küçük sıkıntılar çıktığında, 

Antalya Liman 
Hizmetleri Gelişiyor

3 MART 2014

BUTSO Başkanı Keyik; “Antalya Liman hizmetlerinde, lojistik ve 
ihracatçı firmalarla yapılan karşılıklı istişari çabalarla, sıkıntılar 
çözülüyor ve gelişim sağlanıyor.”

karşılıklı görüşmeler ile giderilmekteyiz. Bu 
bakımdan Antalya Liman işletmecisi Akdeniz 
Port Müdürlerimiz Özgür ve Abdi Beylere çok 
teşekkür ediyorum; bizleri dinleyip, gerekli 
yardım ve ilgiyi her zaman göstermekteler. 
Burdur’un en ağırlıklı ihracat malı olarak, 
mermerimiz bulunmaktadır. Yüklenecek gemi 
geldiğinde, lojistikçilerimiz bir an önce tırlarının 
boşaltılmasını, liman yetkilileri de süratle 
yükleme çabası içinde olmaktadır. Geçen yıl, 
artan Burdur ihracatına rağmen, ilişkilerimizde 
öyle önemli bir sorun yaşamadık. Ortaya 
çıkanlar da görüşmelerimizle süratle ortadan 
kaldırıldı. 2014 çalışmalarımızın da başarılı 
bir ihracat dönemi olarak geçmesi umut ve 
temennisinde bulunuyor, Sayın Müdürlerimize 
tekrar teşekkür ediyorum.”

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’na 
ziyaretlerinin, iade-i ziyaret ve karşılıklı 
görüş alışverişi niteliğinde olduğunu ifade 
eden Antalya Limanı Akdenz Port İşletme 
Müdürü Özgür Sert de yaptığı açıklamada; 
“Geçtiğimiz üç yıl içerisinde, Akdeniz Port 
olarak, Antalya ihracat limanı üzerindeki 
hizmet mekanizmasındaki parça, parça 
gerçekleştirilmekte olan yaklaşık 20 milyon 
Dolarlık geliştirme çalışmalarımız devam 
ediyor. Ekipman parkımızı yüzde 50 artırdık. 
Önümüzdeki 6 Mart’ta bir önemli fuar 
gerçekleştirilecek. Liman yetkilileri olarak 
sizleri de bekliyoruz” dedi.  
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BAŞKAN KEYİK’TEN 
EKONOMİ BAKANI
ZEYBEK’E TEŞEKKÜR

Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, 2. OSB adına 

gösterdikleri ilgi ve destek 
için, Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekçi’ye teşekkür etti.

23 MART 2014

B akan Zeybekçi, “Denizliler Burdurlu, 
Burdurlular da Denizlili sayılır; o kadar 
birbirine yakın il. Denizli’de, Burdur’da 

yaşayandan daha çok Burdurlu olduğu 
söylenir” diyerek, Denizli Belediye Başkanlığı 
dönemindeki, belediye hizmetlerini anlattı. 
Zeybekçi, Burdur 2. Organize Sanayisi için, 
Başbakan’ın talimatları ile üç milyon liralık bir 
destek sağladıklarını ifade etti. 

KEYİK’TEN TEŞEKKÜR
Geçtiğimiz Pazar günü, BUTSO olarak 
düzenlenen teşekkür yemeğinin açış 
konuşmasını yapan Oda Başkanı Yusuf Keyik, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye, 2. OSB 
için verdikleri destek için teşekkür ettiği 

konuşmasında şunları söyledi: “Burdur tarım 
ve hayvancılık kenti. Son 10 yıldır, mermercilik 
sektöründe hızlı gelişim sağlayan bir il. Bunun 
yanında, eğitim kentiyiz. Yaklaşık günlük bin 
ton çiy süt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 
yüzde 15’ini mandıralarda işleyip, kalanını çiy 
süt olarak satıyoruz. Yine TKDK projeleriyle, 
tarım alanında ciddi büyümeler kat ediyoruz. 
Bu arada seracılık gelişimi de sağlıyoruz. 

Mermercilik sektörümüz, daha çok ocak 
işletmeciliği şeklinde gelişim ortaya 
koymaktadır. Burdur İl Merkezimizde, Bucak, 
Karamanlı, Yeşilova ilçelerimizde, 100 kadar 
mermer fabrikası ve bir o kadar da ocak 
işletmesi olan bir Mermercilik sektörüne 
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sahibiz. Burdur Mermeri, Burdur Beji 
markasıyla iç-dış pazarlardaki yerini almıştır. 
Daha çok Çin’e yapılan blok ihracatından, 
işlenmiş mermer pazarına dönmek ve 
dolayısıyla, bir ülkenin blok talebine bağımlı 
kalmak istemiyoruz.   

Bu alanda gelişim sağlayabilmek için, 2. OSB’yi 
faaliyete geçirme gayreti içindeyiz. İkinci 
Organize Sanayi’de şu anda kamulaştırma 
durumundayız. Halen yaklaşık 120 adet 
parselin 80’ini kamulaştırdık. Maliyeye ait bir 
yer ile 50 kadar mahkemelik olan tapumuzun 
kamulaştırılması için, imkanlarımız bitmişti. 
Tam bu sırada, Sayın Bakanımız imdadımıza 
yetişti. Talep ettiğimiz 3 Milyon Tl’yi bize 
temin ettiler. Huzurlarınızda, Burdur adına 
Bakanımıza teşekkür ediyorum.  

Sayın Bakanım, Burdur olarak Antalya ve 
Denizli arasında en geri kalmış bir İl’iz. 
Bu geri kalış, Antalya ve Denizli’nin bize 
yakın olmasındandır. Bu sebeple Bu illere 
göç veriyoruz. İnşaallah bu 2. OSB ile 
kazanacağımız istihdam sayesinde bir ölçüde 
durdurabiliriz. Burdur, en son yapılan teşvik 
sistemi ile aslında 4. bölge içinde yer alması 
gerekmekle beraber 3. bölgede yer almakla, 
değerlendirilebilecek bir teşvik kapsamına 
girdi. Bundan memnun olmakla birlikte; Sayın 
Bakanımızdan, yeni teşvik çalışmalarında 
daha iyi yerlere getirilme talebimizi de arz 
ediyor, katılımları için çok teşekkür ediyorum.”

Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya 
ve Milletvekili Bayram Özçelik’in de Burdur 
sorunlarına ilişkin konuşmalar yaparak yer 
aldıkları yemekli toplantıya, çok sayıda 
Burdurlu işadamı katıldı. Başkan Keyik, 
konuşmaların ardından, Bakan Zeybekçiye 
hediyeler verdi. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
tarafından, Oda Meclis Salonu’nda, 
altın sektöründe değişim konulu bir 

konferans düzenlendi. BUTSO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Başkanları Feyzi Oktay ve 
Yusuf Keyik ile Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Kuyumcular Derneği Başkanı 
Türkan Kayım’ın da katıldığı konferansa, 
Oda üyesi sarraflar yoğun ilgi gösterdi. TEB 
Altın Bankacılığı Satış Direktörü Selami 
Erten tarafından verilen Konferansın açış 
konuşmasını yapan BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, “Sarraflığın son yıllarda 
sadece altın satışı yaptığını ve şimdilerde 
Bankaların da bu işi yapmaya başladığına” 
dikkat çekerek şunları söyledi: 

“Bildiğiniz gibi geçmişte kuyumculuk sektörü 
farklıydı. Altın işleme ve altın alım-satımı ile 
birlikte döviz alım-satımı da yapılabiliyordu. 
Son yıllarda artık sadece altın alım-satımı 
yapılırken, diğer yandan bankacılık sektörü 
de bu altın ticareti sektörünün içine girdi. 
Dolayısıyla bu alanda bir takım sıkıntılar da 
ortaya çıkmaya başladı. Geçenlerde, TEB 
Şube Müdürümüz Özcan Çakar‘la bir araya 

Kuyumcu-Sarraf Esnafına Altın Konferansı

BUTSO’da, Burdurlu Kuyumcu-
Sarraf esnafına, altın sektöründe 
değişim konulu konferans verildi.

geldiğimizde, ‘Bankaların altın satışlarına 
başlamasının sarraflar açısından fayda 
sağladığı’ düşüncesi ifade edilince; bu 
konunun bir toplantı ile sarraflık sektörünü 
anlatılmasını düşünmüştük. İşte böyle 
bir düşünce ile bu toplantıyı düzenledik. 
Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum.”

15 NİSAN 2014
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ALTIN BANKACILIĞI
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)’in, altın 
bankacılığına girişini anlatarak sözlerine 
başlayan TEB Altın Bankacılığı Satış 
Direktörü Selami Erten, konferansında 
şunları söyledi: “TEB, 1995 yılında altın 
bankacılığı faaliyetlerine başladı. Özellikle 
son 10 yılında hedef kitle olarak KOBİ’leri 
seçen Banka, Altın Takı ve Mücevherat 
Sektörü’ne yönelik olarak, ‘Gelecek Stratejisi 
Konferansı Sonuç Raporu’nu hazırladı. Bu 
rapor ve çalışmalarımızla özellekle KOBİ’lerin 
yurt dışına açılmaları ve ihracat pazarlarına 
girebilmelerine imkan tanımak, onlara yeni 
pazar bulmalarını, devlet teşviklerinden 
faydalanmalarını, firmaların stratejik 
plan oluşturmalarını, dünyaya açılma ve 
geniş alanlarda kendilerini geliştirmelerini 
sağlayacak katkılarda bulunmayı 
amaçlamaktayız.

Altının tarihine baktığımızda, bunun ulusların 
servet biriktirme aracı olduğunu görüyoruz. 
Herkes ve her devlet daha çok altına sahip 
olmak istemiştir. Altın yaklaşık 5 binlik tarihi 
boyunca, zenginliğin ölçü birimi olmuş ve 
önemini kaybetmemiştir. Altın hiçbir ülkenin 
tekelinde olmayan ve sahibi bulunmayan bir 
yatırım aracıdır. Doğada bozulmayan ve çok 
az bulunan altın; hem mal, hem de paradır. 
Petrol üretimi artırılabilir ama altın üretimi 
artırılamıyor. Altının birim ölçüsü Ons’dur, 
31 grama tekabül eder ve bugün itibariyle 
1326 Dolardır. Dünyada topraktan çıkarılan 
165 bin ton altın bulunduğu biliniyor. Merkez 
bankaları altından vazgeçmiyor. En çok 
altın stoku 8 bin 134 ton ile ABD Merkez 
Bankasında bulunmakta. Ardından Almanya 
ve İMF gelmektedir. Türkiye ise; 489 ton (20 
Milyar $) ile 13. sırada yer almaktadır.  
    
Altında krizler ve dalgalanmalar olmakta ve 
merkez bankaları da altın stoklarını artırmaya 
çalışmaktadır. Özellikle Rusya, Çin, Hindistan 
gibi ülkelerde, altın storlarında yıllık yüzde 
8-10’luk bir büyü trendi görüyoruz. 2013 
yılında, dünyanın en fazla altın alan ülkesi 
Çin oldu. Çin ekonomisi büyüdükçe, halkının 
da altın talebi artış gösterdi. Altın ülkelerin 
güvenlik limanı olarak değerlendirilmektedir. 
Dünyada Dolar likiditesi azaldıkça ve 
faiz oranları da artmaya başladıkça altın 
fiyatlarında düşme başlıyor.” 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 99

Ö zellikle Burdurlu mermercilerin geniş 
katılım sağladığı toplantının açış 
konuşmasını yapan Burdur Ticaret ve 

Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik; 
“Antalya İhracatçılar Birliğimizin Genel Kurulu 
öncesi, bölgesel açılım anlamında bir istişare 
çalışması için bir araya geldik. Bilindiği gibi, 
Antalya’da il çapında bir İhracatçılar Birliği 
var idi. Burdur ve Isparta sanayici üreticilerin 
bölgesel çalışma ve ihracatı artırma gelişimleri 
ile birlikte, Antalya İhracatçılar birliğinin de 
bölgesellik açılımına hazır olmasıyla, artık 
bölgesel ve güçlü bir ihracatçılar birliğini 
oluşturma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
olarak da bu gelişmeyi, önemsiyoruz. İlimizin 
artmakta olan ve özellikle mermer ihracatı 
için de maliyet düşürücü kolaylıklar sağlayan 
Antalya Limanı’ndan yapılan ihracatımızın, 
Antalya İhracatçılar Birliği içinde yapılması 
ve başka birliklerde kayıtlı Burdurlu 
ihracatçılarımızın da bu kuruluş içinde yer 
alması gerekiyordu. İşte bu nedenle burada 
toplanmış bulunuyoruz. Çalışmaların hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

AİB, 24 Nisan Genel Kurulu ile “Akdeniz 
İhracatçılar Birliği” olarak Gelişiyor

23 NİSAN 2014

Antalya İhracatçılar Birliği (AİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, 
Burdur Serenler Otel’de düzenlenen yemekli toplantıda, 24 Nisan 2014 
Perşembe günü saat 12-16 arası, Antalya Birlik Genel Merkezinde 
gerçekleştirilecek Genel Kurul için, Burdurlu işadamlarını davet etti. Satıcı, 
Bölge ihracatçıları için önemli açıklamalarda bulundu.

BURDUR’DAN ÜYELER
Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa 
Satıcı, yönetimi ile birlikte katıldığı toplantıda, 
Burdur İhracatçı firmalarını, 24 Nisan 
günü yapılacak olan Birlik Genel Kuruluna 
davet ederek bir konuşma yaptı. Satıcı 
konuşmasında, Birliğin 4300 civarında bir 
üye sayısına ulaştığını ve yeni açılıma paralel 
olarak, bölge illerimizden de yönetime üye 
aldıklarını ve Burdur’dan; Ercan Akın, Orhan 
Çiçek, Aykut Acun ve Mehmet Özel gibi 
isimlerin de yönetimde yer aldığını açıkladı. 
Antalya İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Satıcı konuşmasına şöyle 
devam etti: 

AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
“Uzun dönemdir, hem Burdur, hem Bucak’ta, 
Ticaret Odamızın da koordinasyonuyla dönem, 
dönem bir takım toplantılar düzenledik. Bu 
akşam, sanayici ve ihracatçılarımıza, birlik 
faaliyetleri ve nasıl istifade edilebileceğine 
ilişkin bir takım bilgiler paylaşmak istiyorum. 
Antalya İhracatçılar Birliği olarak, önümüzdeki 
hafta bir araya gelebilirsek; Birliğimizi, Batı 
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Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak ifade 
edeceğiz. Birliğimiz Isparta, Antalya, Muğla 
ve Burdur illerini kapsayan bir bölgeye sahip 
olacaktır. Türkiye’de 13 tane ayrı İhracatçılar 
Birliği Genel Sekreterliği var. Biri de Antalya 
bulunuyor. Bu 13 Genel Sekreterlik içerisinde, 
bünyesinde bütün sektörlerin, toplam 26 
sektör ihracatını barındıran, 4 tane birlikten 
biri olarak, bir bölgesel birliğiz. 

MİLAT DÖNEM
Bu noktaya; 2011 yılının ikinci yarısında 
gelindi. İki buçuk yıl öncesine kadar, Birlik 
bünyemizden maden, mermer, ağaç-orman 
ürünleri, kimya, toprak ürünleri gibi birçok 
sektörde hizmet verme şansımız yok idi. 
Şimdi, Bölgesel Birlik olarak, bir milat 
şeklinde, yeni bir döneme giriyoruz. 
2009 yılında çıkan İhracatçılar Birliği Yasası 
ile birliklerin bütçelerinin, maksimum yüzde 
40’ının personel gideri olarak gerçekleşmesi 
ortaya çıktı. Biz bir hamle yaparak, ‘Küçük 
olsun bizim olsun’ mantığından uzak şekilde 
bütün sektörleri birleştiren ve bölgeyi 
kucaklayıcı bu yapıyı oluşturmaya çalıştık. 
Ama önceden buna karşı çıkanlar, şu an 
karşımızı geçtiler. Dolayısıyla bu seçimin, bu 
anlamda da bir önemi bulunuyor. 

MERMER SEKTÖRÜ
2011’de tek birlik olduktan sonra; Isparta, 
Burdur, Bucak, Fethiye, Finike, Kumluca, 
Antalya Merkez gibi birçok yerde bir takım 
çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar özelinde; 
ilk olarak “Mermer Çalışma Grubunu” 
oluşturduk. Çünkü bölgemizde, yaş meyve 
sebzeden sonra, ihracatı en fazla olan sektör 

Mermercilik idi. Liman konusu, bölgesel 
mermer fuarı ve diğer sektörel sıkıntılar 
konularını masaya yatırıp, çalışmalar yaptık. 
Özellikle, Antalya Limanı konusunda da 
önemli mesafeler aldık. Limanın dolum ve 
ihracat kapasitesi gelişimi sağladık. Bir takım 
ihtisas gümrükleri ile ilgili izinleri almaya 
başladık. Dolayısıyla, Siz ihracatçılar da 
daha çok Antalya Limanı’nı tercih etmeye 
başladınız. Ama Liman problemlerimiz bitmiş 
değil. Navlun ve acentelere ilişkin de komite 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

HEDEFLERİMİZ
Birlik olarak, hedeflerimiz içinde; ihracatçı 
maliyetlerinin azaltılması anlamında, Antalya 
Limanı’ndan yapılan ithalatın arttırılması, 
ihracatçının rekabet gücünü artırmak, yeni 
pazarlara girmesini sağlamak, bürokrasi 
başta olmak üzere sorunlarına çözüm 
getirmek şeklindeki konular yer almaktadır.  
Yine bu Birlik içinde, çok önemli desteklerden 
yararlanma konusu bulunmaktadır. 

Biz bölgesel birlik olmadan önce 2000’li 
yıllarda bölgesel ihracatımız 200 Milyon Dolar 
civarındaydı. 2009’da 400 Milyon Dolara geldi 
kaldı. Ama 2011’de tek birlik olduktan sonra 
Bir Milyar Dolar, 2012’de 1.2 Milyar Dolar 
ve 2013’de 1.5 Milyar Doların üzerinde bir 
ihracata ulaştık. Dolayısıyla, bundan sonra 
hem bağımsız hareket edebilme ve hem 
de dinamiklik açısından sağlam bir gelişim 
sağladık. Sizlerden isteğimiz, daha fazla 
katılımcı olmanızdır. Birliğimizi hep birlikte 
daha da güçlendirmeli ve daha fazla hizmet 
alabilmeliyiz. 
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A ntalya İhracatçılar Birliği (AİB) 
Genel Sekreterliği 2013 yılı seçimli 
olağan genel kurulu, 24 Nisan 2014 

tarihinde yapıldı. AİB Konferans Salonunda 
gerçekleşen genel kurul, Antalya Yenigün 
Gıda San. AŞ. sahibi Mahmut Ruhi Alpagot’un 
Divan Başkanlığında yapıldı. Genel Kurul’da, 
üyelerin tamamının kabul oylarıyla Antalya 
İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği isminin, 
“Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği” olarak 
değiştirilmesine karar verildi.

Gündem oylamalarının ardından Antalya 
İhracatçılar Birliği başkanlığı seçimi için 
oylamaya geçildi. Genel Kurul’da mevcut 
başkan Mustafa Satıcı ile Batı Akdeniz 
Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 
Başkanı Ergin Civan yarıştı.

Antalya, Isparta ve Burdur’dan 715 üyeden 
471’inin oylamaya katıldığı Genel Kurul’da, 
mevcut başkan Mustafa Satıcı 301 oyla yeniden 
başkan seçildi. Ergin Civan ise; 157 oy aldı. 

YÖNETİMDE 3 BURDURLU 
Antalya İhracatçılar Birliği (AİB) Seçimli 
Genel Kurulu’nda oluşan yeni yönetime, üç 

de Burdurlu iş adamı katıldı. Yeni Başkan 
Mustafa Satıcı’nın listesinden yönetim kurulu 
ve diğer organlara seçilen Burdur İhracatçı 
firma sahipleri şunlar: Ercan Akın, Orhan 
Çiçek, Aykut Acun ve Mehmet Özel’dir. 

KEYİK: BÖLGESEL ALANDA VARIZ
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik, Antalya İhracatçılar 
Birliğimizin Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını 
dileyerek; “Bu seçimde, Odamız üyelerinden 
4 değerli işadamımızın girmesiyle, Batı 
Akdeniz Bölgesi ekonomi hareketleri içindeki 
varlığımız bir kat daha artmıştır. Her vesileyle 
ifade ettiğimiz gibi, Burdur’un ekonomik 
gelişimi, bölgesinden başlayan geniş 
açılımlarla sağlanabilecektir” dedi. 

Antalya İhracatçılar Birliği (AİB) 
Başkanlığına MUSTAFA SATICI Seçildi

AİB 2013 yılı seçimli olağan genel 
kurulunda Mustafa Satıcı, 301 oyla 
yeniden başkan seçildi.

28 NİSAN 2014
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B ölgemizin, yayın konsepti ve ilgi 
alanını genişletmekte olan Televizyonu 
Kanal 32 Tv, her Cuma saat 22.00’de 

yayınlamakta olduğu, “Burdur’da Gündem” 
programları yapmaktadır. Bilal Karasakala’ın 
hazırlayıp sunduğu Programın, Burdurlu 
gazeteciler Kürşat Erdem ve Abdurrahman 
Kızılkaya ile yaptığı, bu haftaki söyleşinin 
konuğu, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
KEYİK oldu. 

Çekimleri Burdur’da yapılan Program, 
Kanal32’de Cuma günü (9 Mayıs) saat 
22:00’de izleyicilerle buluşacak. Bu 
programda, gazeteci konukların sorularına 
açık yüreklilikle cevap veren BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik; “Burdur ekonomisinin temel 
yapısı, MAKÜ-Şehir bütünleşmesi, Burdur’un 

Başkan Yusuf Keyik, Burdur’un 
ve Burdur ekonomisinin bilinen ve 
bilinmeyen bütün sorunlarına ilişkin 
sorulara, açık yüreklilikle cevap verdi.  

KANAL32’DE, BU HAFTANIN KONUĞU 
BUTSO BAŞKANI YUSUF KEYİK OLDU

vizyonel gelişiminde Belediye-Oda işbirliği, 
Burdur’un öncelikli ortak hedefler etrafında 
ve birlik-bütünlük için kenetlenmesi, bölgesel 
düşünebilme ve geleceğe yönelik öngörülerle 
stratejik planlar yapabilmesi” gibi çok önemli 
konularda, açıklamalar yaptı. 

8 MAYIS 2014
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
geçtiğimiz gün, Burdur’un coğrafi işaretli 
Burdur Ceviz Ezmesi’nin üretim ve satışını 
yapan şekerci esnafını, işyerlerinde denetledi. 
Burdur Ceviz Ezmesi Denetim Kurulu üyeleri 
tarafından denetlenen esnafın, coğrafi işaret 
ve hijyen şartlarına uyduğu belirtildi. 

Yapılan denetim çalışmalarını değerlendiren 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik: 
“Burdur Ceviz Ezmesi, Burdur’un 350 yıllık bir 
yöresel, kültürel ve simgesel tanıtım ürünüdür. 
Bu yönleriyle korunarak, turizm-ticaret 
kimliği de kazandırılması için 2009 yılında 
coğrafi işaret aldık. Oda olarak broşür, cd ve 
ikramlarla kapsamlı olarak tanıtım faaliyetini 
de her fırsatta sürdürmekteyiz.
Bu son denetimle de ortaya çıktı ki; coğrafi 
işaret alınmadan önceki Burdur Ceviz 
Ezmesi’nin üretim şartları ile tanınmışlık 
ve ticari kapasitesi bakımından önemli ve 
başarılı bir mesafe alındığı görülmüştür. Bu 

BUTSO Başkanı Keyik;

“Burdur Ceviz Ezmesi üretim ve ticari sunumda başarılı”

vesile ile uyarıları dikkate alan ve Burdur’a 
ticari, turizm-tanıtım ve kültür değeri 
kazandırılmasında üzerlerine düşeni layıkıyla 
yerine getiren değerli esnafımıza teşekkür 
ediyor, işlerinde başarılar diliyorum” dedi. 
 
Öz-Emek Şekerleme, Tatlan Şekerleme, 
Ensar Şekerleme Ltd. Şti, Emek Şekerleme, 
Berk Şekerleme, Özbal Şekerleme, Kanaat 
Şekereleme, Leblebicioğlu, Efe Şekerleme 
gibi firmalarda yapılan denetim, Burdur 
Ceviz Ezmesi Denetim Komisyonu Üyeleri 
olarak; Sedat ÖZ (Ticaret ve Sanayi 
Odası, Hatice YILDIRAN (İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü), Burcu BOZOVA 
(Gıda Mühendisi), Hasan ÇAĞLAYAN İl 
(Kültür ve Turizm Müdürlüğü), İhsan GÜRBÜZ 
(İl Sağlık Müdürlüğü), Mustafa FİDAN (Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği) tarafından 
gerçekleştirildi. Denetim kurulu, laboratuarda 
analiz etmek üzere, firmalardan Burdur Ceviz 
Ezmesi numuneleri aldı.

BUTSO EZME DENETİM KOMİSYONU, ‘COĞRAFİ 
İŞARET’ DENETİMİ YAPTI 8 MAYIS 2014
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N ormal gündemindeki yayın akışını 
değiştirerek, Manisa Soma’da 
meydana gelen elim maden felaketi 

için, Burdur’un yürek yangınını, dualarını ve 
acılarını paylaşma ifadesi olan bir program 
çekimi yaptı. 

Programın yapımcı ve sunucusu Bilal 
Karasakal, “Burdur halkının, kendi 
konumlarında temsilcileri, iktidar-muhalefet, 
kurum-kuruluş farkı gözetmeyen bir tek 
yüreklilik içinde, Soma’nın acısını kendi acısı 
bilen duygu ve düşüncelerini açıkladılar, 
dualarını ilettiler” dedi. 

Programa; 
• Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
• Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun 

Ercengiz
• Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Burdur Omuz Omuza 
Gönlümüz Soma’da

Burdur’un sivil toplum, siyasi ve basın temsilcileri bir araya gelerek, “Burdur 
Omuz Omuza Gönlümüz Soma’da” şeklinde, Bölgemizin televizyon kanalı 
olan K/32 için bir çekim gerçekleştirdi. 

Yusuf Keyik
• Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz 

Başer
• Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Adnan Taraşlı
• Ak Parti Burdur İl Başkanı M.Fatih Çınar 
• Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanı 

Süleyman Erman
• Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı 

İbrahim Sakızcı
• Yeni Gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 

Kürşat Tuncel
• Çağdaş Burdur Gazetesi Yazı İşleri 

Müdürü Gülsüm Taş
• Detay Burdur Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri 

Müdürü Abdurrahman Kızılkaya 

      katıldılar

15 MAYIS 2014
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S oma ilçesinde yaşanan maden 
kazasının ardından tüm yurtta olduğu 
gibi Burdur’da mevlidi şerifler okundu. 

Çeşitli camilerde Cuma Namazına katılan 
binlerce Burdurlu Soma’da hayatını kaybeden 
madenciler için dua okudu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının 
öncülüğünde Sivil Toplum kuruluşlarının 

ELLER 
SEMAYA SOMA 
İÇİN KALKTI
Burdur Sivil Toplum Örgütleri adına Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının 
organize ettiği Mevlidi Şerif Ulu Cami, Sanayi Cami ve Pazar Camiinde 
gerçekleşti.

birleşerek gerçekleştirdiği mevlidi şerifin 
ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, lokma 
dağıtıldı. 

Ulu Camide gerçekleşen programa Vali 
Nurettin Yılmaz başta olmak üzere Siyasi 
Parti, Sivil Toplum örgütleri Başkan ve 
temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları müdür 
ve temsilcileri ile Burdur halkı katıldılar.

16 MAYIS 2014
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
geçtiğimiz günlerde Oda olarak düzenledikleri, 
8 günlük Singapur Thaıfex Fuar gezisinden 
memnun döndüklerini belirterek, gezi 
izlenimlerine ilişkin bilgi verdi: 

“BUTSO olarak, geçtiğimiz günlerde, dünya 
ticaretinin ve Uluslar arası fuarcılığın gelişmiş 
merkezlerinden biri olan Singapur’a, Burdurlu 
21 katılımcı işadamımızla birlikte, çok faydalı 
bir iş gezisi gerçekleştirdik. Thaıfex -World of 
Food Asia 2014’ Gıda Fuarını gezdik. Dünya 
ticaret ürünlerinin ne kadar büyük gelişim 
kaydettiğini, sergilenen stantlarda inceleme 
fırsatı bulduk. Birçok Türk firmasının da bu 
fuarda stant açtığını iftiharla gördük. 

BUTSO Başkanı Keyik; 

“SİNGAPUR İŞ GEZİSİ FAYDALI GEÇTİ”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Oda olarak düzenledikleri Singapur gezisinden 
memnun döndüklerini ve katılımcılar için faydalı geçtiğini belirtti. 

Oda olarak düzenlediğimiz her gezide olduğu 
gibi, özellikle yurtdışı gezilerinde gördüğümüz 
gelişmişlik örneklerini, hayranlıkla izlerken; 
bazılarını, ‘Ülke olarak biz neredeyiz, bunları 
neye başaramıyoruz?’ dedik. Bazılarını 
da Burdur açısından kıyaslayıp, ‘Biz niye 
yapamayalım? Şunları, şunları istesek biz 
de yapabiliriz’ gibi düşüncelere kapıldığımız 
oldu. 

Tabii ki; bu gezinin turistik yönü de vardı. Bu 
kapsamda, Singapur’un yanı sıra, Tayland – 
Bangkok merkezlerini de gezdik. Daha düne 
kadar, adı-sanı olmayan bu ülkelerin ne kadar 
gelişimin ve turizmin cazibe merkezi olduğunu 
ve bu ilgiyi de doğrusu hak ettiklerini yerinde 
görme fırsatı bulduk.” 

22 MAYIS 2014
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
29 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde, 

Ankara’nın Atatürk Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen, 2. Burdur Tanıtım Günleri’ni 
değerlendirerek; “Tanıtım programlarında 
başarılı olduğumuz söylenemez; dolayısıyla, 
tanıtım planlarımız gözden geçirilmelidir” dedi.  
Keyik şunları söyledi: “Tanıtım ve reklam çok 
gerekli ve çok önemlidir. Burdur’un tanıtıma, 
tanınmaya ve Burdur üretimi ürünlere talep 
artışı sağlamaya, Burdur’un potansiyellerinin 
tanıtımı ve yatırım cazibesinin oluşturulmasına 
büyük ihtiyaç vardır. Ancak, iş olsun diye değil, 
belirlenecek hedeflere ulaşımı sağlayacak 
ciddi planlama ile yürütülecek programlar 
yapılmalıdır. Bu anlamda, tanıtım planlarımız 
da gözden geçirilmelidir. Boşa geçirilecek 
vaktimiz ve boşa harcanacak paramız yoktur.” 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; 

“Tanıtım planlarımız gözden 
geçirilmeli.” 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; 
açılışını Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık’ın yaptığı 
Ankara 2. Burdur Tanıtım 

Günleri’ni değerlendirdi. Keyik; 
“Tanıtım planlarımız gözden 

geçirilmelidir. Boşa geçirilecek 
vaktimiz ve boşa harcanacak 

paramız yoktur” dedi. 

31 MAYIS 2014
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1.Tanıtım günleri ile kıyaslama yaparak, 
“Beklenen katılımın olmadığını” belirten 
Başkan Yusuf Keyik, “Evvelki yıl yapılanın 
gerisinde kaldığı açık şekilde belli olan tanıtım 
günlerinin, doğru değerlendirilip, bir sonraki 
çalışmalara ışık tutacak raporları yapılmalıdır. 
2. Tanıtım Günlerinde, katılımcıların çoğunluk 
olarak bürokratlardan oluştuğu ve ziyaretçi 
profili olarak da hedef kitleye ulaşılamadığı 
görülmüştür” dedi.

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in, 
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerinden 

Burdurlu Mustafa Balbay’ın ve ilçe 
belediyelerinin açılışta yer aldığı 2. Burdur 
Günleri’nde, Burdur Belediyesi’nin katılmayışı 
dikkat çekti. Dört gün açık olan organizasyona 
ikinci, üçüncü günlerinde Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, CHP Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal ve Ankara’da görev yapan Burdurlu 
bürokratlar ile yöresel ürünlerden ev ihtiyacını 
karşılamak isteyen Ankaralılar ziyarette 
bulundular. Yaklaşık 5 bin kadar ziyaretçinin 
katıldığı belirtilen organizasyoda, kuvvetli 
yağışların olumsuz etkisinin olduğu belirtildi.   
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik ile Burdur Ticaret 
Borsası (BTB) Başkanı Yılmaz Başer, 

geçtiğimiz gün 24 Tv için, Burdur Baki Bey 
Konağında, Burdur’un kapsamlı bir tanıtımı 
olan program çekimi gerçekleştirdi.  

TOBB’un katkılarıyla, ODA ve BORSA 
başkanlarının katılımıyla ve Ülke kapsamında 
‘’KONUŞAN EKONOMİ’’ programı 
yapılmaktadır. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün 
yapılan 50 dakikalık programın, 24 TV’de pazar 
günü 13.00’da yayınlanacağı ve tekrarının 
Çarşamba sabah 01:30 yapılacağı bildirildi. 
Ayrıca Çarşamba günü, STAR Gazetesinde 
Programın tam sayfa haberinin de yapılacağı 
açıklandı.

Şehrin ekonomisi, Oda ve Borsanın 
şehre katkıları ve kurumsal faaliyetlerinin 
ele alındığı tanıtım programında, Oda 
ve Borsa Başkanlarımız Keyik ve Başer, 
kendi kurum alanlarına giren konularda, 
Burdur ekonomisinin durumu ve yatırım 
potansiyellerini kapsamlı olarak anlattılar.
Programın içinde 7-8 dakikadan oluşan Şehri, 
oda ve borsayı anlatan bir VTR (Tanıtım Filmi) 
de gösterilmekte olan program çekiminde, 

 BUTSO VE BTB, BURDUR’UN 
TANITIMINA DEVAM EDİYOR

BUTSO Başkanı Keyik ve BTB Başkanı Başer, 24 Tv’de Burdur’u tanıttılar.

soru-cevap şeklinde konuşan BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik Şunları 
söyledi: 

SORULARLA BURDUR EKONOMİSİ
-Burdur’u genel hatlarıyla nasıl 
tanımlarsınız?
Burdur, Batı Akdeniz’in Göller ve Güller 
Bölgesinde, Teke Yöresi’nin merkezindedir. 
Burdur, 8 bin yıllığı antik, Roma, Bizans ve bin 
yıllığı da Türk olmak üzere, bilinen 9 bin yıllık 
bir tarih hazinesine sahiptir. Yaşayan konakları, 
müzesi, kütüphaneleri, gelişen üniversitesi 
ve eğitim şampiyonluğu, gölleri, konakları, 
köyleri, yaylalarıyla, folklorik-otantik yapısıyla 
ve sıcak insanlarıyla; Burdur, tam bir ‘Eğitim, 
Kültür ve Huzur Şehri’dir.  

-Burdur ekonomisinin sektörel-yapısal 
gruplamasını, nasıl formüle edebilirsiniz?
Burdur’un gelişim ve atılım temelleri olan 
lokomotif sektörleri, 3 ana gruptan oluşur. 
Birincisi; Tarım, Hayvancılık ve buna bağlı 
Tarım Makineleri ve Gıda Sektörü. İkincisi; 
Doğaltaş Mermercilik ve Madencilik Sektörü.
Üçüncüsü; Eğitim pansiyonculuk, ticaret) 
Sektörü. Dordüncüsü; Turizm Sektörüdür.

26 HAZİRAN 2014
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İfade ettiğiniz; 4 ana 
gruptaki Burdur eko-
nomisini, sırasıyla 
açacak olursak; 
-Tarım, Hayvancılık, 
Tarım Makineleri ve 
Gıda Sektör grupla-
rında durum nedir?
Burdur ekonomisi; bi-
rinci derecede tarım 
ve hayvancılığa ve 
buna bağlı gelişen Ta-
rım Makineleri Sana-
yisine dayanmaktadır.
Yaklaşık 70 bin ton 
şeker üreten Burdur 
Şeker Fabrikası’nın 
küspe, melas gibi yan 
ürünlerinin de önem-
li etkileriyle gelişen 
ve en geniş istihdamı 
sağlayan bu sektördür. 
Küçük aile işletmecili-
ği ile başlayan Burdur 
hayvancılık sektörü, 
226 bin büyükbaş 
ve 180 bin küçükbaş 
hayvan sayısına ulaş-
mış ve modern çiftlik 
sistemlerine dönüşüm 
sağlayarak gelişmek-
tedir. Burdur’da, gün-
lük 800-900 bin ton 
süt üretimi vardır. Bu-
nun ancak, yüzde 15 
kadarı işlenebilmekte 
ve kalanı da çiy süt olarak, başka illerdeki 
firmalara satılmaktadır. Burdur’da süt sanayi-
sinin gelişimine katkı koyacak yatırımcıya ih-
tiyaç vardır. Burdur Gıda Sanayisinde et, süt 
ve süt ürünleri imalatı ile un, makarna, kada-
yıf gibi, unlu mamuller üretimi de önemli yer 
tutmaktadır. Burdur’da, tarım ve hayvancılığın 
artışına bağlı olarak, Tarım Makineleri Sanayi-
si de gelişmektedir. Bu sanayi içinde; pulluk, 
mibzer, patöz, ekin biçme, balya ve silaj maki-
neleri, yem karma ve öğütücüler, açık sistem 
hayvancılık ekipmanları, süt sağım sistemleri 
ve süt tankları, sanayi tipi fırın ve yemek sis-
temleri en çok üretilen makine ve ekipman-
lardır. Burdur’da Gıda Sanayi üretimi olarak; 
öncelikle pancar şekeri, makarna, un, kada-
yıf, tahin, helva gibi ürünler önde gelmektedir.    

-Bu sektör grubun-
daki belli başlı so-
runlar nelerdir?
Küçük sermaye sa-
hiplerinden oluşan bu 
sektörde kümelen-
melere, OSB ve ihti-
sas OSB’lere ihtiyaç 
vardır. Kalifiye eleman 
sorunu, maliyet-reka-
bet-tanıtım sorunları-
nın yanında, doğrudan 
ihracatçı olabilme so-
runları da vardır. 

-Doğaltaş-Mermer 
ve mermer makine-
leri sektöründe du-
rum nedir?
Burdur’da mermercilik 
ve madencilik, son yıl-
larda önemli bir atılıma 
geçmiş ve Burdur eko-
nomisinin lokomotifi 
durumuna gelmiştir.   
Rezerv olarak, 2 mil-
yon metreküp Burdur 
Beji ve 75 milyon met-
reküp travertene sahip 
olan Burdur’da, yak-
laşık 4 milyon m2/yıl 
olarak Mermer Üretimi 
yapılmaktadır. Yakla-
şık 10 yıl öncesinde, 
daha çok mermer, 
traverten ve mozayik 

şeklinde inşaat ürünü şeklinde sanayi üre-
timi yapılmakta iken, yaklaşık 8 yıldır üretim 
ve satış şekli değişmiş; fabrika işletmeciliği, 
yerini ocak işletmeciliği ve blok satış işletme-
ciliğine bırakmıştır. Bu değişiklikte, önceleri 
en büyük ihracat pazarı olan Amerika’daki 
bütün dünyayı da etkileyen kriz, büyük rol 
oynamıştır. Mermer ihracatçısı, söz konusu 
kriz dolayısıyla yeni Pazar arayışına girmiş ve 
Çin ve Hindistan ağırlıklı blok mermer alıcı-
larına ulaşmıştır. Çin’li blok mermer alıcıları, 
büyük artış göstermiş; Burdur dışından ge-
len çok sayıda ocak işletmecileriyle birlikte, 
Burdur’da yerleşik işletmeciler oluşmuştur. 
Burdur Beji blok satışı ağırlıklı olarak, Ege ve 
Antalya Limanlarından yapın mermer ihracatı, 
yaklaşık 350 milyon dolara ulaşmıştır.    

İlin sanayi ve ticaretini; 
üreterek, proje geliştirerek, 

etkin yöneterek, eğitim 
kenti olma özelliğini devam 
ettirerek ve başka alanlarda 
da markalaşması için gerekli 
özeni göstererek başarabiliriz. 

Bu da, uzun vadeli, birçok 
teknik konunun entegre olarak 

planlanıp, uygulanmasını, 
denetimini, yüksek bilgi ve 
sabrı gerektirir. Burdur’un 

markalaşması için idareci, 
bürokrat ve vatandaş olarak 
bunu yürekten istememiz ve 

üzerimize düşen görevleri yerine 
getirmemiz gerekmektedir. 

Burdur bu özveriye değecek bir 
şehirdir.
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-Mermercilik ve madencilik sektöründe 
hangi sorunlarla karışı karşıyasınız?
ABD pazarında inşaat sektöründe yaşanan 
kriz, ülkemizde tüm sanayi dallarını olumsuz 
etkilerken, 1983 yılındaki maden kanunuyla 
yeni yürümeye başlayan Türk doğaltaş sektörü 
için tehlike çanları çalmış ve imdada Çin’in 
blok taş talebi yetişmiştir. Ancak, mermer 
fabrikaları üretimi bırakmış, ocaklara gelen 
Çinliler, kapıda karşılanır olmuştur. Bu durum, 
mamul satış yapan mermercimizi dünya 
pazarlarından çekilmeye mecbur bıraktı. 
Diğer yandan; Ocak işletme ruhsatlarının 
Başbakanlığa bağlanmış olmasıyla, yerel 
yönetimlerde, bilgilenme ve kontrol imkansız 
hale gelmiştir. Bu kontrolsüzlükle birlikte, 
çevre sorunları da artmıştır. Burdur’un resmi 
ve sivil yöneticileri, çevre ve çevrecilerle sıkıntı 
içine girmiştir.  Son zamanlarda, mermer 
ihracatçısının belki de en önemli sorunu, 
maliyet sorunu ile birlikte ele alınması gereken, 
lojistik-tonaj sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Mermercilik ayrıca, diğer sektörlere göre 
ağır iş kolu olması nedeniyle, işçi bulmakta 
sıkıntı çekmektedir.  Mermerciliğin bir önemli 
sıkıntısı, fuarlara katılım maliyetlerinin yüksek 
olmasıdır. Zira, mermer-doğaltaş sektörü 
için fuar katılımı, hayati bir konudur. Bütün 
dünya mermer sektörü, fuarlarda bir araya 
gelmektedir. 

-Burdur’un eğitim sektöründen söz ettiniz. 
Bunu açar mısınız?
Üçüncü sektörümüz, Eğitim Sektörüdür. 
Üst üste şampiyonluk getiren Orta Öğretim 
başarıları ve 18 bin öğrenci sayısını aşarak 
gelişen, Türkiye’nin gözde Üniversitesiyle 
Burdur bir Eğitim Şehridir. 

-Sektörün sorunları nelerdir?
Eğitim sektörümüzün, temelde pansiyonculuk 
ve ticari işletmecilik sorunları vardır. Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitemizin, şehrin coğrafi ve 
imari yapısından kaynaklanan bir ‘Kampus 
Üniversitesi’ sorunu vardır. Şehirden 
uzaklaşan Üniversitemizi, Şehirle birleştirmek 
ve öğrencilerin ulaşımının, halen büyük tehlike 
teşkil eden şehirlerarası yoldan kurtarmak gibi 
çok önemli bir problemimizdir. Bu sektörün 
ayrıca; öğrenci-öğretim üyesi ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olarak, ticari ve eğlenme-
dinlenme işletmelerine ihtiyaç vardır.  

-Dünyaca tanınmış bir turizm kenti olan 
Antalya’ya 120 km gibi çok yakın bir 
coğrafyadasınız. Burdur Sagalassos, 
Kibyra ve Hacılar gibi 8 bin yıllık turizm 
kaynaklarına sahip. Bu potansiyeller, 
Burdur ekonomisinde bir sektör olarak yer 
alıyor mu? Sorunları nelerdir? 
Burdur’un 4. ana sektörü olarak, Turizmi 
belirtebiliriz. Ancak bu alan, onca 
potansiyellerine rağmen, henüz bir sektör 
özelliği taşımamaktadır. Oysa Burdur; 9 bin 
yıllık antik tarih, Sagalassos ve Kibyra gibi 
ikinci Efes olacak antik kentleri, bin yıllık 
Türk tarih kültür merkezi özelliği ve göl-baraj, 
yayla, mağara güzellikleriyle, bünyesinde tam 
bir turizm potansiyeli bulunmaktadır. Turizm 
potansiyellerinin zenginliği sebebiyle; bir plan 
dahilinde, altyapı ve tanıtım çalışmalarının 
geliştirilmesi halinde, ‘Turizm Sektörü’ de 
Burdur ekonomisinin ‘Dördüncü sektörü’ 
olarak yer alabilecektir. Dolayısıyla, bir 
“Alternatif turizm” yatırım alanı durumunda ve 
keşfedilmeyi beklemektedir.  

-Bu anlatımlarınızdan anlıyoruz ki; Burdur 
ekonomisi, potansiyelleri itibariyle, çok 
önemli rekabetçilik ve markalaşma 
şartlarına sahip. Burdur’u, ulusal ve uluslar 
arası zeminlere taşıyacak markalaşmış, ya 
da markalaşma yolunda olan ürünleri var 
mıdır? Nelerdir?
Damızlık sığır üretimi, Burdur Beji Mermeri, 
MAKÜ, Sagalssos ve Kibyra, Silah, müzik 
aletleri, Burdur Ceviz Ezmesi, Burdur Şiş 
Köftesi, başlıca markalaşma konularıdır. 

-Odanız ve üye durumuna ilişkin bilgi verir 
misiniz?
BUTSO, EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesini 2006’da aldıktan sonra; 19 Mart 
2012 tarihinde de TOBB Akreditasyon 
Belgesi’ni almıştır. Oda’mız uluslar arası 
hizmet kalitesine ulaşmıştır. 1923 yılında 
kurulan Oda’mız, halen 13 Meslek Grubu 
içinde yer alan, 2 bin 423 faal üyeye sahiptir. 

Bu üyeler; Gerçek Kişi: 832, Anonim 
Şirket: 226, Limited Şirket: 1. 048, Kolektif 
Şirket: 3, Kooperatif: 314 şeklinde dağılım 
göstermektedir. 
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Ü nü Türkiye’yi aşan kirazıyla meşhur 
Yeşilbaşköy’de yaklaşık 70 kişinin 
katılımı ile gerçekleşen iftara; Ağlasun 

ve Çeltikçi Kaymakamları Mesut Tabakçıoğlu 
ve Mustafa Maslak ile BUTSO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Başkanları Feyzi Oktay 
ve Yusuf Keyik, Bucak Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı H. Yalçın Meçikoğlu, Burdur 
Defterdarı Ramazan Taşaltın, Yeşilbaşköy eski 
ve son Belediye Başkanı Hüseyin Akıncı ve 
BUTSO personeli de katıldı.  

İki ilçe üyelerini ve BUTSO Yönetimini iftarda 
buluşturma programı düzenleyen BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, davete 
icabet ettikleri için üyelerine teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında; “Böyle mübarek bir 
iftar yemeğinde hep beraber olalım istedik. 
Malumunuz, seçimlerde ziyaret ediyorduk. 
Ama bunun doğru olmadığını, seçim ve aidat 
isteme zamanlarının dışında da bir araya 
gelmemiz gerektiğini düşünerek, bu programı 
düzenledik. Bildiğiniz gibi, İlimizin en büyük 
sivil toplum örgütü olmamız hasebiyle, yoğun 
faaliyetler içindeyiz. Ama üyelerimiz için her 
zaman vaktimiz vardır. Telefonumuz sizler için 
devamlı açıktır. Sizler, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası gibi güçlü bir teşkilatın üyelerisiniz. Her 
türlü sıkıntılarınızda yanınızda olmaya hazırız” 
dedi. Yeşilbaşköy eski Belediyesinin Başkanı 
Hüseyin Akıncı da kendisinin ev sahibi 
durumunda olduğunu belirterek, bu birlikteliği 
sağladıkları için BUTSO Yönetimi ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’e teşekkür etti. 

BUTSO, İLÇE ÜYELERİYLE İFTAR 
YEMEĞİ PROGRAMLARINDA  BULUŞTU

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO), Burdur Merkez İlçe 

dışındaki üyeleri ile iftar vesilesi 
ile bir araya gelme kararı aldı. Bu 
kararı uygulamaya, Çeltikçi İlçesi 

BUTSO üyelerini de buluşturan 
Ağlasun İftarı ile başlandı.

7 - 22 TEMMUZ 2014
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Ağlasun ve Çeltikçi İlçe Üyeleri ile İftar Yemeği

Karamanlı İlçe Üyeleri ile İftar Yemeği

Yeşilova İlçe Üyeleri ile İftar Yemeği
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Tefenni İlçe Üyeleri ile İftar Yemeği

Çavdır İlçe Üyeleri ile İftar Yemeği

Gölhisar İlçe Üyeleri ile İftar Yemeği
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BUTSO, Meclis Toplantısına davet 
ettiği yeni Burdur Valisi Hasan 
Kürklü’ye, iftar öncesi yaptığı 

sunumla, Burdur ekonomisine 
ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.  

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
yeni atanan Burdur Valisi Hasan 
Kürklü’yü, Meclis Toplantısına ve 

iftara davet etti. İftar öncesi yapılan BUTSO 
Meclis Toplantısının ardından, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik tarafından yapılan 
sunumla, Vali Kürklü’ye, Burdur ekonomisine 
ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. Vali Kürklü de 
yaptığı değerlendirmede; İlimizin sorunları 
tabii ki var. Ancak hiçbir sorun çözülemez 
değil. Sorunların çözümü için önemli bir 
gayret olduğunu görüyorum” dedi. 

 El birliği ile birbirimizi dinleyerek sorunların 
tespiti ve çözüm yollarının ortaya konmasını 
sağlayacaklarını vurgulayan Vali Hasan 
Kürklü, değerlendirmesine şöyle devam 
etti: “Sorun ve çözümler ortaya konduktan 
sonra, da çözüm için birlikte gerekli adımları 
da atmalıyız. Her şeyden önce de biz bu işi 
çözeriz diye inanmak lazım. Bu konuda bir 
potansiyel oluşmaktadır. Bu da mutlu edici 
bir şey. Tabii ki; her yerde sorun vardır ve 
sorunlar bitmez. Sorunların çözümünde, 
vatandaşlarımızın ve basın mensuplarının da 
desteklerini bekliyoruz.” 

BUTSO’DAN VALİ KÜRKLÜ’YE, 
BURDUR EKONOMİSİ BİLGİLERİ

Başkan Yusuf Keyik, iftar öncesi sunumu 
ile Burdur ekonomisinin tanımını, yapısal 
sistematiğini, durumunu, sorunlarını ve 
çözüm önerilerini anlattı. 

Vali Hasan Kürklü, Başkan Keyik’e sunumu 
için teşekkür ettikten sonra, BUTSO Meclis 
Üyeleriyle bir süre sohbet etti. Toplantı iftarla 
devam etti.

11 TEMMUZ 2014
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C umhurbaşkanı Abdullah Gül, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

TOBB’da düzenlenen iftar programına ve 
70. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaket törenine katıldı. Törende bir konuşma 
yapan, Hisarcıklıoğlu, her yıl Mayıs ayında 
yapılan törenin Soma’da meydana gelen 
maden faciasından dolayı yapılamadığını 
dile getirdi. Törenini erteleyerek Soma için 
yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda toplanan 16 
milyon 800 bin lirayı aşan bağışı, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda ilgili 
kamu kurumuna ilettiklerini ifade etti.

Hizmet Şeref Belgesi alan iş dünyası 
temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede daha üretimin, 
ticaretin adı yokken onlar üretiyordu, ticaret 
yapıyordu. Bu ülkede tüccarın itibarı yokken, 
memur olmayana kız bile verilmediği yıllarda 
onlar bu işe baş koydular. Kazanırken 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz, dün olduğu gibi yarın da bu ülkeyi 
daha zengin, bu milleti daha müreffeh yapmak için koşacağız. Ve inşallah en 
kısa sürede, bu ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız” 
dedi.

TOBB 70. GENEL KURUL HİZMET ŞEREF BELGESİ 
VE PLAKET TÖRENİ

kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın 
mutluluğunu öğrettiler, herkese örnek oldular. 
Dürüst tüccarın ne olduğunu gösterdiler. 
Hem bu işin cefasını çektiler. Hem de, 
TOBB camiası içinde farklı kademelerde 
görev alarak Türk özel sektörünün yükünü 
üstlendiler” ifadelerini kullandı.Konuşmanın 
ardından TOBB bünyesinde 10 ve 20 yılını 
dolduran delegelere plaketleri takdim edildi 
ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

14 TEMMUZ 2014
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BUTSO Yönetim Kurulu adına Başkan 
Yusuf Keyik ve Tüketicileri Koruma 
Derneği adına Kemal Arslan’ın 

imzaladığı protokol ile “BUTSO Yönetimi, 
bankalardan ticari kredi kullanmış üyelerinden 
alınmış masrafların geri alınabileceği bilgisini 
üyelerine duyurup, talebi olan üyelerin, 
BURTÜKODER’e başvurusu sağlanacaktır. 
Bu hizmetin karşılığında, yargılama 
giderleri haricinde herhangi bir ücret talep 
edilmeyecektir. 

BUTSO, BURTÜKODER İLE BANKA 
MASRAFLARINI ALMA PROTOKOLÜ İMZALADI

Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), Üyesi olan 

tüccar ve iş adamlarının 
bankalardan kullandıkları Ticari 
Kredilerden alınan masrafların 
geri alınmasına yönelik olarak, 

Burdur  Tüketicileri Koruma 
Derneği (BURTÜKODER) ile 

protokol imzaladı. 

Yapılan protokole ilişkin bilgi veren BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik; “Bu tür hakların arkasında 
koşmamızda fayda var. Bir sivil toplum 
kuruluşu da olmamız hasebiyle, üyelerimizin 
haklarını alma konusunda da duyarlılık 
göstermemiz gerektiği düşüncesindeyiz. 
Bankaların, üyelerimiz aleyhine olarak, ticari 
krediler kullandırırken aldıkları haksız bir 
paranın geri alınabilmesi için BURTÜKODER 
ile bir protokol imzaladık. Üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

BURTÜKODER Başkanı Kemal Arslan 
da yaptığı konuşmada; “Güçlü finans 
kurumları ve sektörler karşısında, bireysel 
mücadelenin olanaklı olmadığının bilinciyle 
örgütlenen tüketicilerimiz, bankaların 
haraç biçiminde aldıkları ücretleri yargıya 
taşıyarak adeta iğneyle kuyu kazarcasına 
elde ettikleri kazanımları, toplumun tüm 
kesimleriyle paylaşarak büyütmek, tekelci 
sermaye karşısında birlikte ayakta kalabilme 
mücadelesi vermektedir” dedi. 

Basın önünde yapılan bu protokolü imzalayan 
taraflar el sıkışarak, hayırlı olmasını dilediler.

16 TEMMUZ 2014



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu118

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
geçtiğimiz günlerde, Isparta Ticaret ve 

Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Başdeğirmen’e gönderdiği “Bir ortak 
programda, iki ilin bölgesel sorunlarını 
görüşme” davetinin kabul gördüğünü ve ilk 
toplantıyı Burdur’da yaparak, bir çalışma 
başlattıklarını açıkladı. Meclis Başkanları 
Feyzi Oktay ve Osman Şahlan, İftar öncesi 
iki Oda’nın Yönetim Kurulları, BUTSO Meclis 
Salonunda yaklaşık iki saat süren ve iki il için 
çok önemli konuların görüşüldüğü toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantının açılışını yapan 
Yusuf Keyik; “İki ilimizin ortak sorunları 
olduğunu düşündüğümüz; Üniversite-
sanayici sorunları, İki ilin çatışma sorunları, 
Ortaklık kültürü ve somut sonuçlar 
oluşturma, Bölgesel mali destek kuruşlarına 
ilişkin görüşme, Antalya EXPO 2016’nın 
bölgesel özellikleri ve Karacaören Barajı 
balıkçılık sorunları gibi başlıklar altında iki ilin 
ortak sorunlarını görüşmek üzere bir araya 

Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulları ve Meclis 
Başkanları, geçtiğimiz Cuma günü, BUTSO Meclis Salonu’nda, iftar öncesi 
bir araya geldi. Toplantıda; Isparta ve Burdur ortak gündemleri görüşüldü. 

geldik” dedi. Keyik ayrıca; öteden beri, iki 
ilin sorunlarına, bölgesel konulara önem 
verdiklerini ve bu anlamda bir araya gelerek, 
görüşmeler yapmayı önemsediklerini, bu 
çalışmaların bundan sonra da devam etmesini 
istediklerini ifade etti.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Başdeğirmen de yaptığı konuşmada; 
“Amacımız burada, iki kardeş ilin kalkınmasını 
sağlamaktır. Türkiye’nin il merkezleri birbirine 
en yakın iki il olarak, iki ilin ortak kültürel ve 
ekonomik yakınlıklarını ortak zeminlerde 
geliştirerek, ortak ve somut sonuçlara 
ulaştırmak istiyoruz. İki il olarak, Batı 
Akdeniz Bölgesi içinde birbirimize destek 
vererek, beraber büyümek ve kalkınmak 
zorundayız. Bölgemizde, Antalya’nın gelişmiş 
ekonomisinin gölgesinde kalmak istemiyoruz. 
İki il birlikte kalkınmışlık seviyemizi 
yükseltebileceğimize inanıyor, bu toplantı ve 
görüşmeleri önemsiyorum” dedi. Açıklanan 
Gündem Konuları Şöyle:

BUTSO VE ITSO 
ORTAK GÜNDEMDE BULUŞTU

19 TEMMUZ 2014
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1.ÜNİVERSİTE-SANAYİCİ SORUNLARI:
• Burdur-Isparta’nın ekonomik gelişim 

süreçlerindeki SDÜ ve MAKÜ’nün yeri ve 
sektörlerimize faydaları. 

• Üniversite-Sanayici işbirliği birimleri, ne 
kadar gerçekçi şekilde işlemektedir. Varsa 
sorunların kaynağı ve çözümleri nasıl 
olabilir?

2.ÇATIŞMA SORUNLARI:
• İki ildeki basın, milletvekilleri, belediyeleri 

ile ilgili sorunlar.
• İki ilin, pazarcı esnafı ve teşkilatları 

arasında doğan sorunları.

3.ORTAKLIK KÜLTÜRÜ:
• Ortak işbirliği ve rekabet kültürünün 

yaygınlaştırılması.
• Isparta OSB ve Burdur sanayisinin 

yakınlaştırılması.
• İki il işadamları ile somut ortaklık arayışı.

4. ISPARTA OSB:
• Isparta Süleyman Demirel OSB ile Burdur 

2. OSB arasında kalan alanın “OSB gelişim 

alanı” olarak deklare edilme görüşmesi. 
• Göller Bölgesi Fuar alanının görüşülmesi.

5.BÖLGESEL MALİ DESTEK KURUMLARI: 
• BAKA, BAGEV, AB gibi kuruluş 

desteklerinden, iki il lehine azami desteğin 
sağlanması.

6. KARACAÖREN BARAJI:
• Karacaören Barajından Antalya içme suyu 

projesi ve balıkçılık işletmeleri sorunu.

7. EXPO 2016’NIN BÖLGESEL 
ÖZELLİKLERİ:
• Burdur ve Isparta, 6 ay sürecek Expo’nun 

neresinde yer alacaktır? 

Bu açıklamalardan sonra toplantı, basına 
kapalı olarak sürdürüldü. Alınan kararların 
önümüzdeki günlerde basına açıklanacağı 
belirtildi. Toplantı sonunda Başkan Yusuf 
Keyik; günün anısına, ITSO Yön. Kur. Başkanı 
Şükrü Başdeğirmen’e bir bakır tablo hediye 
etti. Toplantı, iftar ile sona erdi. 
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Ş ura’nın açış konuşmasını yapan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 7. Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Şurası’nda bölgeler 

ve konseyler bazında öne çıkan konuların 
ele alınacağını belirterek, “Çözüm için, icracı 
ve reformcu anlayışı devam ettirmeliyiz. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, 
ülkemizde huzur ortamını güçlendirmeliyiz. 
Küresel risklerin yeniden artmaya başladığı 
bir dönemdeyiz. Böyle zamanlarda, ayakta 
kalabilmek için, kendimize daha sağlam bir 
zemin hazırlamalıyız” dedi. 

TOBB ‘7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik; Burdur, Bölge ve Ülke Ekonomisine ilişkin görüşlerini 
açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 7. Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Şurası, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Bakanlar 
ve bürokratlar ile 365 oda ve borsanın başkanları 
ve Konsey üyelerinin katılımıyla, TOBB Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Şurada açılış konuşmasını yapan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, odaların, borsaların 
ve konseylerin kapsamlı bir çalışmayla özel sektörün 
mikro ve makro sorunlarını belirlediğini, çözüm 
önerilerini hazırladığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 
tüm bu önerileri, ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları 
bazında tasnif ettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, bu 
toplantıdan sonra her birine, kendilerini ilgilendiren 
konuları göndereceklerini açıkladı.

ÖNE ÇIKAN KONULAR
Şura’da, bölgeler ve konseyler bazında öne çıkan 
konuları belirten Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Bu 
alanlarda da çözüm sağlayabilmek için, icracı ve 
reformcu anlayışı devam ettirmeliyiz. Bunun için de 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, ülkemizde 
huzur ortamını güçlendirmeliyiz. Zira küresel 
risklerin hem iktisadi ve hem de coğrafi olarak 
yeniden artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Böyle 
zamanlarda, ayakta kalabilmek için, kendimize daha 
sağlam bir zemin hazırlamalıyız.”

Hisarcıklıoğlu, 90’larda yaşanan olaylardan dolayı, 
çok sıkıntılar çekildiğini, bu nedenle Türkiye 
ekonomisinde ve siyasetinde istikrarın ve huzurun 
devamını arzu ettiklerini vurgulayarak, “Huzur 
ve istikrar olsun ki, ekonomide atılım yapmamızı 
sağlayan reform ateşi yeniden canlansın” ifadelerini 
kullandı.

BUTSO Başkanı Keyik, ‘VII. 
Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’na katıldı.

7 AĞUSTOS 2014



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 121

BUTSO, Burdur Defterdarlığından emekli 
olan Ramazan Taşaltın için, geçtiğimiz 
gün Grant Özeren Otel’de veda yemeği 

verdi. Protokol ve işadamlarından oluşan geniş 
katılımlı yemeğe; Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Bekir Duran, Baro Başkanı Yusuf 
Çiftçi, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi 
Özgödek, İl Emniyet Müdürü İbrahim Taşlı, 
Eski Burdur Milletvekili Mehmet Alp, Emekli 
Defterdar Ramazan Taşaltın, ev sahibi BUTSO 
Yön. Kur. Bşk. Yusuf Keyik, Burdur Ticaret 
Borsası Başkanı Yılmaz Başer, Burdur Kent 
Konseyi Başkanvekili Orhan Akın ve Burdurlu 
işadamları katıldı.

Defterdar Ramazan Taşaltın’ın emekliliği 
nedeniyle verdikleri yemeği, “Vefa fikri 
ve kadirşinaslık kültürümüzün bir gereği 
olarak” yerine getirdiklerini belirten BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, yemekten sonra yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve iş 
adamları olarak, en sık muhatap olduğumuz 

BUTSO’dan Defterdar 
Taşaltın’a Veda Yemeği
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Defterdarlıktan emekli olan 
Ramazan Taşaltın için veda yemeği verdi. BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; 
yemekte yaptığı konuşmada, “Ramazan Bey, zaten vereceğimiz vergiyi, 
severek vermemizi sağlamıştır” dedi. 

bir kurumdur Burdur Deftardarlığı’mız. Bu 
kurum doğal olarak bizim kazançlarımızın 
önemli bir kısmını alan ve çeşitli sebeplerle 
cezalar ödediğimiz ve dolayısıyla bizim için 
çok sevimli olmayan bir devlet kuruluşudur.  
Ancak bu durum, uzun yıllar yöneticiliğini 
yapmış olan değerli Ağabeyimiz Ramazan 
Bey’in özel kişiliği ve samimi yaklaşımları 
ile hiç de öyle olmamış; daima sıcak ilişkiler 
içinde geçmiştir. Karşılaştığımız sıkıntılarda, 
birbirimizi karşılıklı olarak dinlemiş, kanunlar 
çerçevesinde ve belli bir anlayış içinde 
sorunlarımız çözülmüştür.

7 AĞUSTOS 2014
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Ramazan Bey, esprili ve güler yüzlü 
yaklaşımlarıyla, “Sermayesiz ortak” diye 
takıldığımız Defterdarlığı bize sevdirmiş, 
zaten verecek olduğumuz vergilerimizi 
daha bir severek vermemizi sağlamıştır. 
Aynı zamanda ödediklerimizi, bize dönecek 
karlı bir yatırım olarak algılamamızda ve 
vergi bilinci kazanmamızda oynadığı değerli 
rol için de çok teşekkür ediyorum. Biz iş 
adamlarına ağabeylik yaparak geçen 40 yıllık 
meslek hayatı, emeklilik nedeniyle sona eren 
Ramazan Bey’e bundan sonrası için eşi ve 
çocukları ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu 
bir hayat diliyorum.”

Emekli olan Defterdar Taşaltın da “Emeklilik 
benim için yeni bir hayat başlangıcı olacak” 
diyerek başladığı teşekkür konuşmasında; 
“Resmi olarak 657’den emekli oldum ama, 
özellikle Burdurlu mükellefler için, fikir 
teatisinde bulunarak faydalı olmaya devam 
edeceğim. Ben 42 yıldır kamu görevlisi olarak 
çalıştım. Bunun 32 yılını, fiilen Defterdar olarak 
çalıştım. Dolayısıyla Türkiye’de en uzun süre 
defterdarlık yapan kişiyim. Bütün Bakanlarıma 
teşekkür ediyorum. Ben Burdur’da vicdanı 
hür, başı dik, Gazi Caddesi’nde aslanlar gibi 
adımlarımı atabilecek bir şekilde masmavi bir 
deniz bırakarak ayrıldığıma inanıyorum. Bana 
bunu sağlayan çalışma arkadaşlarıma, şimdiki 
ve önceki Valilerime, Milletvekillerime, Kamu 
kurum ve kuruluşlarının yetkililerine, basın 
mensuplarına ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik ve Meclis Başkanı Feyzi 
Oktay’ı geldiğimde Başkan olarak tanımıştım, 
emekli olurken de başkanlar olarak 
bırakıyorum. Odalarımızla, hep ortak noktada 
uzlaşarak, ilişkilerimizi sürdürdük. Onlara da 
özellikle teşekkür ediyorum. Burdur’un bu 
ayrılıkta bana gösterdiği bu güzel alakaya, 
ayrıca çok teşekkür ediyor, her şeyin en güzeli 
Burdur’un olsun, Allah’a ısmarladık diyorum” 
dedi. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO), ilimizin özellikle ekonomik 
sorunlarının tespiti, çözümlerinin 

ortaya konması ve çözüm yollarına 
girilmesi gibi asli vazifelerine ilişkin başarılı 
çalışmalarının yanı sıra, çeşitli sosyal 
alanlarda da hassasiyet içinde yer almaktadır. 
İşte bu örneklerden biri de Burdur Afet Acil 

Butso Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik’e Bakut’tan Plaket

Yardım ve Kurtarma Derneği (BAKUT)’a olan 
ilgi ve desteğidir. 

Bu desteğe bir kadirşinaslık örneği olarak 
mukabele eden BAKUT Başkanı Gültekin 
Çevik ve Kurul Üyesi Mehmet Algül, BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’e, 
makamında bir plaket vererek teşekkür ettiler. 

8 AĞUSTOS 2014



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu124

B urdur Mermerciler ve Madenciler 
Derneği (BURMER) Yönetimi, 
geçtiğimiz gün Burdur Valisi Hasan 

Kürklü, de katıldığı Ege Mermer ve Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetimi ile Burdur 
Mermercilerini, Grant Özeren Otel’de verilen 
“Tanışma, bilgilendirme ve kaynaştırma 
yemeğinde” buluşturdu. Yaklaşık 3 yüz 
kişinin katıldığı yemekte; Garnizon Komutanı 
J. Albay Seyid Koca, Belediye Başkanı Ali 
Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Duran, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, İl Genel 
Meclisi Başkanı Osman Karakaya, Bucak 
Belediye Başkanı Süleyman Mutlu, İl Emniyet 
Müdürü İbrahim Taşlı, Ege Mermer ve Maden 
İhracatçıları Birliği (EMİB) Yön.Kur.Bşk Mevlüt 
Kaya, İzmir Mermerciler Odası Başkanı Tayfun 
Ceylan, İzmir Mermerciler Derneği Başkanı 
Nuri Kuntel, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın 
Meçikoğlu, BURMER Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakkı Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
mermerciler bir araya geldi. 

BURMER Yönetimi, Ege Mermer ve Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) 
Yönetimi, Burdur protokolü ve Burdur mermercilerini, tanışma yemeğinde 
buluşturdu.  

VALİ KÜRKLÜ
Bu güzel yemek ve mermercileri buluşturan 
etkinliği sağlayan dernek yönetimine 
teşekkür eden Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
artıkların değerlendirilmesine çalışacaklarını 
vurguladığı konuşmasında; “Burdur 
mermerciliğinin hakikaten ileri seviyelere 
geldiğini görmekten mutluluk duymaktayım. 
Fakat, blok satışlarımızdan daha çok 
işlenmiş mermer olarak üretim yapılmasının 
ilimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından çok 
kıymetli olacağı kanaatindeyim. Tabii ki 
en büyük konu, doğanın kirletilmemesidir. 
Kullanamadığımız yüzde 96’lık kısımlar 
için projeler ve yatırımların yapılması 
gerekmektedir. Bu yöndeki çalışmalara da hız 
vermeyi düşünüyoruz”dedi.

BURMER Başkanı Hakkı Arslan, doğumdan 
ölüme hayatın her alanında maden 
ve mermer ürünlerinin var olduğunu 
vurgulayarak başladığı bu görkemli yemekteki 
konuşmasında, “Tüm maden şehitlerimizi 
saygıyla ve rahmetle anrığını. Onların yol 

EGE MADEN İHRACATÇILARI, 

BURDUR MERMERCİLERİ İLE BULUŞTU
22 AĞUSTOS 2014
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arkadaşlarına da umut dolu yarınlar dilediğini” 
belirtti. Başkan Arslan, BURMER’in ilkeleri 
ve hizmetlerine ilişkin yaptığı konuşmada; 
“Derneğimizin yeni yönetimi; ortak akıl 
ve kolektif çalışmanın ön planda olduğu, 
çevreye duyarlı, doğa ile barışık, insan 
hak ve hürriyetlerine saygılı işletmecilik 
modelini kendine ilke edinmiş ve bu ilkeleri 
uygulamada azami gayret içerisindedir. Yeni 
yönetimin göreve başladığı günden bugüne, 
Derneğimizi eğitim ve toplantı salonları 
olan bir dernek haline getirdik. Uzmanlarla, 
mesleki eğitim kursları düzenledik. İş 
makinesi operatörlerimize de ilk müdahale, 
acil durum ve ilk yardım eğitimleri verilmeye 
devam edilmektedir. Yönetim Kurulumuz, 
Ege Mermer ve Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu’na da iki temsilci göndermiş 
bulunmaktadır. Sektör çalışanlarının 
mesleki eğitim alma zorunluluğunu yerine 
getirmemizde büyük desteklerinden dolayı 
Karamanlı Kaymakamımız, Uğur Akmeşe’ye 
teşekkür ediyorum. Bu kurslardan 150 
çalışanımız başarıyla belgelerini almışlardır. 
Günümüzün lokomotif sektörü olan 
mermercilikte yer alan Burdur mermercileri, 
Burdur Beji Mermerini, mermercilikte dünya 
markası haline getirdiler. Genellikle blok ham 
maddesi halinde alınmakta iken, ilimizde 
işlenmiş ürün miktarı, 4 milyon metre kareye 
çıkmıştır. Diğer ürünlerle birlikte yıllık ihracat 
miktarımız, 7 milyon m2/yıldır. İç piyasaya 
sattıklarımız bu rakama dahil değildir. Ayrıca 
özellikle belirtmelim ki; ilimizde mermer ocak 
ekipmanları dahil olmak üzere, anahtar teslimi 
mermer fabrikası yapılabilmektedir. Bununla 
de onur duyuyoruz” dedi.   

ARTIK SORUNLARI
Desteklerinden dolayı, Ege İhracatçılar 
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya’ya teşekkür 
ederek sözlerine başlayan İsmet Bektaş ise 
konuşmasında; “Doğaya ve canlılara olumsuz 
etki edebilecek hiçbir kimyasal kullanmadan 
mermer üretimi yapmaktayız. Fakat mermer 
üretiminin günümüzde geldiği boyut itibariyle, 
çok büyük artık problemi birikmektedir. 
Üretim esnasında, ocakta kazdığımız yerin 
yüzde 2’si ile 6’sı arasındaki bir kısmını blok 
mermer olarak ekonomiye kazandırmaktayız. 
Geriye kalan yüzde 98’e varan kısım ise 
artık malzeme olarak birikmektedir. Yüz 
metreküplük bir alanı boşalttığımızda, 
kabarma katsayısını da düşünürsek, yaklaşık 
125 m3’lük bir hacim, karşımızda sorun 
olarak bulunmaktadır. Bu artıklar için geniş 
doğal alanlar kullanılmakta, yaban hayatı 
ve bitki örtüsü alanları daraltılmaktadır. 
Artıkların bir kısmını mıcır haline getirerek 
çimento ve asfaltta kullanmaktayız. Kalan 
büyük miktar için çözüm arayışı içindeyiz. 
Halbuki karbonat kökenli ve endüstriyel 
ham madde olan bu kireç taşlarının bir sürü 
kullanım alanları bulunmaktadır. Bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için, mermerci kuruluşlar ile 
Üniversitenin birlikte oluşturacağı arge birimi 
kurup, bu konular üzerinde çalışmalıdır” 
şeklinde ifade etti.   

Hakkı Arslan
BURMER Başkanı

İsmet Bektaş
Burdur Mermerciler Birliği Başkan Yardımcısı
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BAKA’ya, 2010-2014 yılları arasında 41 
proje destek başvurusu yapılmış ve 
BAKA bunlardan 36 projeye destek 

verilmiştir. Burdur’a yapılan desteklerin 
sektörel oranları şöyle: 

*% 25 Tarıma dayalı sanayiye.
*% 23 Mermer Sektörü
*% 11 Enerji Sektörü
*% 9 Süt ve Süt Sektörü
*% 9 Makine 
*% 9 Gıda Sektörü
*% 8 Ar-ge
*% 6 Enerji Sektörü
 Gibi alanlara destek verilmiştir. 

BAKA BURDUR 
YATIRIM DESTEK 
OFİSİ TOPLANTISI

BAKA Burdur Yatırım Destek 
Ofisi toplantısı, 01.09.2014 

pazartesi günü BUTSO yönetim 
kurulu odasında yapıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM VERİLECEK 
DESTEK ALANLARI:
-BAKA, önümüzdeki dönemde vereceği 
Destek Alanlarını araştırmaktadır.

Bu ön çalışma toplantısında belirlenen destek 
alanları olarak:
1- Tarıma dayalı gıda ve Makine sanayisi 
desteği.
a) Tarımsal ürünlerin ticari değerini artırmaya 
yönelik teknoloji desteği. (Öğütücü, 
yoğurucu, paketleme, vakumlama, şişeleme 
vb. destekler)
b) Yöresel ürünlerin seri üretimi ve pazarlama 
desteği.
2- Mermer Sektörüne destekler: (Mermer’e 
% 19 Destek verecek.)
a) Mermer artıklarını değerlendirme amaçlı 
fabrika, makine, sistem vb. destekler. 
b) Mamul mermer üretim sanayisi (Yeni fabrika 
kurulum) desteği.
4- Yenilenebilir enerji üretim desteği.
a) Biyo enerji desteği. 
b) Güneş enerjisi desteği.
c) Rüzgar enerjisi desteği.
5- Turizm. 
a) Hediyelik üretim makine desteği. (Alaca 
Dokuma tezgahı, Toprak seramik makine ve 
tezgah desteği.)
b) Taşınabilir tandır ve Burdur Şiş Köftesi 
hazırlama ve pişirme tezgahı desteği.

1 EYLÜL 2014
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BUTSO’DA E-İMZA 
BİLGİLENDİRME 

SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ

BUTSO Meclis Salonu’nda 
düzenlenen seminerde, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü bünyesinde 
yapılan Merkezi Sicil Kayıt 

Sistemi (MERSİS) tabanlı işlemler 
başta olmak üzere gerçek ve 
tüzel kişi firmaların elektronik 
ortamda gerçekleştirecekleri 
resmi işlemlerde kullanılacak 

olan e-imza uygulaması, BUTSO 
üyelerine anlatıldı.TNB E-İmza 

A.Ş. Proje Yöneticisi Berkan 
Çağlar tarafından, BUTSO 

toplantı salonunda gerçekleştirilen 
seminerde e-imza uygulamasının 
hukuki zemini, kullanıldığı alanlar 
ve gereklilikleri ile e-imza tahsis 
süreci hakkında bilgilendirmeler 

verildi.

B aşkan Yusuf KEYİK; “Üyelerimize 
mevzuat ve kanunların gerektirdiği 
hizmetlere yönelik eğitim seminer ve 

protokolleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi 
ise e-imza hizmeti ile ilgili olan protokol 
üyelerimize katkı sağlayacak. Kuruluş 
tescillerinde şimdilik gerekmeyen e-imza 
diğer tescil işlemleri olmak üzere birçok 
e-devlet işleminde e-imza talep edilecek. 

19 EYLÜL 2014
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Mersis işlemlerinde üyelerimiz bütün 
işlemlerde e-imza ile sistem üzerinden işlem 
yapmak durumundalar. Türkiye Noterler Birliği 
Vakfı’nın kurduğu TNB E-İmza A.Ş. şirketi 
ile protokol imzaladık. Protokol gereği 3 yıl 
geçerli olacak e-imza 190 TL tutarında bir 
ücret karşılığı alınabilecek. Firma yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Üyelerimize hayırlı olsun.” 
dedi.

Odamız üyeleri, kendilerine tahsis edilen 
e-imzalarını kullanarak MERSİS kapsamında 
yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket 
birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, 
genel kurul bildirimlerinin yapılması, 
onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans 
başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, 
çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri 
gibi işlemleri online ortamda yapılabilecekler. 
Ayrıca, şirketlerin yaşam süreçleri içinde 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları 
veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve 
belge işlemleri de kapsama dahil edilecek. 
Bu işlemlerin, mersis.gumrukticaret.gov.tr 
üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi 

için işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi 
gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil 
yetkisine haiz kişilerin) elektronik imzaya 
sahip olmaları gerekiyor.

Firma proje yöneticisi Berkan ÇAĞLAR;  
“Sistem kullanıldığında, bir kimlik doğrulaması 
yapıldığı için işlem ıslak imzanın yerine 
geçiyor. Bununla ilgili standlarımız da olacak. 
Herkes bu hizmetten faydalanma imkânına 
sahip olabilecek” dedi. Ayrıca, BURDUR TSO 
üyeleri E-imzalarıyla birlikte paket halinde 
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabına da 
sahip olabilecekler.” dedi.

Bilgilendirme seminerinin ardından, Odamıza 
kayıtlı Tüzel kişilikler ve şahıs üyelerimiz için 
ilerleyen süreçte olmazsa olmaz e-imza için; 
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca 
yetkilendirilmiş kuruluşlardan olan Türkiye 
Noterler Birliği Vakfı’na ait TNB E-İmza 
A.Ş.firması ile protokol imzalandı.

Seminer sonrası, BUTSO üyeleri ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirilerek, e-imza temini 
konusunda başvuruları alındı. 
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BAKA Yönetim Kurulu olarak, Japonya 
JATA Fuarı ve G.Kore’ye düzenlenen 
geziden dönen BUTSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yusuf Keyik; “Japonya ve Güney 
Kore kalkınmasında rol oynayan ‘İş ahlakı’na 
dikkat çekti. 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Üyeleri olarak Kurban Bayramı öncesi 
düzenledikleri Japonya JATA Fuarı ve G.Kore 
gezisinden dönen BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik; Japonya ve Güney Kore 
kalkınmasında rol oynayan ‘İş ahlakı’na dikkat 
çekti. Batı Akdeniz turizminin geliştirilmesi 
amacıyla yapılan Uzakdoğu gezisinde, 
Japonya’nın dünyaca ünlü Jata Turizm 
Fuarı’na katılan ve G. Kore’de bir kısım örnek 
işletmeleri de gezen Başkan Keyik, geziden 
alınacak önemli dersler olduğunu belirtti. 
Keyik şunları söyledi:
“Japonya’nın Jata Fuarı, turizmi ön planda 
olan Batı Akdeniz Bölgemizin istifade edeceği 
çok önemli özellikler taşımaktadır. Fuarda, 
Dünyanın önde gelen turizm firmalarıyla 

BUTSO Başkanı Keyik; 
“Kalkınmanın sırrı, iş ahlakı”

JAPONYA JATA FUARI VE G.KORE GEZİSİ

görüştük. Görüşmelerimizde, Japonya 
ve daha sonra gezdiğimiz G.Kore turizm 
sektörlerinin de Batılı turizm çevrelerinden 
çok farklı ilgi alanları olduğunu gördük. 
Akdeniz bölgemizin kumu ve güneşi dışındaki 
tarih, kültür ve ekolojik alanlarımızla yakından 
ilgilenmekteler. Bu gezide yaptığımız temaslar, 
bundan sonra da devam edecek, Özellikle 
Isparta gül alanları ile Burdur ekolojik ve 
tarih-kültür alanlarını kapsayan programlar 
üzerinde çalışmalar yapılacaktır.”  

26 EYLÜL 2014
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KALKINMANIN SIRRI
Gezinin, farklı kazanımlarının da olduğunu 
ifade eden Yusuf Keyik; “Burdur ve Isparta’nın 
Antalya turizminden farklılık taşıyan 
potansiyellerinin değerlendirilmesi fırsatlarını 
yakalama faydalarının yanında, belki de 
bundan da önemli olarak kalkınma sırlarını 
keşfetme imkanı da bulduk. Özellikle Güney 
Kore’de gezdiğimiz iş yerlerinde, bizim için ders 
alınması gereken kalkınma sırrı diyebileceğimiz 
iş ahlakı ve disiplinleri dikkatimizi çekti. 
Japonya ve Güney Kore halklarında ortak bir 
genel ahlak yüksekliği görülmektedir.  

Bizim 1950’de, 5090 kişilik Tugayımızla, 
Birleşmiş katıldığımız Kore Savaşında 
büyük tahribatlar gören G. Kore gibi bir 
ülkedeki gelişmeleri görüp de bizim savaşa 
girmediğimiz halde, yeterli kalkınma 
sağlayamayışımız noktasında hayıflanmamak 

mümkün değil. Ben şahsen, bizden hızlı bir 
kalkınmaya ve birçok uluslar arası markaya 
sahip olan bir Güney Kore’nin sırrı olarak; 
Ülkenin genel ve iş hayatındaki disiplin, özveri, 
sorumluluk ve ahlak olduğunu gördüm. Bizim 
sahip olduğumuz Hakk din ve Kur-an’ın 
emirleri ortadayken, bizim ülkemizde görülen 
haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, devleti soyma, 
sorumsuzluk, aldatmacılık, güvensizlik hızla 
gelişirken, O’nlar toplumsal ve iş ahlakına 
dayanan bir sistem kurmuşlar. Bu durumu 
yansıtan bir örnek de yaşadık: Rehberimiz, 
cep telefonlarımıza ve çantalarımıza dikkat 
etmemizi tembih ederken dikkatini çeken 
Kore’li, ‘Siz telefonunuzu unutsanız ne olacak; 
alanın ne işine yarayacak ki?’ şeklindeki 
hayretini gizleyemedi. Onların iş alanlarında, 
işletme sahibi işyerinden çıkmadan hiçbir 
çalışanın çıkmadığı belirtildi. İşte sır bu; ahlak, 
sorumluluk, dürüstlük” dedi.

Geziye; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Üyeleri B a ş k a n Hasan KÜRKLÜ 
(Burdur Valisi), Üyelerden Yusuf Ziya GÜNAYDIN 
(Isparta Belediye Başkanı), Ali Orkun 
ERCENGİZ (Burdur Belediye Başkanı) Şükrü 
BAŞDEĞİRMEN (Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı), Yusuf KEYİK (Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı) Ali BOLAT (Isparta 
İl Genel Meclisi Başkanı) Osman KARAKAYA 
(Burdur İl Genel Meclis Başkanı), BAKA Genel 
Sekreteri katıldı.

Gezi sonunda JATA Fuar yetkilileri, bölgemiz 
katılımcılarına birer plaket verdi. 
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B urdur’a TOBB tarafından Akademik 
Danışman olarak Prof. Dr. Adem 
Korkmaz atandı. Hem üniversite-

iş dünyası işbirliğinin geliştirilmesi, hem 
de odaların ve borsaların yerel ekonomi 
ve kalkınma süreçlerine katkı sağlanması 
maksadıyla, TOBB Yönetim Kurulu kararıyla 
başlatılan 81 ile 81 akademik danışman 
projesi çerçevesinde, illerdeki oda ve 
borsalarımızın tamamının mutabakatıyla 
belirlenen akademik danışmanların birinci 
grubunun bilgilendirme toplantıları geçtiğimiz 
günlerde sona erdi.

BURDUR’A KORKMAZ HOCA ATANDI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Oda ve Borsalara “Danışmanlık” gibi 
önemli bir konuyu değişik vesilelerle 
dile getirdiğini, dolayısıyla, TOBB’un bu 
çık güzel uygulamasını, memnuniyetle 
karşıladıklarını belirterek, Burdur’a TOB 

TOBB’un Burdur’a Atadığı Danışman Prof. 
Dr. Adem Korkmaz, Keyik’i Ziyaret Etti.
TOBB’un Akademik Danışmanlar Eğitimi’nin ardından, Burdur’a Akademik 
Danışman olarak ise Prof. Dr. Adem Korkmaz atandı. Korkmaz, vakit 
geçirmeden BUTSO’ya ziyarette bulundu.

tarafından danışmanlık yapması için Prof. Dr. 
Adem Korkmaz’ın atandığını açıkladı. Keyik; 
“Önümüzdeki günlerde, Danışmanımızla 
birlikte Burdur ekonomisi için bir program 
dahilinde çalışmaya başlayacağız” dedi. 
Burdur BUTSO Danışmanı Korkmaz, halen 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi 
olarak görev yapıyor.

KURTULMUŞ’UN BEYİN TAKIMINDAN
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı 
dönemlerde illerin ekonomik kalkınmalarını 
arttırmak için kurulan heyette de görev 
yapan Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur’un o 
dönemde ki koordinatörü idi.

Danışman Korkmaz’ın BUTSO ziyaretinde, 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Çeliker de yer aldı.

30 EKİM 2014
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis Üyeleriyle, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ)’ni gezen Başkan 

Yusuf Keyik; “MAKÜ’nün nitelikli ve Şehirle 
birleşen üniversite hedeflerinin daima yanında 
yer aldık. Daha 2006’da kurulduğu halde, hızlı 
bir yapılaşma ve nitelik gelişimi ile uluslar 
arası boyutlara ilerlediğini gördüğümüz 
Üniversitemizin, bundan sonra daha büyük 
bir heyecanla ve şevkle her türlü destekçisi 
olmaya edeceklerini” belirtti. Keyik; “MAKÜ, 
Adeta bir şehir üniversite haline gelmektedir. 
Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Bildiğiniz gibi, yaklaşık 7-8 yıldır Odamızın 
Meclis Toplantılarını, İlimizin önde gelen 
Kurum-Kuruluş yönetim ve temsilcileri ile bir 
araya gelerek yapmaktayız. Geleneksel hale 
getirdiğimiz bu toplantılarda; Odamızın normal 
gündemi dışında, İlimizin genelini ilgilendiren bir 
gündem etrafında değerlendirmeler yapıyoruz.  

Üniversitemizin 2006 yılında gerçekleştirilen 
kuruluşu için, uzun yıllar Oda olarak da 
yaptığımız özverili çalışmalarla katkılarda 
bulunduk. Tabii ki; bu katkı ve desteklerimiz, 
kuruluştan sonraki gelişim seyrinde de devam 
etti edecektir. 

Üniversitemizin Kurucu Rektörü Sayın Gökay 
Yıldız ve ondan bayrağı devralarak daha ileri 
hedeflere götüren Sayın Rektörümüz Mustafa 
Saatcı Beylerin özel gayretleri ve Devletimizin 
destekleriyle, MAKÜ bugün öğretim üyesi 
sayısı artan ve 22 bin öğrenciye ulaşan bir 
Üniversite haline geldi. Bu vesile ile Odamız 
ve iş adamlarımız adına, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Ancak hemen şunu belirtmeliyim ki; Ülkemizin 
en hızlı gelişen ve gözde Üniversitelerinden biri 
olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz için bu 
başarı yetmez. Hatta açıkça ifade etmeliyiz ki; 
asıl iş bundan sonra başlamaktadır. Öyleyse, 
asıl bundan sonraki hedef ve beklenen ne 
olmalıdır? 

Bu sorunun cevabı, hiç şüphesiz ki; DİPLOMA 
VEREN DEĞİL, İCAT YAPAN VE MARKA 
ÜRETEN ÜNİVERSİTE olmaktır. Mesela; 
Hayvancılığı önde olan İlimizde Üniversitemiz, 
“Deli Dana” ya götüren yem yerine, “İnsan 
odaklı yem” formülleri, Şap hastalığına 
çare aşılar ve benzeri bilimsel başarılar 
sağlamalıdır. Tabii ki, bu milli ve stratejik 
hedefleri gerçekleştirecek olan en stratejik 
konu ise; kendi kültür ve medeniyetimizin 

BUTSO Meclis Üyeleriyle MAKÜ’yü gezen Başkan Yusuf Keyik; 
“MAKÜ’nün nitelikli ve Şehirle birleşen üniversite hedeflerinin destekçisi 
olmaya, devam edeceklerini” belirtti. Keyik; “MAKÜ, Adeta bir şehir 
üniversite haline gelmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

BUTSO Başkanı Keyik; 

MAKÜ, Adeta Şehir Üniversite
7 KASIM 2014
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ahlak ve karakteri ile şekillenmiş, yüksek 
nitelikli güven insanları yetiştirmektir. 

Kısaca, hedef: İNSAN VE İCAT olmalıdır. 
Çok fazla gecikmiş bu konu, İstiklal ve 
İstikbalimizin de en hayati stratejik konusudur. 
Zira; coğrafyamızı saran ateş çemberi ve 
toplumuzda hızla artan çürümüşlük, bu 
konudaki ihmalimizin eseridir. Eminim ki; 
çok değerli Rektörümüz ve Hocalarımız, 
bizim bu görüşlerimize 
gereken duyarlılığı 
göstereceklerdir. Diğer 
yandan, hala tartışması 
bitmeyen, yersiz yer 
tartışması vardır. 
Oysa düşüneceğimiz 
şey; KAMPUS 
Ü N İ V E R S İ T E S İ N İ 
ŞEHİR ÜNİVERİSTESİ 
HALİNE GETİRMEKTİR. 
Biz bir sivil toplum 
kuruluşu Oda olarak, 
bunun kapısını araladık. 
Daha 2010’da Dergimize 
kapak konusu yaparak; 
“2023’e, Yeni Burdur 
Kapıları Açalım!.. 
Mehmet Akif’le Açılan 
Kapı” şeklinde gündeme 
getirmiştik. 

Ayrıca, son belediye seçimlerinde, belediye 
başkan adaylarına verdiğimiz sunumda; 
“Alternatif yol” önerisi ve taslak projemizle, 
MAKÜ’yü en kısa sürede aşama, aşama nasıl 
‘Şehir Üniversitesi’ haline getirebileceğimizin 
yol haritasını ortaya koymuştuk. Bu konular 
halen ortada durmaya devam ediyor. 
Üniversitemizin de desteğiyle, bir stratejik 
program hazırlanarak, ‘İlimizin, yüz yıllık 
perspektiften, ortak ve stratejik şehir gelişim 
planları’ metni haline getirilebilir. 
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T ürkiye Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları 
ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV), 

Kalkınma Bakan Yrd. Mehmet Ceylan’ın da 
katılımlarıyla, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Konferans Salonu’nda, “KOBİ’lerin, 
orta gelir tuzağından kurtulabilmemiz için 
gerekli olan, kalkınma politikalarını ortaya 
koymak” konulu bir toplantı ve panel 
düzenledi. Bakan Yrd. Ceylan’ın, “2023’e 
Kalkınma politikalarını” anlattığı toplantıda, 
Burdur Valisi Hasan Kürklü, Burdur Belediye 
Bşk.Yrd. Hasan Duygulu, Prof.Dr. Mustafa 
Saatcı, BUTSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik ve 
TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez konuşmacı 
olarak katıldı. Konuşmaların ardından yapılan, 
Orta Gelir Tuzağından Kurtulma Panel’inin I. 
Oturumunda; Hilmi Develi (TOSYÖV Denetim 
Kurulu Üyesi)’nin moderatörlüğünde Özgür 
Kadir Özer (Kalkınma Bak. Ar-ge Daire Bşk), 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sarıtaş (MAKÜ Sanayi 
İşbirliği Md), Bülent Ersoy (KGF Tanıtım Md), 
Hamza Alper Doğru (Burdur KOSGEB Md) ve 
Osman Deveci’nin moderatörlüğünde yapılan 

Yusuf Keyik: 
Büyük Ekonominin 
En Büyük Unsuru, 

BEŞERİ 
SERMAYEDİR

TOSYÖV toplantısındaki konuşmasında, kalkınmamızın ve geleceğimizin 
stratejik noktalarına değinen BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Varlığımızın 
ve büyük ekonomi-büyük devlet olabilmemizin en büyük unsuru, Beşeri 
Sermaye’dir” dedi. 

13 KASIM 2014

II. Oturumda ise; Ercan Orhan (TÜBİTAK 
TEYDEB Müd.), Yrd.Doç.Dr. İrfan Ateşoğlu ve 
Hüseyin Yılmaz (TPE Uz.Yrd.) gerçekleştirdi. 

STRATEJİK DÜŞÜNCE
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik, Kalkınmamızın 
ve geleceğimizin stratejik noktalarına, 
öncelik ve yapılanma konularına değindiği 
konuşmasında   değinen BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik; “Varlığımızın ve büyük ekonomi-
büyük devlet olabilmemizin en büyük unsuru, 
Beşeri Sermaye’dir ve Burdur ar-ge, icat, 
teknoloji, patent ve marka şehri olma” dedi. 
“Stratejik düşünce ve planlama-uygulama 
zafiyetimiz olduğunu” da belirten Keyik, 
konuşmasında şunları söyledi: 

“Belirlediğimiz ve varmak istediğimiz 
hemen hiçbir hedefe, stratejik düşünce 
ve yaklaşımlarla yürümediğimiz ortadadır. 
Stratejik düşünce ve planlama zafiyetimizi, 
genel bir eksiklik olarak değerlendirdiğimizde 
ise; en başta bu konudaki kavram ve 
düşüncelerimizi geliştirmemiz gerekiyor.   
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AMAÇLAR
Bu hassasiyetler içinde konumuzu ele alacak 
olursak; Burdur ekonomisinin amaçlarını 
şöyle tanımlamak mümkündür: 
Burdurlu iş adamlarının, sürdürülebilir kazanç 
artışı elde etmeleri ve bu artışla elde edilen 
yatırım sermayesinin, il dışından gelecek 
yatırımcılar ile birlikte, yerli kaynaklar olarak 
da yeni yatırımlara yönelmesini sağlamak ve 
bu şekilde; Burdur ekonomisinin büyümesi ve 
kalkınmasını gerçekleştirmektir. 

HEDEFLER
Bizi bu amaçlara ulaştıracak hedefleri ve 
programları ele aldığımızda, yapılacak olanlar, 
başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:
• Burdur ekonomisinin yapısal-sektörel 

karakterinin tespiti.
• Burdur ekonomisinin sektörel envanterinin 

çıkarılması.
• Bu potansiyellerin; Burdur, bölge, ülke ve 

dünya ekonomik değerleri bakımından 
taşıdığı önem ve değer tespitleri-
raporların hazırlanması. 

• Bu tespitlerin ışığında görülen yatırım 
alanlarının belirlenmesi. 

• Sanayici-Üniversite işbirliği ile Burdur’un 
ar-ge, icat, teknoloji, patent ve marka şehri 
olmasını sağlayacak araştırma, planlama 
ve uygulama zeminleri hazırlanıp, faaliyete 
geçirilmelidir.

• Mevcut firmaların, aile ve şahıs şirketlerinin 
yapısal sorunları ile ilgilenilmeli. 

• İkinci, üçüncü nesillere ulaşamadan 
dağılma hastalıklarının tedavi metodu ve 
programları geliştirilmelidir. 

• Şahıs ve şirketlerin, bir yandan yapısal 
iyileştirmeler sağlanırken, diğer yandan  
sektörel kümelenmeler üzerinde de 
çalışılmalıdır. 

İKİ ÖNEMLİ ÇARPIKLIK
Ülke ekonomimizin yapısında olduğu gibi, 
Burdur ekonomisinin de İhracat ve Üretim 
Ekonomisi yapısında görülmekte olan, iki 
önemli çarpıklığın fark edilerek düzeltilmesi 
gerekmektedir. 
Birincisi; üretim ve imalatın katma değerini 
yükselten teknoloji-yoğun metotların 
geliştirilmesi. İkincisi; yükte ağır, pahada 
hafif ürünlere dayalı olan ihracat modelli 
ekonomimizin, Rekabetçi ve Sürdürülebilir 
yapıya kavuşturulmasıdır. 

Burada çok çarpıcı ve açıklayıcı olması 
nedeniyle şu misali çok önemsiyoruz; biz Çin’e 
yaptığımız ihracatta, 8 milyon tonluk malı 2.8 
Milyar Dolara satarken, Çin’den ithalatımızda, 
3.8 milyon tonluk malı 21 Milyar Dolara satın 
almaktayız. Bu bir sorundur. İhracata dayalı 
büyümemizin tıkanacağı noktadır ve “Orta 
gelir tuzağı” dediğimiz de esasen budur. 
Bütün bu sıkıntıların önüne geçmek için ise; 
inovasyon ve ar-ge büyük önem taşımaktadır. 

BEŞERİ FAKTÖR
Bu konuda, Batılı ve Batı merkezli inovasyon 
ve ar-ge zeminleri çalışmış, üretmiş; biz ise, 
sadece pazar olmuşuz.  Bundan da önemlisi; 
İnsan faktörüdür. İnsanın, ezberci bilgi 
ölçümlerine dayanan diploma yüküyle değil; 
kendi medeniyet temellerine dayanan kimlik 
ve kişilik yapısı ile birlikte, en gelişmiş bilgi ve 
teknoloji yetenekleri ile donatılmasıdır. 

Bu durum ise; Devletin Eğitim Politikasının 
konusudur. Ne ara elaman,  ne de ana eleman 
bulamaz durumdayız. Varlığımızın ve büyük 
ekonomi-büyük devlet olabilmemizin en 
büyük unsuru, Beşeri Sermaye’dir. Bu konuda 
da stratejik sistem anlayışımız ve eğitimimiz 
olmadığı için; üç insanın bir araya gelmesini 
sağlayacak ve banka mevduatlarını üretim 
çarkına sokacak olan, Güven İnsanı fukaralığı 
ile karşı karşıyayız. 

BU İŞLER NASIL YAPILABİLİR?
Tabii ki, hiçbir şey kendiliğinden olmayacaktır. 
Öyleyse birikimli ve vizyonel bakış kabiliyeti 
olan elemanlardan oluşan kurullar-birimler 
kurulmalı veya var olanların en verimli 
kullanılması sağlanmalı. Bu konuda, İlimiz için 
şu iki yapıyı çok önemli görüyoruz: 
Birincisi; Yatırım ve Proje Danışmanlık 
Birimlerinin verimliliğin geliştirilmesi üzerinde 
çalışılması. Diğeri; Sanayici-Üniversite İşbirliği 
Yürütme Kurulunun bir program dahilinde 
verimli çalışması sağlanmalıdır.

BURDUR EKONOMİSİ 
Şimdi, Burdur ekonomisinin yapısını ortaya 
koymalıyız: Atılım ekonomisi planlamasına 
büyük ihtiyacı olan Burdur ekonomisi, 
öncelikle tarım ve hayvancılığa, tarım 
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makineleri ve gıda sanayisine dayanmaktadır. 
2010’da atağa kalkan ve Burdur ekonomisinin 
lokomotifi durumuna gelen Mermercilik ise; 
Burdur Beji markasıyla, İlimizin en hızlı gelişen 
sektörüdür. Bununla birlikte toprak (çimento 
vb.) sanayisi, orman ürünleri ve mobilya 
sanayisi, mermer işleme makineleri, inşaat 
yapı ve iskele sanayisi, tekstil makineleri, 
silah, plastik damla sulama sanayileri, hazır 
giyim ve dünyaca aranan müzik aletleri üretimi 
de gelişmiştir. 

Bunların dışında, Burdur’un Turizm 
potansiyellerinin zenginliği sebebiyle; bir plan 
dahilinde, altyapı ve tanıtım çalışmalarının 
geliştirilmesi halinde, ‘Turizm Sektörü’ de 
Burdur ekonomisinin ana sektörlerinden biri 
olarak yer alabilecektir. Bu sektörlerin, marka 
çıkaran büyük gelişim atakları için, değişik 
vesilelerle de dile getirdiğimiz ve öncelikli 
gördüğümüz önerilerimiz vardır.

YATIRIM CAZİBESİ
Bir il’e yatırımcı çekme şartı olarak, ulaşım 
ve iç-dış ticaret merkezlerine yakınlık avantajı 
yanında, o şehrin yaşanabilirlik standardı 
ile de çok yakından ilgidir. Günümüz insanı 
ve iş adamlarının aradığı yıldızlı oteller, 
restoranlar, konferans salonları yanında; 
insana nefes aldıracak geniş kaldırımlı, 
geniş caddeler, geniş parklar ve meydanlar 
istemektedir. Şehrin bu yönde gelişebilmesi 
ise; kısa, orta, uzun vadeli stratejik planlara 
ve uygulanabilmesine bağlıdır. 

İlimizin diğer bir önemli konusu da OSB’lerdir. 
Organize Sanayi Bölgeleri ise; Üniversite-
Sanayici İşbirliği ve Teknoparklar zemini 
üzerine oturtulmalıdır. 

Değindiğimiz bütün bu analizlerin sonucunda; 
Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkmak ve niteliksiz, 
plansız ihracattan kaynaklanan Cari Açıktan 
kurtulmak için başka yol yoktur.”

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez ‘den Başkan Yusuf Keyik’e Plaket
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E konomi Bakanı Nihat Zeybekçi, teknik 
ekibiyle gelerek, Burdur ekonomisi 
üzerinde, Burdur kurum-kuruluşları 

ile birlikte, 2023 Türkiye hedefleri için yol 
haritası hazırlık çalışması yaptı. Geçtiğimiz 
Pazar günü, MAKÜ Konferans Salonunda, 
beş saat süren geniş katılımla yapılan 
toplantıda; Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, ‘Burdur 
Ekonomisinin yapısını, eksiklerini, hedeflerini 
ve Bakanlıktan isteklerini’ anlattı. Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar ve Daire Müdürleri yapılan 
konuşmaları dikkatle not aldılar. Başkan 
Keyik’in, Burdur’un en temel sıkıntılarını ortaya 
koyduğu sunumda çözüm önerilerinden satır 
başları şöyle: 

BAKAN ZEYBEKÇİ’DEN, 
‘BURDUR EKONOMİSİ İÇİN 
2023’E YOL HARİTASI’ ARAYIŞI

BUTSO Başkanı Keyik, MAKÜ’de, yapılan toplantıda, Ekonomi Bakanı 
Zeybekçi ve teknik ekibine; ‘Burdur Ekonomisinin yapısını, eksiklerini, 
hedeflerini ve Bakanlıktan isteklerini’ bir sunumla açıkladı. 

23 KASIM 2014
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• Mermer Makineleri Sanayisinde özel 
teşvik ve muafiyet getirilmesini istiyoruz.

• Burdur için, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası ile çalışacak, güçlü bir yatırım, proje 
danışmanlık ve ar-ge birimleri kurulmalıdır.

• Daha da gelişimi için; Doğrudan ihracat 
prosedürü kolaylaştırılmalı ve destekler 
artırılarak, küçük ihracatçıya rekabet 
imkanı sağlanmalı.

• Özelleştirme programları ile Fabrikamızı 
ve istihdamımızı kaybetmek istemiyoruz.

• Gıda ve Hayvancılık İhtisas OSB’leri 
gerçekleştirilmelidir. Bu OSB’lerde; 
çok güçlü ar-ge yapı ve laboratuarları 
sağlanmalıdır.

• Burdur, 5. Bölge teşvik kapsamına 
alınarak, ciddi bir cazibe merkezi olmalıdır.

• Bilim adamı kadroları arttırılmalı, 
laboratuarlar güçlendirilmeli ve dolayısıyla, 
yeterli bütçe sağlanmalıdır.

• Alternatif turizm” yatırım alanı durumunda; 
keşfedilme, planlama ve yatırım cazibesi 
sağlayacak teşvikler beklemektedir. 

• 
• Burdur’da yeni OSB’lere ve özellikle 

İhtisas Organize Sanayi Bölgelerine 
büyük ihtiyaç vardır. 

• Bölge yatırımları, ‘Öncelikli Yatırım’ 
kapsamında desteklenmelidir. 

• 7. Bölge yatırımları şeklinde, yeni bir paket 
hazırlanmalıdır.

• Güneş enerjisinden elektrik üretiminde, 
lisanssız üretimin üst sınırının 1 MW’dan, 
2 MW’a çıkarılmasını istiyoruz. 250 KW ile 
2 MW arasında kurulan enerji tesislerine, 
mevcut OSB’lerinde yapılan yatırımlar için 
verilen teşvikler uygulanmalıdır.

• Eskişehir-Isparta-Burdur ve Antalya 
Limanı istikametli Hızlı Tren ve Yük 
taşımacılığı Demiryolu hattı, süratle 
gerçekleştirilmelidir.

SONUÇ 
Bütün bu sektörel sorunların giderilmesi 
ve belirlenen hedeflerin bir plan dahilinde 
gerçekleştirilmesi halinde; Burdur’un ‘Göç 
Problemi’ ortadan kalkabilecektir. Göç 
probleminin çözümü, Burdur’un bölge 
içindeki gelişmişlik çelişkisini çözecektir. 
Burdur ekonomisinin sıkıntılarının giderilmesi 
ile sağlanacak ekonomik gelişim,  Burdur’un 
bölgesel uyumunu da sağlayacaktır.

Kısaca Bakanım; Burdur koşmaya çalışan 
bir ildir. Zatıaliniz de Burdur Bakanı olarak, 
bizlerin yanında ve desteğinizin bizlerle 
olduğuna inancımız sonsuzdur. 
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U zun zamandır, hatta yıllardır süren 
Isparta-Burdur fırıncılar çekişmesine 
bir son verilmesi ve Burdurlu fırıncıların 

şikayetlerine bir çözüm getirilmesi amacıyla; 
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik Oda Meclis Başkanı 
Feyzi Oktay, BUTSO Bşk. Yrd. İbrahim Solak, 
Burdur Defterdar V. Muhammed Osman 
Şener ve Burdur Tarım İl Md. Ş. Fırat Erkal’dan 
oluşan yetkililer bir araya geldi. 

BUTSO’da bir araya gelen yetkililer,

FIRINCILARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM aradı
Geçtiğimiz akşam, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)’da, Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik Başkanlığında bir araya gelen fırıncılar, 
yetkililerden Burdurlu fırıncıların sorunlarına çözüm istediler. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
toplantıya ilişkin verdiği bilgide; “Burdur’un 
esnaf ve tüccarının sorunları vardır. Bu 
sorunlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla, bir araya 
gelinerek, kanun ve yönetmelikler çerçevesine 
çözülmeye çalışılmaktadır. Fırıncı esnafımızla 
yaptığımız bu toplantımızda da ortak akıl ve 
kanunlara uygun şekilde alınacak önlemler, 
uygulanacak ortak ve koordineli çalışmalar 
ele alınmıştır” dedi.    

28 KASIM 2014
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B urdur Valisi Hasan Kürklü 
başkanlığında, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Yusuf Keyik ve 2. OSB yönetiminde 
yer alan Ali Gür, İl Genel Sekreteri İbrahim 
Şimşek, 2. Organize Bölgede yapılan 
çalışmalara ilişkin teknik ekipte yer alan 
Mühendis Bülent Osman Aslanboğa ve diğer 
ilgililerden bilgi aldı. Ardından, Çerçin Köyü ile 
Bur-trak Fabrikası arasında kalan 96 hektarlık 
ikinci Organize Bölgesini, ilgililerle birlikte 
gezen Vali Hasan Kürklü yaptıkları denetime 
ilişkin; “Organize sanayi bölgesi, Burdur için, 
Burdur’a yatırımcı çekmek için önemlidir. 
Burada hızla alt yapı çalışmaları sürdürülen 
işleri yerinde gördük ve ilgililerden bilgi aldık. 
Karşılaşılan herhangi bir sıkıntı olup olmadığını 
öğrendik. İkinci Organize Sanayi Bölgemizin, 
Şubat 2014’e kadar yatırımcımızın emrine 
hazır hale geleceğini söyleyebiliriz” dedi. 

Burdur Merkez’de yer alan ikinci Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı 
çalışmaları hızlandı. Burdur Valisi Hasan Kürklü, 2. OSB’nin Şubat 2015’de 
bitirileceğini açıkladı.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 26 Haziran 
2009 tarihinde onaylanarak yeri kesinleşen, 
karma nitelikteki Burdur 2. OSB alanı 
denetiminde yer alan BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik de yaptığı açıklamada; 
“Burdur istihdamı ve ekonomisi için, karma 
veya ihtisas Organize Bölgeler büyük önem 
taşımaktadır. İstimlak işlemlerini bitirdiğimiz, 
2. OSB’mizin yol, elektrik, su gibi alt yapı 
olarak, Müteahhit ve teknik ekibin hızla 
yürütmekte oldukları çalışmaları yerinde 
inceledik. Karşılaşılabilecek sıkıntıları süratle 
çözerek, en kısa sürede yatırımcımızın emrine 
vermeye çalışıyoruz. Zira; Burdur Teşvikte 3. 
Bölgede yer almakta ve Organize Bölgede 
yapılan yatırımlar ise, 4-5 bölge yatırımları 
niteliğinde teşvik alacaktır. Yatırımcımızın bir 
an evvel bu teşvikten yararlanarak, yatırımını 
gerçekleştirmesini istiyoruz” şeklinde 
açıklama yaptı. 

2. OSB ÇALIŞMALARI 
HIZLANDI

8 ARALIK 2014
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BUTSO akreditasyon denetimi, Türk 
Loydu Yönetim Sistemleri Denetçisi 
Oğuz Hakan AKSU tarafından 4 

Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik, TOBB tarafından Türk 
Oda Sistemi’nin Avrupa oda sistemi 
ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla 
geliştirilen “Oda Akreditasyon Modeli” 
kapsamında Akredite odalar arasında 
yer alan BUTSO’nun bir akreditasyon 
denetimini daha tamamladığını söyledi.

BUTSO Akreditasyon 
Denetimini Başarıyla Tamamladı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası “7. Dönem Oda/Borsa Akreditasyon 
Denetimi” başarıyla gerçekleşti.

Temelde odalar tarafından yerine 
getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya 
koyan ve gelişim süreçlerini gözlemek 
amacıyla gerçekleştirilen akreditasyon 
denetiminin 3 yılda bir gerçekleştirildiğini 
dile getiren BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, 
bu yıl denetimlerin, Oda Sisteminin iş 
dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet 
türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin 
iyileştirilmesi amacıyla yürütüldüğünü 
aktardı. 

Başkan Keyik, “Akreditasyon yaşayan bir 
süreçtir ve bu süreçte hizmet kalitesini 
daha ileriye götürmek amaçtır. Oda olarak 
yıllarla birlikte hizmet kalitesini yükselterek 
ve uluslararası kalite standartlarındaki 
hizmetlerimizi her geçen gün artırarak 
örnek uygulamaları ile başarılarımızın 
devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz” 
dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter Sedat 
Öz ve BUTSO personelinin katıldığı 
akreditasyon denetimi büyük bir başarıyla 
gerçekleştirilirken, BUTSO denetimler 
sonucu Akreditasyon Belgesinin 
mevcudiyetinin devamına hak kazandı.

4 ARALIK 2014
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A ntalya Sanayici İşadamları Derneği 
(ANSİAD), 12. Girişimcilik Haftası 
kapsamında, MAKÜ Konferans 

Salonu’nda ‘Girişimcilik’ konulu konferans 
düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ)’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
konferansın açış konuşmalarını Burdur Valisi 
Hasan Kürklü, Burdur Belediye Başkanı Ali 
Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Mustafa 
Saatcı, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik ve ANSİAD 
Başkanı Ali Berberoğlu yaptılar. 

Konferansta, Cantek Soğutma Makinaları 
AŞ’nin başarı hikayesini anlatan Yönetim 
Kurul Başkanı Can Hakan Karaca, hikayesinin 
merkezine paradan önce, “Mutluluk” 
duygusunun konması gerektiğini ve “Şans” 
için hazırlık varsa şansın güleceğini belirterek, 
MAKÜ öğrencilerinde girişimcilik dalgası 
estirdi. Gençlere girişimcilik tavsiyelerinde 
bulunan Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
konuşmasında Devlet olarak girişimcilere 
sahip çıkıldığını ve bu konuda Burdur’un 
başarılı olduğunu ifade etti. 

Belediye Başkanı Ercengiz, “Girişimciliğin 
Türkiye’de son yıllarda biraz daha önemsenen, 
fakat uzun zamandır önü tıkanan bir kavramdır. 
En başta bürokratik engelleri kaldırabilmemiz 
lazım. Ekonomiyi büyütmek, eğitimli insanı 

ANSİAD’ın Düzenlediği 12. Girişimcilik Haftası Konferansında, Girişimcilik 
Pratiğini Geliştirecek Kavramsal Temeller Ele Alındı. 

12. 
Girişimcilik 
Haftası 
Konferansı

üretime dahil edebilmek, girişimciliği doğru 
kullanabilmeye de bağlıdır” şeklindeki 
konuşmasında; “Siyasi kavram gözetmeksizin, 
bilgi birikimini doğru kullanabilen ve yaptığı 
yatırımla hem kaynak ve hem de istihdam 
yaratabilen girişimcinin önünü açabilmek 
lazım” geldiğini vurguladı. Mesnevi’den, neye 
özenilmesi gerekeni vurgulayan bir hikaye 
ile konuşmasına başlayan Prof.Dr. Mustafa 
Saatcı ise, “Toplumuzdaki ‘Bir lokma bir 
hırka’yı, bin lokma bin hırkaya çıkardığımız 
zaman; üretimin verdiği mutluluğu, kişilere 
dağıtmanın hazzını yaşayabiliriz” dedi. 

BUTSO Başkanı Keyik de yaptığı özlü 
konuşmasında, “Girişimcilik”te “Beşeri 
Faktör”ün ve kendi kültür kaynaklarımızdan 
beslenen bir eğitimin önemini vurgulayarak, 
şunları söyledi: 

Girişimcilik, çok geniş bir kavramdır. Asrımızın 
ekonomik kavramları arasında etkin şekilde 
yer almıştır. Günümüzde, sosyo ekonomik 
hayatı kuşatan, doğru ve gerekli bir kavramdır. 
Girişimcilik, ekonominin nitelik ve nicelik 
seviyesini ve rekabet kabiliyetini de belirleyen 
reel düşünce ve faaliyetler bütünüdür. 

Gelişim idealleri ve hedefleri olan bir ülkenin 
veya bir ilin, özellikle genç kesiminde 
Girişimcilik kabiliyeti, heyecanı ve hareketleri 

8 ARALIK 2014
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olmalıdır. Girişimcilik, reel ekonominin yükseliş 
trendini belirleyen, bir dinamik yapı olarak 
ele alınmalıdır. Bu anlamda, ekonominin ve 
nihai tahlilde Milletin geleceğini de belirleyen 
girişimcilik; idealizm, bilinç ve milli kimlik 
ruhludur veya öyle olmalıdır. Zira, girişimciliğin 
verimli ve sürdürülebilir olması, en evvel 
idealist-ruh zemininde yükseliyor olmasına 
bağlıdır. 

BEŞERİ SERMAYE VE EĞİTİM
Girişimciliğin, ekonominin aktif bir elemanı 
olarak harekete geçebilmesi için; sermaye-
teşvik, bilgi, iletişim, plan ve prosedür yanı da, 
doğal olarak zaten olacaktır. Bütün bunların 
gerçekleşebilmesi, İl ve Ülke için belirlenen 
hedeflere yürünebilmesi, ‘Beşeri sermaye’nin 
seviyesine ve kalitesine bağlıdır. Dolayısıyla, 
bu kaliteyi sağlayacak olan da ‘Eğitim’dir. 
Ancak, bizim belirttiğimiz kavramsal 
bilinç, teknik ve bilgi-birikim niteliklerini 
gerçekleştirecek eğitim ise; bu nitelik temelleri 
üzerinde ve idealist-ruh zemininde verilmek 
zorundadır. Eğitimin bu şekilde verilebilmesi 
ise; İlköğretimden başlayan Eğitim Sistemi 
ve işaret ettiğimiz anlamda donanımlı eğitim 
kadrolarının varlığına bağlıdır. Yani gelişi 
güzel, ezber bilgilerin aktarılması şeklindeki 
Girişimcilik eğitimleri, arzu edilen hedeflere 
ulaşamayacak veya çok farklı neticeler 
verecektir. 

Bu noktada; esnaflık-çıraklık-kalfalık şeklinde 
ve Ahilik olarak tarihimizde yer alan, orijinal 
Girişimcilik değerlerimizi de hatırlamalıyız. 
Maksadımızda ciddi isek; bu tarihsel değer 
ve birikimlerimiz üzerine, modern vizyonlar 
üretmeyi de düşünmeliyiz. Yaklaşık 150 
yıldır yöneldiğimiz Batılılaşma, Avrupa 
Birliği, Serbest Ekonomi Sistemleri içinde 
yer alma süreçlerinde önemli kavramsal ve 
kurumsal kazanımlar sağladık. Çoğu taklit 
ve ezber nitelikte aldığımız bu kavram ve 
kurumsal yapıların içini, kendimize ve kendi 
ihtiyaçlarımıza göre doldurmalıyız. Dolayısıyla 
Girişimcilik, ezber bilgilerin verildiğini gösteren, 
basit sertifika dağıtım programlarıyla değil, 
sistem temelli gerçek eğitim süreçlerinin eseri 
olmalıdır/olmak zorundadır.   

Girişimciliğin, ‘Beşeri faktör’leri yanında, tabii 
ki, ‘Ekonomi politiği’ yürüten icra makamlarının 
ve genel ekonomik yapının ortaya koyduğu 
‘Güven, Adalet’ ve ‘bürokrasiye bakan yönleri 
de vardır ve çok önemlidir. Biz biliyoruz ki; 
girişimci olabilecek çok kişi ortaya çıkmaya 
çekinmekte ve çok girişimci de çok kısa 
sürede aç-kapa yapmaktadır. Dolayısıyla 
bunların, ciddiyetle ele alınması gereken 
alanlar olduğunu düşünüyorum.

Konferans, Salonu dolduran öğrencilerin 
sorduğu soruların Can Hakan Karaca 
tarafından cevaplandırılması ve Rektör 
Saatcı’nın hediye takdimi ile sona erdi. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik, Plastik Sanat 
Gönüllüleri Derneği’nin düzenlediği 

‘Karma Resim Sergisi’nin sona ermesi 
dolayısıyla, düzenlenen plaket törenine 
katıldı. Ressamların eserlerini, sanatçıların 
rehberliğinde inceleyen Başkan Yusuf Keyik, 
taktirlerini ifade etti. Sergiye eserleriyle katılan 
Ressamlara, Dernek Başkanı Mahir Öztürk 
yönetiminin hazırladığı plaketler, sanatçıların 
resimleri önünde, BUTSO Başkanı Keyik 
tarafından verildi. Keyik; sanata destek için, 
10 tablo satın aldı. 

Oda Başkanı Yusuf Keyik, sanata ilişkin 
değerlendirmesinde: “Sanata ve sanatçıya 
verilen değer, Türk Milletinin büyüklük ve 
kadim gelecek belgesidir. Türk kültür ve kimlik 
tarihi denince, ilk akla gelenlerden birisinin 
Mimar Sinan olması da bundandır. Burdur’un 
Teke-Yörük kültürü, Burdur evlerine ve 
kilimlere işlenmeseydi, Burdurluluktan, ortak 
duygulardan ve Burdurluluk bilincinden söz 
edilemezdi” dedi.  

Bu anlamda Atatürk’ün, ‘Sanatsız kalan bir 
milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.’ 
sözünün de ışık tutucu olduğunu hatırlatan 
Başkan Keyik, Burdurlu Sanatçılara destek 
için 10 adet tablo satın aldı.

BUTSO Başkanı Keyik: 

Sanata Verilen Değer, Hayati Öneme Sahiptir
18 ARALIK 2014
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Meclis’i, 2015 yılının ilk 
toplantısını, Grant Özeren Otel’de 

yaptı. Feyzi Oktay Başkanlığında toplanan 
BUTSO Meclisi, her ay olağan olarak Oda 
Meclis Salonunda yaptığı toplantılarından 
sonuncusu ve yeni yılın ilki olan toplantısını, 
G.Özerende gerçekleştirdi. Toplantı sonunda; 
BUTSO’nun adeti olan, değişik nedenlerle 
ayrılan üyelerine verdiği teşekkür plaketleri 
kapsamında, en son ayrılan Osman Gök’e 
bir plaket verdi. Ardından, geçen haftalarda 
yapılan ve BUTSO Vergi Ödül Törenindeki 
bir sıralama hatası nedeniyle verilemeyen 
Hüseyin Özeren’in vergi ödülü kapsamındaki 
plaketi de bu arada verildi. 

BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, plaket 
verdikleri Gök ve Özeren’e teşekkür ettiler. 

BUTSO Meclis Toplantısı, 
Grand Özeren’de Yapıldı

Plaket alan Osman GÖK Plaket alan Hüseyin ÖZEREN

9 OCAK 2015
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Koordinatör Okka’nın sunumunda, 
uygulanan IPARD programı ve en son 
ilan edilen destek yatırım kalemleri ve 

üretici lehine yapılan değişiklikler hakkında 
genel bir bilgilendirme yapıldı. “Süt ürünleri 
işleme ve pazarlama, Yerel ürünler ve Mikro 
İşletmelerin Geliştirilmesi, Kırsal Turizm” gibi 
başlıklarda kırsal kalkınma için önem taşıyan 
destekler belirtildi. Selami Okka; 2013 yılında 
yapılan destek sözleşme tutarının 18 milyon. 
149 bin. 728.-TL, 2014 tutarının ise; 41 milyon. 
889 bin. 333.-TL olduğunu açıkladı. 

Yüzde 50 olan IPIRT desteklerinin, Burdur 
sütçülüğü için taşıdığı öneme değinen 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
“Sunumda belirtilen destek programından, 
Burdurlu üreticilerin azami şekilde istifade 
etmelerini diliyorum. Özellikle Burdur 
ekonomisi için büyük önem taşıyan destek 
programında, yeterli talep ve teşebbüs 
sağlanabilirse, ‘Süt ürünleri işleme ve 
pazarlama’ alanında yer alan 50 bin Euro-3 
milyon Euro’luk dilimde işletme ve 25 bin Euro-
1 milyon Euro’luk dilimde süt toplama tesisi 
için verilen desteklerin, Burdur sütçülüğünü 
hareketlendirebileceğini” ifade etti.  

TKDK’DAN BUTSO MECLİSİ’NE 
SUNUM YAPILDI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Meclisi’nin, Grant Özeren Otel’de 
yapılan Ocak ayı toplantısına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Burdur Koordinatörlüğü davet edildi. Koordinatör Selami OKKA, yaptığı 
sunumla BUTSO Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Okka, yaptığı sunumda, Burdur 
tarımsal alanda yaptıkları destek kapsamındaki yatırımların, 5.000 Euro ile 
3.000.000 Euro arasındaki uygun harcama tutarlarıyla %50 oranında karşılıksız 
olarak desteklendiğini vurguladı. 

12 OCAK 2015
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TOBB’a bağlı bir kuruluş olan Burdur 
Kadın Girişimciler Kurulu, yeni yılın 
ilk toplantısını Kurul Başkanı Suat 

Acun Başkanlığında Servantes Kafe’de 
yaptı. Tanışma ve fikir alışverişi gündemi 
çerçevesinde yapılan toplantı, Burdur’da 
kadın girişimci durumu ve kadın girişimci 
sayısının nasıl artırılabileceği şeklinde 
gelişti.  

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN, 

GIRIŞIMCILIĞI ARTIRMA ARAYIŞI
15 OCAK 2015

Geniş katılım sağlanarak gerçekleştirilen 
Kadın Girişimciler toplantısında, birbirini ve 
yaptıkları iş kollarını tanımayan iş kadınları 
sırayla kendilerini ve yapmakta oldukları 
işleri ve faaliyetlerini anlattılar. Samimi 
sohbet havasında geçen toplantıya ilişkin 
değerlendirme yapan Kurul Başkanı Acun, 
yaptıkları davete gösterilen ilgiden ve fikir 
alışverişinden memnun olduklarını, Burdur 
Girişimciliği adına çok faydalı bir toplantı 
olduğunu ifade etti. 
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BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Oda olarak, “Burdur dışında 
yaşayan Burdurlularla bir araya 

gelmek, Burdur’un ekonomisini ve yatırım 
ihtiyaçlarını ele almak” şeklinde bir karar 
aldıklarını belirtti. Keyik, bu karar gereği 
olarak ilkini İzmir’de gerçekleştirdikleri 
organizasyonun ardından İstanbul, sonra 
Ankara ve Antalya’da “Bu anlamda toplantılar 
düzenleyeceklerini açıkladı. Refik Kaya 
Başkanlığındaki ‘Burdurlular İzmir Kültür 
ve Dayanışma Derneği’ üyeleri ile Balçova 
organizasyonunda buluştuklarını belirten 
Keyik, toplantının çok samimi bir ortamda 
ve Burdur adına verimli geçtiğini söyledi. 
İzmir’deki Burdurluların kendilerini heyecanla 
karşıladıklarını ifade eden Yusuf Keyik, 
toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada; “İzmir’de 
yaşayan Burdurlu kardeşlerimizle, tanıştık. 
Onların Burdur’u ve kültürünü unutmadıklarını, 
Burdur ve Teke yöresi deyince büyük heyecan 
duyduklarını gördük. Burdur adına verimli 
geçen toplantıda, Burdur’un ekonomik 
durumunu Teke Yöremizin sıcaklığında ele 
aldık” dedi. 

BUTSO Yönetimi, BALÇOVA’DA 

IZMIRLI BURDURLULARLA BULUŞTU

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Yönetim ve Meclis üyeleri, İzmir’de yaşayan Burdurlularla Balçova’da buluştu. 
İzmir Burdurlular Derneği ve BUTSO’nun, geçtiğimiz Salı günü Balçova Termal 

Otel’de gerçekleştirdikleri etkinlik, sıcak ve samimi bir havada geçti. 

İzmir Burdurlular Dernek Başkanı Refik 
Kaya’nın, “Ortak paydamız Burdur konusu 
üzerinde Tanışma ve kaynaşma toplantımıza 
hoş geldiniz” şeklindeki açış konuşmasından 
sonra, BUTSO’nun hazırladığı Burdur Tanıtım 
CD’si izlendi. Toplantıda bir konuşma yapan 
Oda Başkanı Keyik, görsel sunum eşliğinde 
Burdur ekonomisini, bölgesel gelişmişlik 
içindeki yerini ve Burdur’un cazip yatırım 
alanlarını açıkladı. Keyik şunları söyledi: 

20 OCAK 2015
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“Bu toplantıları ilk defa İzmir’den başlattık. 
Burdur’umuz küçük; ama dışarıdaki 
Burdurlularla birlikte baktığımızda, hem 
nüfus ve hem de ekonomik anlamda 
gerçekten büyüktür. Bu büyüklüğü görüyor 
ve mutlu oluyoruz. Burdur’umuzun, 
1960’lı yıllara kadar, Bölgemizin lideri 
konumunda olduğunu biliyoruz. 1971 
Depreminden sonra duraklamaya geçen 
Burdur’umuzu, yeniden eski hareketliliğine 
ve bölge içinde gelişmişliğe kavuşturmaya 
çabalıyoruz. Bunun için, Burdur dışında 
yaşayan hemşehrilerimiz ile de fikirlerimizi 
ve imkanlarımızı bir araya getirme arayışı 
içindeyiz. Sizlerin de doğduğunuz ilinizin 
kalkınması için katkı sağlayacağınıza 
inanıyorum. Bu inançla sizlerle bir aradayız.” 

Konuşmasında ayrıca, Burdur’un yatırım 
alanlarını ve yatırımcı için sağlanan teşvik 
ve destekleri ayrıntılarıyla açıklayan BUTSO 
Başkanı Keyik, Meclis Başkanı Feyzi 
Oktay ile birlikte Dernek Başkanı Refik 
Kaya’ya hediyeler verdiler. Toplantıya katılan 
yaklaşık 50 Burdurlu, “Doğduğumuz ve hiç 
unutmadığımız güzel ve şirin Burdur’umuzdan 
bizleri ilk defa Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
hatırlamasından büyük memnuniyet duyduk 
ve heyecanlandık” diyerek, duygularını ve 
teşekkürlerini ifade ettiler. Toplantı, yemek ve 
coşkuyla oynanan Burdur Zeybekleriyle sona 
erdi. 
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Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme 
Vakfı (BAGEV) ile Antalya Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin 

ortaklığıyla düzenlenen Batı Akdeniz 
Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı, geçtiğimiz 
hafta Akra Barut Otel’de yapıldı. Çalıştayın 
açılışına Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ahmet Dallı, BAGEV Başkan 
Vekili İbrahim Solak, Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Saatcı, Ziraat Bankası Antalya 
Bölge Başkanı Fatih Şahan’ın yanı sıra Burdur, 
Isparta, Çanakkale, Elazığ, İstanbul’dan 
çok sayıda akademisyen, küçükbaş hayvan 
yetiştiricisi ve sektör temsilcisi katıldı. 

BAGEV Başkan Vekili İbrahim Solak, 
açılışta yaptığı konuşmada, Batı Akdeniz’de 
küçükbaş hayvancılığın ‘Yerinde istihdam’ın 
sigortası olduğunu belirterek, sektörde 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini 
görüşmek üzere ‘Çalıştay’ düzenlediklerini 
belirtti.  Solak, “Amacımız kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üreticiler 
ve tüketicilerin sorunlarını bizzat onlardan 
dinleyerek, bizlerle birlikte olan değerli 
akademisyenlerin katkılarıyla bölgemiz adına 
ortak bir dil oluşturmaktır” dedi.

BATI AKDENİZ'İN GÜNDEMİ, 
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

KIRSAL KALKINMADA SIKINTI
Batı Akdeniz‘in, erkek keçiden kaynaklı ‘Teke’ 
yöresi olarak da adlandırıldığına dikkat çeken 
Solak, bölgedeki hayvan varlığının azaldığına 
dikkat çekti. Özellikle son yıllarda et ve 
süt fiyatlarının üretici açısından yetersizliği 
nedeniyle hayvancılıkla uğraşan nüfusun 
üretimden çekilme noktasına geldiğini 
kaydeden Solak, şunları kaydetti:

“Bunun sonucu olarak kırsal kalkınmada 
olumsuzluklar yaşanmakta, ekonomik ve 
sosyal sorunların arttığı görülmektedir. Bu 
kapsamda, et ve süt üretiminin birbirine 
bağlı olarak düşünülmesi, hayvancılıkta 
örgütlenme seviyesinin arttırılması, sektörde 
özellikle küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerde çalışanların sosyal güvence 
altına alınması, ülke bazındaki ıslah 
çalışmalarına yönelik yapılan projelerin 
sayının arttırılması, yem fiyatlarının 
düşürülmesi ve yemlerin daha kaliteli hale 
getirilmesi, mera alanları ve otlaklarımızın 
korunması gerekmektedir. Yine hayvancılık 
politikalarımız uzun vadede istikrarı 
koruyabilecek ve oluşabilecek olumsuz 
piyasa koşullarındaki dalgalanmalara karşı 
hazır olacak şekilde planlanmalıdır.”

BAGEV Başkan Vekili İbrahim SOLAK

26 OCAK 2015
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Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığıyla 
ilgili bilgi veren İbrahim Solak, “1991 
yılında yaklaşık 51 milyonun üzerinde olan 
küçükbaş hayvan varlığımız 2013 yılında 38,5 
milyona kadar gerilemiştir. 1990 yılında ülke 
nüfusumuz 56,5 milyon iken, bugünlerde 
yaklaşık 77 milyon ve bu rakamlara ek olarak 
35 milyon civarında turist yer almaktadır, yani 
aylık 80 milyon kişi potansiyel et ve hayvansal 
ürünler tüketicisi konumundadır. Rakamlar 
incelendiğinde son 25 yılda kişi başına düşen 
küçükbaş birim hayvan sayısının azaldığını 
görebiliriz” diye konuştu.

38,5 MİLYON KÜÇÜKBAŞ
Türkiye’de 2013 yılı itibariyle 38,5 milyon 
küçükbaş hayvanın yüzde 11,6‘sının 
Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirildiğini, Akdeniz 
Bölgesi’nin ise yüzde 37‘lik kısmının Batı 
Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirildiğini kaydeden 
Solak, “Yani Batı Akdeniz Bölgesi olarak 
ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık 
yüzde 4,25‘lik bölümünü oluşturmaktayız. 
Yine Batı Akdeniz Bölgesi’nde üretilen 
küçükbaş hayvanların yüzde 55‘i Antalya, 
yüzde 25‘i Isparta, yüzde 20‘si ise Burdur’da 
üretilmektedir” bilgisini verdi.

KÜÇÜKBAŞ VE ET-SÜT ARTIŞI
Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, TÜİK verilerine 
dayanarak hayvan varlığıyla ilgili bilgi verdi. 
Türkiye’de 29,2 milyon baş koyun, 9,2 milyon 
baş keçi varlığı bulunduğunu belirten Öztürk, 
2010’dan itibaren küçükbaş hayvan üretiminde 
artış yaşandığını söyledi. Hayvan varlığındaki 
artışa bağlı olarak et ve süt üretiminde de artış 

görüldüğünü söyleyen Öztürk, “Küçükbaş 
hayvanlardan 2013 yılında 103 bin tona yakın 
koyun, 23 bin ton yakın keçi olmak üzere 
toplam 126 bin ton et elde edildi. Aynı yıl keçi 
ve koyunlardan toplam 1,5 milyon ton da süt 
üretildi” dedi. Batı Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye 
keçi varlığının yüzde 9’unu, koyun varlığının 
ise 2,6’sını barındırdığını kaydeden Öztürk,  
“Batı Akdeniz bölgesinde bulunan 3 ilimizin 
toplam keçi sütü üretimi 42 bin 591 ton olup 
Türkiye üretiminin yüzde 10’udur. Bölgemizde 
2013 yılı TÜİK verilerine göre 27 bin 791 ton 
koyun sütü üretimi gerçekleştirilmiştir” dedi.

FRENE BASILMASAYDI BİTECEKTİ
MAKÜ Rektörü Mustafa Saatcı, “Küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği tam anlamıyla bir 
memleket meselesidir” dedi. 1990’lı yıllarda 
küçükbaş hayvancılığının yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Saatcı, 
“Belli bir yerde frene basılmasaydı yok olup 
gidecekti” dedi. Koyun ve keçinin toprak 
altındaki altın madeni kadar değerli olduğunu 
ifade eden Saatcı, büyük bir coğrafyaya 
sahip Türkiye’de farklı hayvancılık faaliyetleri 
yürütmenin mümkün olduğunu vurguladı. 
Saatcı, “Küçükbaşı bu işin içine çektiğimizde 
her bölgede farklı hayvancılık faaliyetleri 
yapabiliriz” dedi. Teke yöresinin bir kültür 
olduğunu ve bu kültürü oluşturanın da keçi 
olduğunu kaydeden Saatcı, “Keçi gittiği 
takdirde kültür de kaybolacaktır” dedi. 
Osmanlı’nın kurulduğu kıl çadırın keçinin 
kıllarından oluştuğunu anımsatan Saatcı, “Bu 
kültürü kaybetmemek için bu hayvanlarımıza 
sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu152

ET AÇIĞINI KAPATMANIN TEK YOLU 
KÜÇÜKBAŞTIR
Akdeniz havası Avrupa ülkelerinin genç yaştaki 
oğlak etini tüketen ülkeler olduğunu belirten 
Saatcı, artan talebin karşılanamadığını 
kaydetti. Saatcı şunları kaydetti:
“Bizim şartlarımız organik yetiştiriciliğe çok 
yakın. Biliyoruz ki organik yetiştiriciliğin bir 
takım kıstasları var. Buna uyulduğu takdirde 
et ve süt gibi çok değerli iki tane madde 
üretilir. İşte biz bunu genel anlamda organik 
yetiştiriciliğine soktuğumuz takdirde çok 
rahat bir şekilde Akdeniz bölgesine satmış 
oluruz. Avrupa piyasasına baktığımız zaman 
dışarıdan aldığı tek kırmızı et kalemi koyun eti. 
Kendisine yetmiyor, dışarıdan temin ediyor. 
Daha çok Avustralya’dan alıyor. Biz hemen 
yanı başındayız. Kriterlerimizi tamamladığımız 
zaman küçükbaş yetiştiriciliğinde gerçekten 
çok ciddi bir pazar olur. Bırakın dışarıyı 
ülkemizdeki kırmızı et açığı tamamen kapanır. 
Et açığını kapatmanın tek yolu küçükbaştır”
Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Fatih 
Şahan da banka olarak üreticiye yönelik 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, 
çalıştayın başarılı geçmesini diledi.

ÇALIŞTAY MASALARI
Bölgemiz hayvancılığında, sığır yetiştiriciliğinden 
daha ön planda olması gerektiğinin ve 
geçmişte yapılan yanlışların anlaşılması adına 
büyük başarı sağlayan Çalıştay, konuşmaların 
ardından oluşturulan masalarda gerçekleştirildi: 
1. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde 

Sürü Yönetimi ve Kayıt Sistemi: Prof. 
Dr. Mustafa Tekerli / Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

2. Çobanlık Mesleği veya Sürü Yöneticisinin 
Sorunları: Prof. Dr. Türker Savaş / 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi. 

3. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde 
Besleme, Mera – Otlak ve Orman İlişkisi: 
Prof. Dr. M. Numan Oğuz / Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

4. Bölgemizde Yetiştirilen Irklar ve Yapılan 
Islah Çalışmaları: Doç. Dr. Özkan Elmaz / 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi.

5. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele: Doç. 
Dr. Nuri Mamak / Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

6. Üretim Planlaması ve Pazarlama: Doç. 
Dr. Duygu İnce / Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 

7. Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin 
Ruhsatlandırma ve Yetkilendirme Süreci: 
Vahap Tuncer Ziraat Yüksek Mühendisi / 
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı.

8. Küçükbaş Hayvancılıkta İzlenen 
Politikalar: Prof. Dr. Cengiz Sayın / Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

9. Küçükbaş Et Tüketiminde Tüketici 
Tercihleri: Yard. Doç. Dr. Yavuz Dizdar / 
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, geçen gün Ankara’da 

gerçekleştirilen TOBB Arkreditasyon törenine 
katıldı. Keyik, önceki yıllarda aldığı Akredite 
Oda denetimlerinden başarı ile geçerek 
sınıf atlayan BUTSO’nun sertifika yenileme 
belgesini, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ömer Çeliker ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan Ali Daldal ile birlikte Hisarcıklıoğlu’nun 
elinden aldı. Başkan Keyik, Üyelerine hizmet 
kalitesinin artış belgesi olan bu sertifikalara 
sahip olmanın kendileri için bir gurur 
kaynağı olduğunu ve hizmette sınırları daime 
zorlayacaklarını ifade etti. 

TOBB’un düzenlediği Arkreditasyon 
törenine katılan BUTSO Yönetimi,  
Akredite denetimlerinden başarı ile 
geçerek, sertifikasını yeniledi.

BUTSO AKREDİTE ODA 
SERTİFİKASINI YENİLEDİ

29 OCAK 2015

AKREDİTE ODA-BORSA 191’E ULAŞTI
Geçen yıl çalışmaları tamamlanan ve 
denetimleri gerçekleştirilen 10. Dönem 39 
oda/borsa ile akreditasyon sertifikalarını 
yenileyen 1, 2, 5 ve 7. Dönemden 54 oda/
borsa; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın da katılımıyla düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu; akredite olarak ‘5 yıldızlı’ ünvanı 
alan oda borsa sayısının 191’e ulaştığını, 41 
oda ve borsanın da yolda olduğunu açıkladı. 
Hisarcıklıoğlu, “Akreditasyon belgelerinde 
hedef; 365 oda ve borsanın tamamı” dedi. 
Geçen zaman içinde oda ve borsalarda bunun 
gibi birçok dönüşümü gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki 
süreç çok önemli. Çünkü artık markalaşan 
ülkeler değil, iller, ilçeler var. Bu noktada, 
hizmet kalitesini artırmak için üyelerimizin, 
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firmalarımızın taleplerini toplamamız lazım. 
Bizden daha fazla ne hizmet bekliyorlar, bunu 
değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

MEVZUATI AZALTMA
Sanayicilerle, iş adamlarıyla her konuda 
istişare yapmaya devam edeceklerini anlatan 
Işık, “Mevzuatımızdaki gereksiz hükümlerin 
tamamını ayıklayalım” dedi. Fikri Işık, oda 
ve borsalardan destek de beklediklerini 
belirterek, şöyle devam etti:
 “Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili çalışmamız 
için sizlerden görüş bekliyoruz. Sizlere 
bir çağrı yapmak istiyorum. Ben bakan 
olarak arkadaşlarıma talimat verdim. Bizim 
mevzuatımızdaki gereksiz hükümlerin 
tamamını ayıklayalım. 

YERLİ MALI BELGESİ
Bakan Fikri Işık, Hükümet ve Bakanlık olarak 
üretimde 3 temel önceliklerinin bulunduğunu 
belirten Işık, bunların yerli, yenilikçi ve yeşil 
üretim olduğunu ifade etti. Işık, bunun 
için önemli birçok düzenlemeyi hayata 
geçirdiklerini belirterek, bunlardan birinin de 
yerli ürüne kamu ihalelerinde fiyat avantajı 
uygulanması olduğunu kaydetti. 

Bu uygulamada yerlilik oranı hesaplama 
yöntemini Bakanlık olarak belirlediklerini 
ve bu yöntemi tüm odalara gönderdiklerini 
anlatan Işık, “Şimdi bu odalarımız bu yönteme 
göre kendisine yapılan başvuruları inceliyor 
ve eğer yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranı 

varsa, ‘bu ürün yerli malıdır’ diye 
belgeyi veriyor. Şu ana kadar 509 
tane yerli malı belgesi verildi. 
İnanıyorum ki bu her geçen gün 
daha da artacak” diye konuştu. 
Burada odalardan hassasiyet 
beklediklerini dile getiren Işık, 
hak etmeyen kişilere bu belgenin 
verilmemesini istedi. 

Konuşmaların ardından Bakan Işık 
ve Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 
yöneticilerine sertifikalarını verdi.
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Ticaret Borsası 
Başkanı Başar ile çıktığı, K-15 Arka Pencere 
Programında, Burdur’un gündemini anlattı. 
Pazartesi akşamları canlı yayınlanan programa 
katılan Başkan Keyik, programın yapımcı 
ve sunucusu Sergül Canıgür’ün, Burdur’un 
gündemine ilişkin yönelttiği sorulara, ayrıntılarıyla 
cevap verdi. 

Yusuf Keyik, Süt sanayisinin gelişemeyişine 
ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta; 
“Burdur’un kaliteli ürün yapan süt sanayicilerinin, 
Antalya pazarından pay alma mücadelesinde 
karşılaştıkları zorlukları aşmanın kolay olmadığını 
ve özellikle tahsilat sıkıntısının önemli olduğunu” 
açıkladı. Buna rağmen, yerli firmalarımızın 
dışa açılma mücadelesinden vazgeçmemesi 
gerektiğini belirten Keyik; “Yüzde 85’ini çiğ 
olarak sattığımız sütümüzü işleyecek büyük 
marka firmaların, özellikle alt yapısı bitmekte 
olan 2.OSB’de yatırım yapmasını sağlayacak 
çalışmalar yapıyoruz” dedi. 

 TOBB üyesi Oda ve Borsanın görevleri ve 
aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olan bu 
kurumların, Burdur ekonomisinde oynadıkları 
rollere ilişkin sorulara da cevap verdiler. 
Başkanlar; yönetimleri seçimle belirlenen 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Küçükbaş Hayvan 
Yetiştiricileri Birlikleri gibi birçok STK ile de 
uyum içinde Burdur için çalışmakta olduklarını 
açıkladılar.

BİRLİK BAŞARISI
Burdur’un tanıtım faaliyetlerinde başarılı 
olunabilmesi için, eksiklerimizin neler olduğunu 
ve dolayısıyla başarı şartlarını ortaya koyan 
bir çalışmayı bir kitap halinde, ilgili kurum ve 
kuruluşlara ulaştırdık. Anketlerle belirlediğimiz 
bu çalışmanın ışığında, verimli sonuçlar alacak 
şekilde birlik hareketi geliştirdiklerini açıklayan 
Keyik; “En son yaptığımız, Antalya Yöresel 
Ürünler Fuarı Yörex’te, tüm Burdur’un ilgili kurum 
ve kuruluşlarını bir araya getirerek, tek stantta 
tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Bu faaliyete, 
önceden ciddi hazırlıklı olarak katıldık. Bu 
çalışma, hem önemli bir maliyet tasarrufu ve hem 
de verimli bir tanıtım programı sağladı” dedi. 

Oda olarak, İzmir’de yaşayan Burdurlular 
Derneği ile bir araya geldiklerini, Burdur’u 
tanıttıklarını, aynı çalışmayı İstanbul, Ankara ve 
Antalya Dernekleri ile de yapacaklarını açıklayan 
Keyik, İstanbul Feshane’de yapılacak tanıtım 
faaliyetinin de verimli geçmesi için, hazırlıklı bir 
şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.  

İki saat süren Kanal 15 programının başarılı 
geçtiği, izleyenlerin Başkan Yusuf Keyik’e 
yaptıkları geri dönüşüm değerlendirmeleriyle 
de ortaya çıktığı açıklandı. 

BUTSO Başkanı Keyik; 
K15'de Burdur’un 
Gündemini Anlattı.
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik ve BTB Başkanı 
Yılmaz Başar, K-15 Arka Pencere 
Programında, Burdur’un gündemine 
ilişkin soruları cevaplandırdı.

2 ŞUBAT 2015
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’nin 81 ile 81 okul projesi 
kapsamında, Burdur’a Anadolu 

Teknik Meslek Lisesi yapılmasına ilişkin, 
ilimiz Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve 
Ticaret Borsası (TB) Başkanları Yusuf Keyik 
ve Yılmaz Başar ile Burdur Valisi Hasan 
Kürklü arasında bir protokol imzalandı. Valilik 
makamında imzalanan protokolle, Burdur’a, 
16 derslikli Turizm Teknik Lisesi branşında 
eğitim verecek bir okul kazandırılmaktadır. 
Söz konusu okul, iki yıl önce yapılan BUTSO 
Vergi Ödül Töreninde, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu tarafından vaad edilmişti.

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in de 
bulunduğu imza töreninde bir açıklama 
yapan Vali Hasan Kürklü; “TOBB tarafından 
gerçekleştirilecek, Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi okulu yapma protokolü imzalıyoruz. 
Okulumuz, Emek Evler Mahallesi’nde bir 
arsaya yapılacak. Yaklaşık 7 Milyon maliyetli 
olacak bu okul inşaatına, bu yıl başlanacak 
ve iki yıl içinde de tamamlanacaktır. Bu okul, 
ilk etapta Otelcilik ve Turizm Bölümü gibi ve 
daha sonra belirlenecek ihtiyaca göre başka 
bölümlerin de yer alacağı bir okul olacaktır. Bu 
vesile ile bu okulun ilimize kazandırılmasında 
emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Milletvekili Bayram Özçelik de konuşmasında 
şunları belirtti: “Burdur gibi bir ile böyle 
bir okulun yapılıyor olması ilimize daha 
bir güç katacaktır. Bu noktada büyük bir 
açığı kapatacaktır. Bu süreç içerisinde, 

iki yıl önceki sözünü yerine getiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ve özellikle Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Borsa 
Başkanımıza ve Yönetim Kurullarına çok 
teşekkür ediyorum.”

NASIL GELİŞTİ?
Burdur’a bir okul kazandırma olayının nasıl 
gerçekleştiğini açıklayan BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ise; “Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetimi, 81 ilde 81 
Okul yapma kararını aldıktan sonra, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
ve TOBB Başkan Yardımcısı Osman Çetin 
Budak beni arayarak; talepte bulunmamızı 
istedi. Ben hemen Vekilimle iritibata geçtim 
ve bu okulun Turizm ve Otelcilik Okulu 
olmasını kararlaştırarak, bir talep dilekçesi 
hazırlatıp, gönderdim. İki yıl takip ettiğimiz bu 
sürecin sonunda, imzaladığımız bu protokol, 
Hisarcıklıoğlu tarafından da imzalanarak, 
yapım aşamasına geçilecek. İlimize hayırlı, 
uğurlu olsun” dedi. 

Konuşmaların ardından protokol karşılıklı 
olarak imzalandı. Bu vesile ile Milletvekili 
Özçelik; Çarşamba günü Ankara’da, 
TBMM’ne bağlı olan Necatibey Kültür 
Sanat Merkezi’nde; Hasanpaşa’daki Koyun 
Yünüm Böğet Şenlikleri’nin Fotoğraf Sergisi 
programının duyurusunu yaptı. Özçelik, 
sergi açılışını “Burdur Valimizle birlikte 
gerçekleştireceğimiz sergi ile Burdur’umuzu 
bir başka yönüyle tanıtmış olacağız” dedi.

TOBB  İLE TURİZM  OKULU PROTOKOLÜ İMZALANDI
3 ŞUBAT 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB)’un, Oda meclis üyelerine 6-8 Şubat 
2015 tarihlerinde, TOBB Salonlarında, 
‘Bilgilendirme Semineri’ verdiğini açıkladı. 
Keyik, seminere BUTSO Başkanı olarak 
kendisi ve Meclis Üyeleri Ömer Çeliker, Ömer 
Faruk Gündüzalp, İbrahim Solak, Aykut Acun, 
Hasan Ali Daldal, Hüseyin Yardım, Cafer 
Özalp, Mustafa Arslan, Hakan Yoran olmak 
üzere 10 kişi katıldıklarını belirtti. 

TOBB Tarihinde, bu kapsamda 10 bin Oda-
Borsa meclis üyesine yönelik bir seminerin ilk 
olarak verildiğini açıklayan BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik, “Odamız Meclis üyelerinden 
katılabilen arkadaşlarımızla, üç gün süren 
ve dolu, dolu geçen, çok faydalı bir seminer 
aldık. Seminerde bilginin ve yaptığımız işi 
bilerek yapmanın önemini, daha iyi öğrendik. 
Bize böyle güzel ve verimli bir eğitim fırsatı 
verdiği için TOBB Başkanımız M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve eğitim sorumlularına çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

BİLMEK ZORUNDAYIZ
Bilgilendirme Semineri’nin açılış oturumunda 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bulundukları kentin kanaat 
önderi olan meclis üyelerinin her şeyi en iyi 
şekilde bilmek zorunda olduklarını ifade etti. 

BUTSO, 
TOBB Bilgilendirme Semineri’nde

6 ŞUBAT 2015

Hisarcıklıoğlu, “Kültürümüzde çok güzel bir 
söz var. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? 
diyor. Bilen her zaman bir adım öndedir. 
TOBB’un faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin 
bilgi paylaşımını hızlandırmak, iş dünyasının 
farkında olmadığı önündeki fırsatları 
hatırlatabilmek ve kişisel gelişimi artırmak 
için bunun çok önemli bir çalışma olduğunu 
düşünüyorum. Sizler, ‘En iyi ben temsil 
ederim’ diyerek oy istediniz. Sizler bölgenizde 
sektörlerinizin öncüsüsünüz. Onun için, en iyi 
sizler bilmek durumdasınız” diye konuştu.

HİZMET FIRSATI
Meclis üyelerine bulundukları makamın, 
önemli birer fırsat olduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim işimizde para pul yok. 
Ama şehrinize ve insanlara hizmet etmek için 
çok güzel bir fırsat. ‘İnsanların en hayırlısının, 
insanlara faydalı olan’ olduğuna inanıyorsanız, 
bundan güzel bir imkan yok” dedi.

Oda ve borsalar için getirdikleri akreditasyon 
sistemi hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, 
TOBB’un bilgi ithal ederken, bilgi ihraç 
eder hale geldiğini belirtti. Akredite olan 
odalar için ‘5 yıldız’ dendiğini ifade eden 
TOBB Başkanı, “Bu şu demek. Bu odalar 
üyelerine Berlin, Londra, Paris odaları hangi 
standartta hizmet sunuyorsa, aynı kalitede 
hizmet veriyor demek. Hedefimiz bütün oda 
ve borsalarımızın bu standarda bir an önce 
ulaşması” ifadesini kullandı.
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İRFAN TEMEKOĞLU
İşte bu gelenekten gelen ustalardan birisi de 
İrfan Temekoğlu’dur. Kıl testere ile dantel, dantel 
ahşaba ruh veren sanatçı Temekoğlu’nun son 
eseri, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
logosu olmuştur. Sanat eseri logoyu teslim alan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, sanatçıyı tebrik 
ederek, kültüre, sanata ve sanatçıya sahip 
çıkılması gerektiğini ifade etti.

BUTSO Başkanı Keyik: 
Sanat ve Sanatçıya Sahip 
Çıkılmalıdır.

Teke Yöresinin Merkezi 
Burdur, öteden beri eğitim 
kültür ve sanat merkezi 
de olmuştur. İşte Taş Oda, 
Mısırlılar Evi, Piribaşlar Evi 
ve İşte Bakibey Konağı. 
Camiler, köprüler, çeşmeler, 
halılar, kilimler, keçeler, bakır 
işlemeler, alaca dokumalar 
ve türlü tezyinatlar…

Plastik Sanat Gönüllüleri Derneği kurucu 
üyelerinden olan Temekoğlu, ahşaba kültür 
tezyin ederek ruh veren sanatını, evindeki 
küçük atölyesinde icra etmeye devam 
ediyor. Burdur kültür ve estetiğinin son 
ustalarından biri olan ahşap oyma sanatçısı 
İrfan Temekoğlu, eserlerini birçok sergide de 
halka sunmuştur. 

BURDUR KÜLTÜR, SANAT 
VE EĞİTİM ŞEHRİDİR

7 ŞUBAT 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
Feyzi Oktay yönetimindeki Meclis 
toplantısını,  aylık olağan gündemine 

ilaveten, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz ile şehrin belediye sorunlarını 
da ele alarak gerçekleştirdi. Yusuf Keyik 
Başkanlığındaki BUTSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Meclis Üyelerinin, BUTSO Meclis 
Salonunda yaptıkları toplantıda, Belediye 
Başkanı Ercengiz, son günlerde gündemde 
olan Belediye çalışmalarını anlattı. Ercengiz 
şunları söyledi: 

ALİ ORKUN ERCENGİZ:
“Gazi Caddesinin yeniden çift yönlü olarak 
açılması şeklinde, seçim öncesinde bir 
sözümüz var idi. Bu düşüncemizi yineliyoruz. 
Çünkü Burdur’un asırlık bir kent meydanı 
vardır. Sağlı sollu araç park edilmediği 
takdirde, kent içi trafiği akıcı bir şekilde 
kullanılabilecektir. Katlı otoparkımızı kullanıma 
açalı üç hafta oldu. Bu haftaki Belediye Meclis 
kararımızla; ilk yarım saati ücretsiz, saat başı 
bir lira artırmalı ve aylık abonelik de 80 lira 
olmak üzere otoparkımızı hizmete sunduk. 
Bunun üzerinde bazı spekülasyonlar yapıldı. 
Ücreti bu şekilde belirlememizin temel amacı, 
burayı bir kazanç kapısı haline getirmek 
değildir. Amacımız; 5 milyon 500 bin liraya 
yapılmış bir Otoparkın, ömrü boyunca hiç 
o Otoparkı kullanmayacak insanların da 
katkılarıyla yapıldığının altını çizerek, o 

Belediye Başkanı ALİ ORKUN ERCENGİZ  BUTSO’da
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, BUTSO’da çalışmalarını 
anlattı. Meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

insanlara da hizmet dönüşü sağlayabilmek 
için, buradan belli bir miktar gelir elde etmek 
zorundayız. İlk yarım saatin ücretsiz olmasını 
da, cadde üzerindeki bir işin görülebilme 
süresi olarak değerlendirdik. Hatta tüccar ve 
sanayicinin de aylık 80 lira olan abone alması 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uygunsuz 
bir parkın en düşük cezası bile, 100 liranın 
üstünde. Otoparkın kullanılması halinde, Gazi 
Caddesi’nin trafiği rahatlayacaktır. Bu arada 
bir takım yön çalışmalarımız var. Şehir plancısı 
arkadaşlar ve bizzat kendim de çalışıyorum 
ki; şehir içi trafiğinde, özellikle Salı Pazarı 
keşmekeşinden çıkarmak istiyoruz.”

YUSUF KEYİK
Başkan Yusuf Keyik, Belediye çalışmalarını 
değerlendirerek; “Seçimler yapılalı 11 ay oldu. 
Seçim öncesi Oda olarak, beklentilerimizi 
açıklamıştık. Bu 11 aylık süreçteki 
çalışmalardan, fevkalade bir memnuniyetlik 
söz konusudur. Belediye çalışmalarına ilişkin 
olumsuz bir şey şimdiye kadar gelmedi. Ama 
bunu yeterli görmüyoruz. Zira Burdur’umuzun 
çok ihtiyaçları var. Bunları hep birlikte çalışarak 
gidermemiz gerekiyor. Bu anlamda, aklımıza 
gelen imar sorunudur. Burdur’un imarı, 
mevcut şekliyle ilimizi genişletecek ve ticari 
alanları oluşturacak bir yapının olmadığını 
kastediyorum. Mevcut durum, dışarıdan göç 
alabilecek bir durum değil. Bunu düzeltmek 
için; örneğin, Hastane Caddesi’ndeki ömrünü 

13 ŞUBAT 2015



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu160

doldurmuş binaları yıkıp, okulları ve resmi 
binaları da başka yerlere taşıyarak, bu 
bölgeyi geniş ticari alanlar haline getirmemiz 
gerekirken, gücümüz olmadığı için bunu 
yapamıyoruz” dedi. 

SORULAR:
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, sözlerinin 
devamında yönelttiği soruda şunları söyledi: 
“Bu yapılamayacaksa; biz üç-beş yıldır 
dönemin vali ve belediye başkanlarına şunu 
söylüyoruz: Üniversite Şehir dışına yapıldı. 
Üniversite-Şehir birleşmesini de fiziki zorluğu 
sebebiyle yapamıyoruz. Ancak, Üniversite’nin 
içinde bulunduğu İnsuyu Havzası üzerinde, 
tabii ki uzun vadeli bir çalışma yapılabilir mi? 
Şeklindeki düşüncemizi ifade ettiğimizde, 
hemen içme suyu konusu öne sürülmekte. 
Ancak biz, 10 yıl 20 yıl sonrasında değişecek 
şartların şimdiden konuşulmasının faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Siz ne dersiniz?” 
 
Başkan Keyik, şu soruları da sordu: “Oda 
olarak ve bazı kuruluşlarla ortak olarak 
da görüşlerimizi hep söylüyoruz. Örneğin; 
tanıtım adına yapılan masrafların, ‘Attığımız 
taşın, ürküttüğümüz kurbağaya değecek’ 
sonuçlar getirmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 
Siz ne düşünüyorsunuz? 

Önceki dönemlerde, Gazi Caddesi’nde 
yapılan tek yön çalışmasına, özellikle bizim 
üyelerimiz itiraz ettiler. Biz de bir çalışma yaptık 
ve durumu zamanın Belediye Başkanına 
ilettik. Başkan ise; “Bir müddet bakalım, 
sonra değerlendiririz” dedi. Aradan dört yıl 
geçti. Biz tekrar itirazları ilettik ve bu arada bir 
anket çalışması sonuçları da ortaya koyduk. 
Ancak, Belediye Başkanımız, “Bu tek yön 
uygulamasının oturduğunu, yapılacak bir şey 
olmadığını” bize ifade ettiler. Bunun üzerine 
bizim de yapacağımız bir şey kalmadı. Şimdi 
siz bu konu üzerinde ne düşünüyorsunuz? 
Bir sorumda; Ota Parkı açmanız dolayısıyla 
teşekkür ediyoruz. Ancak, insanların 
alıştırılması adına; bir üç veya altı ay ücretsiz 
uygulama düşünebilir misiniz?” 

Ayrıca, “Kentsel dönüşüm çalışmaları ne 
durumda ve uygulama anlayışınız nedir? 
Yukarı Pazar esnafı olarak, Ulu Cami civarına 
bir hareketlilik getirilmesini istiyoruz. Şehir 
Kulübü çalışmalarınız nedir? OSB’deki 
sanayicilerimizin, geri dönüşüm atıkları 

toplama şirketinden şikayetleri var. bir 
anlaşmazlık mı oldu?” şeklinde sorular 
soruldu. 

ERCENGİZ’DEN CEVAPLAR: 
Belediye Başkanı Ercengiz şu cevapları 
verdi: “Daha önce, sola parklarla ilgili bir 
mahkemenin iptal karırı oldu. Biz bununla 
ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Öncelikle 
yön çalışmasını bitireceğiz. Ondan sonra 
Katlı Otopark, Uzay Çatı, Pazaryeri Kapalı 
Otoparkı ve Gazi Caddesi dışındaki alternatif 
caddelerinde, kendimizden ve şirketten 
görevlilerle, belirli alanlarda ücretli otopark 
uygulaması yapacağız. Asıl önemlisi; yolların 
otopark olarak kullanılıp, hayatı olumsuz 
etkilemenin önüne geçeceğiz. Pazartesi 
öğleden sonra başlayıp, Salı gecesi saat 11’e 
kadar o mahallede yaşayan insanlara ıstırap 
verilmektedir. Uzay Çatı altında park etmenin 
aylık abone ücreti 30 lira. Fakat, sadece 15 
esnaf kullanıyor. Görüldüğü gibi bu bir kültür 
meselesi. Ceza kesmek de sorun çözmüyor. 
Dolayısıyla tek yön uygulamasından sonra, 
sağa parklarda ücret uygulaması yapacağız.  

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşümle ilgili Bakana gittik. Katı 
atık bertaraf tesisimize 4 milyon liralık yatırım 
yapılmış. Bu konuyla ilgili Almanya’ya ve yurt 
içi tesisleri incelemeye gittik. Orayı bitirdikten 
sonra, enerji üretimi yapacağız. Tüm ilçe 
belediyeleri ile birlikte bir milyon liraya daha 
ihtiyacımız var. Ancak, olumlu bakılmadı. 
Bakanlar Kurulu kararıyla üç mahallede 
kentsel dönüşüm ilan edilmişti. Ama şimdiye 
kadar bir çivi dahi çakılmadı. Ben bu koşullarda 
oraya girmek istemiyorum. Çünkü bin 100 
tane konut var. Bunların yüzde 90’ında insan 
yaşıyor. Biz bu insanlara nasıl bir proje ile 
gideceğiz? Biz; ‘Kentsel dönüşümden önce, 
kentsel değişim’ dedik. Burada şunu yapalım 
dedik. Deprem, afet risk alanını boşaltıp, 
oralara parklar yapalım. Tek katlı hizmet 
binaları yapalım. Bunun dışındaki alanlarda 
da 18 uygulamasıyla, vatandaşı birleştirelim. 
Buralarda çok katlı binalar yapalım. Kentin 
kendi müteahhitlerinin girebileceği bir oluşum 
sağlayalım. Toki aldığında, kalıbına varıncaya 
kadar dışarıdan getiriyor. Oysa 220 kalemlik 
malzeme ile inşaat sektörü beslenmektedir. 
Bu konuda dönüşüm başlarsa, Kentsel 
Dönüşüm de kendiliğinden başlayabilir diye 
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düşüncemizi aktardık. Bakan Bey, Bakanlar 
Kurulu kararının değişmeyeceğini bize 
hatırlattı. Bakan’a iki farklı fay hattı raporu 
olduğunu, dolayısıyla yeniden yapılması 
gerektiğini söyledim. Bakan Bey bunu da 
reddetti. Bunun üzerine, kentsel dönüşümle 
ilgili yetkimi devrettim. Kentsel dönüşüm 
mahallesinde durum: Aylık kazanç ortalaması 
750 lira. Yaş ortalaması 60. Tercihleri; 
bahçeli ev. Bu insanları apartman dairesine 
zorlamamız mümkün değil. Bu şartlarda 
kentsel dönüşüm uygulaması zor. 

TİCARİ ALANLAR
Ticari alanların artırılması görüşüne 
katılıyorum. Orman Dairesinin bir talebi oldu: 
Dairemizi şehir dışına çıkarmak ve yerimizi 
ticari alan yapmak istiyoruz dediler. Hemen 
yazın getirin, otopark yapmak şartı ile dedim. 
Cumhuriyet Lisesi alanıyla ilgili, Gençlik 
Spor İl Müdürüne şunu söyledim: Burayı 
kapalı spor salonu yapmayalım; karşıda 
gençlik merkezi, yüzme havuzu var ve 500 
metreye de yeni kapalı spor salonu yapılacak. 
Şehri daraltmayalım, gelin buraya açık teniz 
kortu yapalım dedim. Olur dediler. Ayrıca; 
yapabilirsek, özelleştirme dairesinden, Şeker 
Fabrikası’nın 200 dönümünü isteyerek, o 
bölgede bir ‘İlk ve Ortaöğretim Kampusu’ 
yapalım ve boşalan yerleri ise ticari alan 
yapalım. 

CADDE TRAFİĞİ
Uzun zamandır uygulama ile Yukarı Pazarı 
bitiren faktörün tek yön uygulaması olduğu 
görüldü. Gazi Caddesi’ni etkin olarak 
taşın trafiğine açmak istiyorsak, en büyük 
problemimiz otopark olmaktadır. Şu an Gazi 
Caddesinde bir sırası park olmak üzere 
çift yön uygulasak, şu anki durumdan kötü 
olmaz. Gazi Caddesi, Köprü’den Cumhuriyet 

Meydanı’na kadar çift yönlü trafik akışı 
olacak. Adliye Caddesini de alternatif yol 
olarak kullanmalıyız. Halk otobüslerinin dönüş 
istikametini aşağıdan vereceğiz. 

ÜNİVERSİTE-İNSUYU HAVZASI
Üniversite ile ilgili olarak görüşümüz şöyle: 
Burada iki tane büyük tehlike var. Birincisi 
içme suyu kaynağı olmasıdır. Hızlı tren projesi, 
Üniversitenin hemen yanından geçiyor. Hızlı 
tren istasyonlarından biri Üniversite önü olursa, 
Burdur’un pimini çekmiş oluruz. Şunun için 
ki; 40 dakikada Antalya’ya ulaşılacak. Zaten 
şuan bile akademik personeli tutamıyoruz. 
Öğrenciyi de tutamayız. Ancak korkularla 
yaşamamalıyız. İnsuyu Havzasını imara 
açmaktan önce, topoğrafik olarak imkansız 
gibi görünen kent-üniversite arasındaki alanı 
ticarete kazandırmalıyız. Ercan Akın’ın projesi 
de bu anlamda önemli. Termik Bölgesinde 
Kültür Bakanlığı’nın Müze projesine de sıcak 
bakıyoruz. 

İnsuyu Havzası’nın imara açılmasını şöyle 
değerlendiriyoruz: Öncelikle farklı bir 
kaynaktan su ihtiyacının karşılanması gerekir. 
Bu olmadan imara açamayız. Arıtma ile ilgili; 
İller Bankasında, proje ihalesi yapıldı. 2017’nin 
başında Burdur ileri biyolojik arıtmayla, o 
kötü kokudan kurtulmuş olacaktır. İçme suyu 
ile ilgili olarak da sayın Bakanıma teşekkür 
ediyorum. Kısa vadede Çine Ovasındaki 
pompa değişimi ve sertliğin yumuşatılması 
yapılacak. Proje ihaleye çıktı. Senir 
suyundan faydalanamayışımızın sebebini 
İller Bankası’ndan resmi yazı ile sordum. 
Dört aydır müfettişler araştırıyor. Uzun vadeli 
çözüm Projeleri içinde, ikinci alternatif olarak, 
Eğirdir Gölü ve Yapraklı Barajı havzalarından 
ve talepleri olursa ilçeleri de kapsayan bir 
içme suyu projesi üzerinde çalışılacak.”
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B UTSO Meclis ve Yönetim Kurulu 
Başkanları Feyzi Oktay ve Yusuf 
Keyik, geçtiğimiz hafta Burdur 
Merkez Belediye Başkanı Ali 

Orkun Ercengiz’le yaptıkları toplantının 
ardından; geçtiğimiz gün de BUTSO Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen toplantı ile Burdur 
İlçe Belediye Başkanlarını dinledi. BUTSO 
Başkanı Keyik tüm görüşleri değerlendirerek: 
“Bütün sorunlarınızı not ettik. Hepsini belli 
bir plan dahilinde çözeceğimize inanıyorum. 
Bir önemli çözüm düşüncemiz olarak, 
Mermercilik ve Hayvancılık alanındaki iki 
İhtisas OSB planımızı, uzak ilçelerimiz 
tarafında; mermerciliğin Karaçal-Kemer-
Karamanlı bölgesinde, hayvancılığın da 
Yassıgüme-Düğer Köylerinde yer almasını 
istiyoruz. Bu bölgelerde yan sanayi ve ticari 
hareketlilik bu şekilde sağlanacaktır” dedi. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları Feyzi 
Oktay ve Yusuf Keyik, geçtiğimiz hafta 
Burdur Merkez Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz’le yaptıkları istişare toplantısının 
ardından; geçtiğimiz gün de BUTSO Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen toplantı ile Burdur 
İlçe Belediye Başkanlarından, İlçe sorunları 
ve çözüm önerilerini dinledi. Tefenni Belediye 
Başkanı’nın katılamadığı toplantıya; Gölhisar 
Belediye Bşk. Ramazan Canural, Yeşilova 
Belediye Bşk. Nuri Özbek, Karamanlı Belediye 
Bşk. Fatih Selimoğlu, Çavdır Belediye Bşk. 
Mustafa Uysal, Dirmil Belediye Bşk. Ahmet 
Serttaş, Kemer Belediye Bşk. Durmuş Erdem, 
Ağlasun Belediye Bşk. Aydın Kaplan, Çeltikçi 
Belediye Bşk. Recep Aydın, Beyköy eski 
Belediye Başkanı İsmail Aşçı, Kozluca eski 
Belediye Başkanı Gültekin Altındal katıldılar.    

BUTSO İLÇELERİN 
SORUNLARINI 
DİNLEDİ

24 ŞUBAT 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetimi, Burdur İlçe Belediye 
Başkanlarından, İlçe sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. 
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BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
toplantının açış konuşmasında, “Burdur’un 
Göç sorunları ve ondan doğan ekonomik 
sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin, tüm 
İl kapsamında ortaya konması ve bir stratejik 
plan dahilinde, çözümlerin yol haritasını 
çizme amaçlı bir çalışma” yaptıklarını belirtti. 
Keyik; “Merkez İlçe dışındaki İlçelerimiz, 
resmi işlerinin dışındaki her türlü ihtiyaçlarını, 
kendilerine yakın İllerden sağlamakta 
ve hatta, o illere doğru bir göç hareketi 
görmekteyiz. Dolayısıyla İl nüfusunun yaklaşık 
yarıdan fazlası ile İl Merkezimizin hiçbir 
ticari-ekonomik ilişkisi bulunmamaktadır. 
Bu durumu, bizim gelişmemize en büyük 
engel olarak değerlendiriyoruz” dedi. Keyik, 
sorunları yerinde yaşayan İlçe Belediye 
Başkanlarının görüşlerini sordu: 
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Karamanlı Belediye Bşk. Fatih Selimoğlu:
“Çoğu başka illerden olan mermercilik geniş 
yer tutuyor. Ancak, işçi bulmakta zorlanıyorlar. 
Göç devam ediyor. Yeterli yatırımcı gelmiyor; 
gelenlere de arsa bulamıyoruz. Kimse 
arazisini satmak istemiyor” dedi. 

Çavdır Belediye Bşk. Mustafa Uysal:
“İlçelerin asıl sorunu İl Merkezi’ndedir. 
İlin dinamikleri harekete geçirilemiyor. 
İlçelerimizde ve il merkezimizde, komşu 
illerin gelişmişliğinin baskısı görülmektedir. 
Burdur’un yakın tarihindeki bilinen gelişmişliği 
hatırlanarak, bir özeleştiri yapılmalı ve ona göre 
yol çizilmelidir. Çavdır’ın geçmişinde; otobüs 
ve kamyonculuk, Türkiye çapında ses getiriyor 
idi. Bizim İlçemizde, tarım ve seracılık birinci 
sektörlerdir. Yeterince faydalanamadığımız 
barajlarımız var. Çavdır için acilen bir tarımsal 
kalkınma planı yapılmalıdır. 

Gölhisar Belediye Bşk. Ramazan Canural: 
“Ormanı, yaylası, gölü, verimli toprakları, 
Kibyra antik şehriyle, barajıyla doğal bir 
güzelliğimiz var; ama değerlendiremiyoruz. 
Nüfusumuz artmıyor. Girişimcilik ruhu ve 
vizyon eksikliği var. TKDK vb. desteklerden 
yararlanamıyoruz. 60-70 bin dönüm sulak 
arazimizi seracılıkta değerlendirmeliyiz. 
Ayrıca hayvancılıkta ve turizmde gelişmemiz” 
dedi.

 Yeşilova Belediye Bşk. Nuri Özbek:
“Her şeyimiz var; ancak sorun ‘İnsan’ 
konusunda tıkanmaktadır. Küçük yerlerde 
yatırımı halk belediyelerden beklemektedir. 
Ancak, bürokratik engeller karşımıza çıkıyor. 
Başta Denizli olmak üzere, göç devam ediyor. 
Denizli’de çalışanlar, büyük oranda asgari 
ücretle çalışıyor. Onlara iş imkanı sağlasak, 
göç önlenir” dedi.  

Ramazan Canural
Gölhisar Belediye Başkanı

Nuri Özbek
Yeşilova Belediye Başkanı

Mustafa Uysal
Çavdır Belediye Başkanı

Fatih Selimoğlu
Karamanlı Belediye Başkanı
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Altınyayla Belediye Bşk. Ahmet Serttaş:
“İlçemizde, mantarcılık ve kireççilik var. 
Yatırım yapamıyor ve TKDK desteklerinden de 
yararlanamıyoruz. Arazimiz az ve hayvancılık 
da ilerlemiyor. Güreş ve yayla turizmini 
geliştirmeliyiz” dedi. 

Kemer Belediye Bşk. Durmuş Erdem:
“İl Merkezi ile alışverişi olan tek İlçeyiz. Göç 
devam ediyor. 17 bin büyükbaş hayvanımız 
ve 60 ton/gün süt üretimimiz var. Dolayısıyla 
hayvancılık ve süt sanayisinde ilerlemeliyiz. Aylık 
4 bin ton yem tüketiliyor; ama yem fabrikamız 
yok. Yatırımcı için arsamız var. Yatırımcı 
bekliyoruz. Lise ve devamı meslek yüksek 
okulu olarak ‘Tarım, hayvancılık ve sütçülük’ 
bölümleri açılmalıdır. YÖK’ten taleplerimiz geri 
çevriliyor; desteğe ihtiyacımız var. İlçemizde 
yayla turizmi potansiyelini harekete geçirmeliyiz. 
Ayrıca, bütün ilçelerimizde ve kasabalarımızda 
olduğu gibi; görevli bürokrat ve memurların, 
İlçemizde ikamet etmelerini istiyoruz. Bu önemli 
bir sorundur. İlçemiz İlimizin çıkmaz sokağı 
durumundadır. Bu çıkmazdan, ‘Mermercilik-
tır yolu’ açılarak çıkılabilir. Kemer üzerinden 
Antalya Limanına 70 Km. gibi kısa bir tır yolu 
sağlanmalı” dedi.

Ağlasun Belediye Bşk. Aydın Kaplan: 
“Göç devam ediyor. Isparta baskısı var. Yatırım 
yapmak isteyene arsa temin edebiliriz. Orman 
alanları geniş olduğu için, alabalık dışında, tarım 
ve hayvancılıkta gelişemeyiz. Meyvecilikte ceviz ve 
kirazımız var. Ama esas olarak; özellikle Sagalassos 
antik kenti ve iklimimiz dolayısıyla tarih ve sağlık 
turizm sektörünü geliştirmeliyiz” dedi. 

Çeltikçi Belediye Bşk. Recep Aydın:
“Göç vermekteyiz. Sebeplerine eğilmeliyiz. Uzun 
süreçte bu sağlanabilir. İstihdamı çözmeliyiz. 
Yol üzeri olmamız dolayısıyla, petrol tesisi 
düşünüyoruz. Ancak, yer sahiplerinden bunu 
metrekaresini 4 bin liraya çözdük. Bir de Avm 
olması için Milli Emlaktan arsa talep ettik. 17 bin 
lira olan rayiç değerini baz almayan Milli Emlak’tan 
35 liraya zor aldık; ama henüz çözülmedi. 
Ticareti, D 650 Karayolu üzerine çıkarmak 
istiyoruz. Seracılık ve balıkçılık yapmak istiyoruz. 
Yine bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Zaten 
gençler, teşebbüse sıcak bakılmıyor” dedi. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik: 
“Bütün sorunlarınızı not ettik. Ben karamsar 
değilim; gerekli destek ve teşviklerden 
yararlanarak, hepsini belli bir plan dahilinde 
çözeceğimize inanıyorum. 

Ahmet Serttaş
Altınyayla Belediye Başkanı

Durmuş Erdem
Kemer Belediye Başkanı

Aydın Kaplan
Ağlasun Belediye Başkanı

Recep Aydın
Çeltikçi Belediye Başkanı
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BUTSO, Akdeniz CLK Elektrik ile 
INDIRIM PROTOKOLÜ IMZALADI

24 ŞUBAT 2015

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO), CLK Akdeniz Elektrik ile 
‘İndirimli Elektrik Satış Protokolü’ 

imzaladı. BUTSO üyeleri, EPDK’nın belirlediği 
baz kapsamında uygulanan, Şirketin genel 
indirimleri oranından yüzde bir daha fazla 
indirim oranı elde etmiş oldular. Protokol, 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
ve CLK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Halit 
Bakal tarafından imzalandı. 

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanlığında, 
Akdeniz CLK Elektrik Genel Müdürü Bakal 
ve diğer ilgililerle birlikte bir araya gelerek 
yapılan protokol görüşmesinde, 2. OSB’nin 
elektrik sistemi ve yatırımcısının da söz 
konusu indirimlerden yararlanması ele 
alındı. Toplantıda, Ali Gür ve Bülent Osman 
Aslanboğa da yer aldı. 

Protokole ilişkin bilgi veren Genel Müdür 
Halit Bakal, “4 bin KW üzeri elektrik kullanan 
müşterilerine indirim uygulamakta” olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: “Burdur’da 4 bin KW 
üzerinde elektrik kullanan Abone sayısı 10 bin 
167’dir. Ancak bu kapsamdan yararlanacak 
abone henüz 962’de bulunmaktadır. Türkiye’de 
elektrik fiyat artışı, enflasyondan daha düşük 
seyretmektedir. Abonelerimize yüzde 4’den 
12’ye kadar bir indirim sağlıyoruz. BUTSO 

üyelerine ise, bu protokolle bir puan daha fazla 
indirim sağlamış oluyoruz. EPDK tarafından 
onaylanan ulusal tarife tablosundaki, elektrik 
birim fiyatına baz teşkil eden Dağıtım Sistemi 
Kullanıcıları, tek zamanlı ticarethane-mesken 
ve sanayi tarifesinden elektrik kullanan 
aboneler için bu indirim geçerli olacaktır.” 
Ayrıca, tüm abonelerle, asıl aboneyi belirleme 
ile ilgili bir güncelleme çalışması yaptıklarını 
da ifade eden Genel Müdür; BUTSO 
üyelerinin, müşteri hizmet merkezinde 
beklememeleri için, özel müşteri temsilcisi 
görevlendirdiklerini de açıkladı. 
Konuşmaların ardından, BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik ve CLK Akdeniz Elektrik Genel 
Müdürü Halit Bakal, söz konusu protokolü 
imzaladılar. 
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A ras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Evrim Aras, Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun yeni başkanı 

olurken, Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Sabancı Genç Girişimciler 
Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Akdeniz 
bölgesinde Rana Dal - (Adana KGK Başkanı) 
Akdeniz Bölge Başkanı seçildi.
 
Seçimin ardından Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
genelindeki Kadın Girişimciler Kurulları ve 
Genç Girişimciler Kurulları başkanlarıyla 
toplantı yaptı. Toplantıya Burdur’dan Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Suat Acun katıldı. 
Kurul başkanlarının kısa kısa sunumlarının 
yapıldığı toplantıda KAGİK Başkanı Suat 
Acun da Burdur’daki kadın girişimcilerin 
faaliyetlerini anlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu basın 
toplantısında yaptığı konuşmada, kamu 
ihalelerinde kadın girişimciler için fiyat 
avantajı istedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye genelinde kadın girişimciler ve genç 
girişimciler kurullarını daha aktif görmek 
istediğini söyledi. Kadın ve genç girişimciler 
konusunda artık gölün maya tuttuğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, 1.000 civarında 
kadın ve genç girişimci ile çıkılan yolda bugün 
6 bin 405 kadın girişimci ve 8 bin 341 genç 
girişimci ile devasa bir yapıya ulaşıldığını 
anlattı. 2 oda ve borsanın yönetim kurulu 
başkanlığına, 4 oda ve borsanın da Meclis 
Başkanlığına kadınların seçildiğine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa meclislerinde 
yer alan kadınlarımızın sayısı % 33 oranında 
arttı” dedi. 

TOBB KADIN GIRIŞIMCILER KURULU
 ILE TOBB GENÇ GIRIŞIMCILER KURULU 
SEÇIMLERI TAMAMLANDI

25 ŞUBAT 2015
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E TO Meclis Başkanı İskender Bayar, 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, 
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Halil Ara ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Can Apaydın’dan 
oluşan heyetin ziyaretinde; BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in yanı sıra 
BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Gündüzalp, Hasan 
Ali Daldal, Aykut Acun yer aldılar. 

ETO yöneticilerinin yaptığı ziyaretten 
memnuniyetini belirten BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, ziyarete ilişkin 
yaptığı açıklamada; “Batı Anadolu’muzun 
gelişmiş illerinden olan Eskişehir Ticaret 
Odası yöneticileri Odamıza bir nezaket 
ziyaretinde bulundular. ETO yöneticileri, 
Eskişehir’in de yer aldığı Antalya’da 25-28 
Şubat 2015 tarihlerinde yapılmakta olan 
‘4. Uluslararası İçecek İhtisas Fuarı’na 
düzenledikleri gezi vesilesiyle, bize ve Isparta 
TSO’na da bir tanışma ziyareti düşünmüşler. 

Kahvaltıda bir araya gelerek, tanışma ve 
sohbet imkanı bulduk. Batı Anadolu’da yer 
alan iki Oda yönetimleri olarak, bu vesile ile 
iki ilin ekonomik ve ticari durumları üzerinde 
fikir alışverişi yaptık. Ziyaretten büyük 
memnuniyet duyduk” dedi.  

ETO’DAN BUTSO’YA NEZAKET 
ZİYARETİ

Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. 

26 ŞUBAT 2015
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K adınların iş hayatında olmasının çok 
önemli olduğunu da belirten Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, “Bizler iş 
hayatında kadınlarımızı görüyoruz. Ama bu 
sayının yeterli olmadığını düşünüyorum. 
Kadın insanlığın var olması sebebidir. Kadınlar 
yoksa insanlıkta yoktur. Kadınların olduğu 
yerde güzellikler oluyor. İş hayatının yanı sıra 
kadınlarımızın her alanda olması gerektiğini 
düşünüyorum. Yönetimlerde de kadınlarımızın 
sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. 
Diğer taraftan, birçok gelişmekte olan ülkede 
kadın girişimciliğin öneminin farkına henüz  
varılmamış olması, o ülkenin ekonomik 
büyüme potansiyelini kullanmadığı anlamına 
gelir ve bu  durumda etkinlikten söz etmek 
güçleşir. Küresel rekabetin ne ölçüde yüksek 
olduğu gerçeği göz  önünde bulundurulacak 
olursa, bir ülkede kadın girişimciliğin 
desteklenmesi ve başarılı bir  şekilde hayata 
geçirilmesi o ülkeyi kalkındırmada kritik başarı 
faktörü olarak değerlendirilebilir. Toplantının 
başta ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlı 
sonuçlar getirmesini diliyorum” dedi.

TOBB BURDUR  KADIN GİRİŞİMCİLER 
KURULU BUTSO’DA TOPLANDI
TOBB Burdur Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Suat Acun  ve Burdur 
Kadın Girişimciler Kurulu  Üyeleri BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’i makamında 
ziyaret ettiler.

TOBB Kadın Girişimcilik Kurulu’nun temel 
hedeflerinden biri olan girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmak ve bunun için gerekli 
sinerjiyi yaratmak için toplandıklarını belirten 
Suat Acun, “Bu lokomotifin vazgeçilmez 
parçalarından biri de elbette kadınlardır. 
Halihazırda zaten üreten ve ekonomik değer 
yaratan kadınların ve kadın emeğinin verimli 
bir şekilde ekonomiye entegre edilmesi için 
girişimcilik kültürlerinin kadınlara yönelik etkin 
bir şekilde işlenmesi gerekir.” diye konuştu.

10 MART 2015
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E ski Burdur Belediye Binası’ndaki 
serginin açılışını Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik 
ve Emine Yüksel Turgay birlikte yaptı. Turgay 
sergideki eserler hakkında Başkan Ercengiz 
ile Yusuf Keyik’e bilgi verdi.

2000 yılından bu yana 12 Karma Sergide 
eserleri sergilenen ve İlk kişisel sergisini 
2012 yılında Antalya’da açtığını bildiren 
Emine Yüksel Turgay ikinci kişisel sergisini 
memleketinde açmaktan mutlu olduğunu 
kaydetti. Turgay “16 yıldır resimle uğraşıyorum.  
Emekli olduktan sonra yağlıboya resim 
yapmaya başladım.  Bütün hayalim geçmişten 
bugüne Burdur’u resmetmekti. Sergimde 
1930’lu yıllardan bugüne tamamı Burdur’u 
anlatan 26 eser bulunuyor.” Dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’de 
“Belediye olarak sosyal faaliyetlerinin her 
zaman yanında olduklarını ifade etti.

Aslen Burdurlu olan ve Sanat Hayatına Antalya’da devam eden Ressam Emine Yüksel Turgay 
ikinci kişisel sergisini memleketi Burdur’da açtı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, “Sanat ideallerin, 
güzelliklerin, değerlerimizin estetik hürriyet 
kazanmasıdır. Dolayısıyla bu çalışmaları ortaya 
koyanlarda bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 
Allah insanları aslında bir çok galibiyetlerle birlikte 
yaratmış. Bazı insanlar 15 yaşında, bazı insanlar 
30 yaşında bazı insanlar ise 90 yaşında içindeki 
cevheri keşfederek, ortaya eserler koyarlar. 
Önemli olan insanların kendini keşfetmesi ve bir 
hedef belirlemesi” dedi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik,

“Sanat ideallerin, güzelliklerin, değerlerimizin 
estetik hürriyet kazanmasıdır.”

6 NİSAN 2015
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S uat Acun başkanlığında bir araya 
gelen İl Kadın Girişimciler Kurulu, önce 
Huzurevi Müdürü Abdullah Sartekin’i 

makamında ziyaret ederek, Huzurevi 
kadınlarına ilişkin genel bilgi aldılar. Yapılan 
ziyarette, Berberoğlu Vakfı Huzur Evinde 
barınan kadınların ayrı ayrı ellerini öperek, 
birer karanfil veren Kurul üyeleri,  kadınların 
Anneler Günlerini kutladılar.  
İlimizde, genç girişimcilerin yanı sıra, kadın 
girişimcilerin de sayı ve sosyal etkinliklerinin 
arttırılması yönünde faaliyetler yürüten 
BUTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu, bu kez 
8 Mayıs Anneler Günü’nü değerlendirerek bir 
araya geldi. Burdur Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak gerçekleştirilen Huzur Evi ziyaretine,  
Başkan Suat Acun’un yanı sıra Zuhal Evren, 
Sevim Mudul, Şensal Aytaç, Asuman Şenel, 
Gonca Gönülaçar katıldılar. 

BUTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu’ndan Huzurevi Kadınlarına Ziyaret

TOBB bünyesinde yer alan BUTSO 
İl Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mayıs 
Anneler Günü dolayısıyla, Burdur 
Belediyesi Berberoğlu Huzurevini 
ziyaret etti. 

BUTSO İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU’NDAN 
HUZUREVİ ZİYARETİ 8 MAYIS 2015
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Y emek sırasında ve sonrasında Bakan 
Yıldız’la konuşan BUTSO Başkanı 
Keyik, Ülkemizin yüksek stratejik 

değerdeki enerji konusu ve Burdur’un enerji 
sorunlarını detaylı şekilde anlattı. 

Enerji Bakanı Yıldız, Ülkemizin alternatif enerji 
kaynaklarını sonuna kadar kullanacağını, 
ancak nükleer enerjiye de mutlaka sahip 
olunması gerektiğini ve tabii ki, tüm güven 
unsurları ile gerçekleştirmeye özenle dikkat 
edeceklerini açıkladı. Bakan Taner Yıldız, 
Burdur’un enerji sorunlarını çözüm getirecek 
çalışmaların Bakanlığı tarafından ele 
alınacağını da ifade etti. 

Burdur 2.OSB’nin 7 Km’den gelecek elektrik 
sorunun, Burdur için aciliyet ve büyük önem 
arz ettiğini açıklayan Başkan Keyik yaptığı 
açış konuşmasında şunları söyledi:

Sayın Bakanım;
Bilindiği şekilde, gücün kaynağı Enerji, bütün 
ülkeler için olduğu gibi, bizim ülkemiz için de 
her ülkeden daha fazla önem ve hayatiyet 
arz etmektedir. Zira Türkiye, dünyanın en 
jeopolitik bölgesinde yer almakta ve iki 
yüz yıllık petrol savaşlarının ve stratejik 
entrikalarının yaşandığı ve yaşanmakta 
olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Batılı 
ülkelerin en ortak stratejik hedef noktası, 

Başkan Keyik, 

BURDUR’UN ENERJİ SORUNUNU 
BAKAN YILDIZ’a Anlattı.

8 MAYIS 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı 
Yusuf Keyik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı, Burdur ve 
İlçelerine yaptığı ziyaretlerin ardından, Burdurlu iş adamlarını akşam 
yemeğinde buluşturdu.
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Müslüman Türk Milletinin Anadolu’da asimile 
edilmesi şeklinde özetlenebilecek “Şark 
Meselesi”dir. Bütün bu şer planların, bir tek 
kişinin bile dışlanmasına tahammül etmeden, 
Millet bilinci ve birliği içinde yürümek, ülkemiz 
ve bölgemizdeki enerji varlığında söz sahibi 
olmak zorundayız. 

Ancak Sayın Bakanım, Ülke gündemimizde 
yer alan nükleer enerji konusuna da 
mutlaka değinmeliyiz. Bizler, nükleere peşin 
itirazcılardan değiliz. Artık, enerjiye ihtiyaç 
sınırsız hale geldiği gibi, dünya ile her türlü 
rekabet de enerjiye sahip olma gücünüzle 
doğru orantılı hale gelmiştir. Ancak güven, 
emniyet, irade ve kontrol mekanizmalarına da 
dikkat çekmeliyiz. 

Diğer bir açıdan,  nükleer enerjiye sahip 
gelişmiş ülkelere baktığımızda, onlar bu 
teknolojiyi üreten ve kontrolleri tamamen 
kendi ellerinde olan ülkelerdir. 

Sizin de işaret ettiğiniz gibi, “Yenilenebilir ve 
alternatif enerji kaynaklarını” sonuna kadar 
değerlendirmek zorundayız. 

Sayın Bakanım; 
Geçen günlerde katıldığınız bir toplantıda; 
“Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması 
gerektiğini” vurguladınız. “Türkiye’nin toplam 
enerji yapılanmasının, 120 milyon ton eşdeğer 
petrol olduğunu düşünürsek, Türkiye’de 
toplam 8,6 milyon ton eşdeğer petrollük 
biyokütle olduğunu” söylüyorsunuz.  
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Ve yine “Enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi 
gerektiğini” belirtiyorsunuz. Bunun stratejik 
değerini anlıyor ve Burdur için de en yüksek 
enerji üretimini, devletimizin de destekleriyle 
planlayıp, gerçekleştirmek istiyoruz. Biz bu 
heyecan ve şuura sahibiz. Ancak devletimizin 
yol göstericiliğine ve desteğine ihtiyacımız var.  

Sayın Bakanım;
Burdur halen, ekonomisi tarım ve hayvancılık 
ağırlıklı bir il durumundadır. Ayrıca, 2008 
yılından başlayan ve lokomotif sektör halinde 
gelişen Doğaltaş Mermer ve Madencilik 
sektörümüz bulunmaktadır. Ancak, artan 
ihracat trendiyle Ülke ihracatımız rakamlarında 
yer aldığı halde, Burdur ekonomisine aynı 
boyutta yansımayan bir durum arz etmektedir. 
Burdur olarak, Bölgemizdeki bize göre 
gelişmiş iller düzeyine ulaşmayı planlıyoruz. 
Ancak bu hedeflerimiz karşısında, 
istihdam maliyetlerinin yanında, en büyük 
sıkıntı olarak enerji giderleri geniş yer 
tutmaktadır. Dolayısıyla; bir yandan enerji 
harcamalarımızın ucuzlatılmasını ve ilimizin 
çok müsait olduğu güneş-rüzgar-biyoenerji 
gibi alternatif enerjilerin devreye girmesi 
yönünde desteklerinizi bekliyoruz. 

GÜNEŞ ENERJİSİ
Yenilenebilir enerji yatırımlarında, yan 
sanayinde yapılacak yatırımların, öncelikli 
yatırımlar kapsamına alınmalı, OSB’lerde 
yapılacak bu yatırımlar için, 7. Bölge yatırımları 
şeklinde, yeni bir paket hazırlanmalıdır. 

Alternatif ve yenilenebilir enerjilerden 
elektrik üretiminde, lisanssız üretimin üst 
sınırının 1 MW’dan, 2 MW’a çıkarılmasını 
istiyoruz. 250 KW ile 2 MW arasında 
kurulan enerji tesislerine, mevcut OSB’lerde 
yapılan yatırımlar için verilen teşviklerin 
uygulanmasını istiyoruz. 

Sayın Bakanım;
Bizim için çok büyük aciliyet arz eden ve 
halen alt yapı çalışmalarını sürdürdüğümüz 
2. Organize Sanayimizin Elektrik sorununa, 
Zat-ı Alinizden destek bekliyoruz. 

TEİAŞ tarafından, Akyaka Köyü altında yer 
tespiti yapılan 154 KW’lık indirici merkezin 
ivedilikle ihale edilmesini istiyoruz. Bu 
şekilde, son iki yıldır gerilim düşümü sıkıntısı 
yaşanan mermer sektörümüzü rahatlatmış 
olacağız.”
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B urdur Engelliler Haftası kapsamında 
Burdur’da yaşayan 17 engelli genç, 
bir günlük askerlik heyecanı yaşadı. 

Burdur 58. Piyade Er Eğitim Alay’ında kamuflaj 
giyen 17 engelli genç, bir gün boyunca temel 
eğitim aldı, askerlerle birlikte yemek yedi.

Askerlik heyecanını bir günde olsa yaşayan 
17 engelli genç için Burdur 58. Piyade Er 
Eğitim Alayı, Eğitim Salonu’nda Yemin Töreni 
düzenlendi. Yemin Töreni’ne Burdur Valisi 
Nurettin Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya, Garnizon Komutanı Kur. 
Alb. Ümit Saltaş, AK Parti Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, Burdur Jandarma Komutanı 
Jan.Alb. Yavuz Özfidan, Burdur Emniyet 
Müdürü Abdulkerim Polat, Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Daire 
Müdürleri, Askeri Erkan, Engelli aileleri ve 
Erler katıldı. Yemin töreni, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Sancağın tarihçesi okundu, temsili 
askerlik uygulamasına tabi erler yaş kütüğüne 
sembol çaktı ve askerlik andı içildi.

Askerlik Andı’nın ardından Burdur Valisi 
Nurettin Yılmaz, engellilere hediye dağıttı. 
Yemin töreninde konuşan Burdur Garnizon 
Komutanı Kur. Alb. Ümit Saltaş, “Özümüzdeki 
askerlik duygusu sayesinde Türk Milleti 
dünyada yegane “ordu-millet” onurunu 
kazanan millettir. Ayrılmaz bir parçamız 
olan engelli vatandaşlarımız, kutsal askerlik 
görevini kısa süre de olsa yerine getirme 
imkanı buldu. Katılanlara teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik askerliğin tüm Türkler için bir onur 
meselesi olduğunu belirterek, “Anayasa’nın 
72’inci maddesinde vatan hizmeti her 
Türk’ün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. 
Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının 
dünyadaki yegâne örneğini teşkil eden Türk 
Ulusu için bir onur meselesidir. Kutsal askerlik 
görevini yerine getiren her birey, bunun 
haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. 
Temsili askerlik hizmetini yerine getirmek 
için gelen gençlerimiz heyecan ve coşku ile 
asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer 
Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla 
durmaktadır” dedi.

Yemin töreninde Garnizon Komutanı Kur.
Alb. Ümit Saltaş, terhis belgelerini dağıtırken 
keyifli dakikalar yaşandı. Yemin töreni, hatıra 
fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Butso Başkanı Yusuf Keyik, 

TERHİS OLAN ENGELLİ ASKERLERİN 
YEMİN TÖRENİNE KATILDI. 11 MAYIS 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Burdur’un 

önde gelen iş adamlarından Ercan Akın’a, 
‘Takdir, Övünç, Vefa Plaketi’ verdi. 

Öteden beri, başta iş adamları olmak 
üzere her kesimden Burdur ekonomisinin 
gelişmesi ve Burdur sorunlarının çözümü için 
çalışanlara her türlü takdir, teşvik, teşekkür 
ve vefa anlamında ödül ve plaketler vermekte 
olan BUTSO Yönetimi, bu kez de Aytaç Akın 
Mermer Firması sahibi Ercan Akın’a ‘Takdir, 
Övünç, Vefa Plaketi’ verdi. 

“Doğup büyüdüğünüz topraklarda 
yaptırdığınız eserler ile gönüllerimizde taht 
kurdunuz. Eğitime yaptığınız katkılardan 
dolayı, Burdurlular olarak sizlerle övünç 
duyuyoruz” ifadesi yer alan plaketi, Meclis 
Başkanı Feyzi Oktay’la birlikte veren BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, “Öğretmenlikten gelerek, 
adeta tırnaklarıyla çabalayıp, Burdur’umuzun, 
önde gelen iş adamlarımızdan Ercan Akın’ın 
Burdur ekonomisine ve Ülke ekonomisine 
yaptığı katkılar her türlü takdirin üzerindedir. 
Ayrıca bir niteliği daha var ki; Ercan Bey, 
Burdur’da kazanıp başka illere giderek, 
doğduğu yeri terk edenlerden olmamıştır. Bu 
yönden de bizim övünç şahsiyetimiz ve vefa 
örneğimizdir. Kendisini takdir ediyoruz” dedi. 

BUTSO’DAN İŞ ADAMI ERCAN AKIN’A PLAKET

Plaket için teşekkür eden Ercan Akın, 
“Burdur’da doğup, Burdur’da kazandığını ve 
başta eğitim alanı olmak üzere, Burdur için 
elinden geleni yapmaya devam edeceğini” 
ifade etti.  

13 MAYIS 2015
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B urdur Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Suat Acun yönetiminde düzenlenen 
toplantıda, Kanada Brock University 

St. Caterines’tan, Prof. Dr. Susan Drake 
ve Porf. Dr. Mary Louse Vanderlee yer aldı. 
Tercümanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ)’nden, Yrd. Doç. Dr. Behsat Savaş ve 
Doç.Dr. Fatma Çelik Kayapınar yaptı. 

Burdurlu iş kadınlarının yönelttiği sorulara 
verilen cevaplar şöyle oldu: “Onların 
üniversitesinde, sorumluluklarının ne 
olduğunu bilerek imza atıyorlarmış. 
Danimarka’da, kadının çalışma koşulları, 
bizdeki gibi değilmiş. Onlarda, çalışan bayan 
çalışma koşullarına göre imza atıyormuş… 
Sorumluluklar, herkes tarafından biliniyor. 
Patronun her söylediği ve verdiği direktif, 
benim imza attığım işim olması gerekiyor; 
katiyen ekstra bir şey isteyemez. Bazı 
olumsuz insanlar ve davranışlar olsa da büyük 
çoğunluk sorumluluklarını bilerek hareket 
ediyor. Kanada’da kadın ve tüm çalışanlar, 
patronun çocuğunu eğlendirme durumunda 
kalmaz…” 

Türkiye gündeminde yer alan, “Türkiye’deki 
gibi, Kanada’da kadına şiddet söz konusu 
mu ve kamuoyu tepki ne oluyor?” sorusuna 

TÜRKİYE VE KANADA’DA 
KADIN OLMAK!..

Burdur Kadın Girişimciler Kurulu, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis Salonu’nda, Kanadalı hemcinsleriyle, “Kanada’da kadın olmak” 
konulu toplantı düzenledi. 

verilen cevap ise şöyle oldu: “En hafif 
bir şiddet veya baskı hareketi, günlerce 
gündemde yer alır ve bu çok büyük bir olay 
olur. Dolayısıyla, böyle bir olumsuzluk zemin 
bulamaz.” Kanada’da kadının her sektörde, 
örneğin tır şoförlüğü veya otopark görevlisi 
olarak da rahat çalışabildiğini söyleyen Mary 
Louse Vanderlee; “En iyisi, kadınların birbirine 
destek olmasıdır” şeklinde görüşünü ifade 
etti.  

Soru cevaplı sürdürülen toplantının ardından, 
Kanadalı misafirlere Başkan Suat Acun 
tarafından hediyeler verildi.

14 MAYIS 2015
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C uma namazının ardından (15 
Mayıs 2015) gerçekleştirilen Ahilik 
Haftası kutlamaları, Burdur Esnaf 

ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Burdur 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile 
düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, geçmişte 
yaşayan esnaflık geleneği, Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği ekibi tarafından, 
“Şed Kuşatma” töreni olarak, terzi çırağından 
kalfalığa ve sonra ustalığa yükseliş, dramatize 
edilerek, canlandırıldı.  

YILIN AHİSİ ALİ ÜNVER
Programda, yılın ahisine ve ahilik geleneğini 
yaşatan esnaflara plaket verildi. Bu yıl 
Burdur’da yılın ahisi 1962 den bu yana 
lokantacılık yapan ve yanında bir çırak 
yetiştiren Ali Ünver oldu. Ünver’e Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekteri 
Hüseyin Başıbüyük tarafından cübbesi 
giydirildi, plaketi ise Burdur Valisi Hasan 
Kürklü tarafından takdim edildi. 

Esnaf Hafızamız 
AHİLİK Esnafsız 
Hatırlandı

Esnaflık hafızamız olan Ahilik, Ulucami avlusunda düzenlenen şed kuşatma töreni ile 
hatırlandı. Bu yıl yönetmelik değişikliği nedeniyle 11-17 Mayıs tarihlerinde kutlanan 
Ahilik Haftası’nda, geçmişten günümüze taşınmaya çalışılan esnaflık düsturu, 
esnaflığın ahlaki temelleri, halka anlatılmaya çalışıldı. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik’in de katıldığı törende, bürokratlar yoğunlukta idi. 
Ahilik töreninde, esnafın ilgisi görülmedi. 15 MAYIS 2015
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2014 yılında ise; Çavdır İlçesinde silah imalatı 
yapan Habip Yurtseven Burdur'un Ahisi 
seçilmişti. Ahilik geleneğini yaşatan Osman 
Görüşük, bir kebap salonunun fırınında 
çalışan Türkan Uçak, Mehmet Samancı ve 
Ahilik kutlamalarına verdiği destekten ötürü 
Şeker Bank Müdürü Ziya Savaş’a da plaket 
verildi. Ödül törenin sonunda geleneksel hale 
gelen ahi pilavı ve ayran ikram edildi.

AHİ OLMANIN ŞARTLARI
Programda konuşan Burdur Valisi Hasan Kürklü; 
“Ahilik Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş’ı Veli’nin 
değerleri ile kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. 
Asıl Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman 
Türk Halkının sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli 
meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan 
ve onları hem ekonomik hem ahlaki yönden 
yetiştiren çalışma yaşamını insan meziyetlerine 
göre düzenleyen bir düzendir. 

Kendi özel kuralları vardır. Günümüzde 
esnaf odalarına benzeyen bir işlevi olan 
ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin 
yardımseverliğin, kısaca bütün güzel 
meziyetlerin birleştiği sosyoekonomik bir 
düzendir. Ahi olmak ve peştamal kuşanmak 
için kişinin bir ahi tarafından önerilmesi 
zorunludur. Üye olmak isteyenlerin, ‘Fena 
hareketi bağlaması’ yani terk etmesi gerekir.
Bunlar: 1. “Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf 
kapısını açmak. 2. Kahır ve zulüm kapısını 
bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını 
açmak. 3. Hırs kapısını bağlamak, kanaat 
ve rıza kapısını açmak. 4. Tokluk ve lezzet 
kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak. 
5. yana kapısını bağlamak, Hak’tan yana 
kapısını açmak. 6. Herze ve hezeyan kapısını 
bağlamak, Marifet Kapısını açmak. 7. Yalan 
kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmaktır. 
Ahilik dürüstlük, güvenirlik, iş ve meslek 
ahlakına saygı, hukuka riayet etme, şefkatli, 

cömert olma ilkeleri esas alınmış, bu insani 
değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı 
olarak benimsenmiştir” dedi.

AHİLİK ESNAF TEŞKİLAT MODELİNİN 
ADIDIR
Törende açılış konuşması yapan Burdur 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Recep Kalkan; “Hak ile sabır dileyip bize 
gelen bizdendir. İlim akıl ve ahlak ile çalışıp 
bize geçen bizdendir. Prensibi ile günümüzde 
‘Ahilik’ esnafa özgü bir kavram olarak 
algılanmakta. Ancak bu kavramın günümüze 
ve geleceğe ışık tutan daha derin ve geniş 
anlamları vardır. Ahilik esnaf teşkilat modelinin 
adıdır. Bu modelin temelinde birbirini sevme, 
sayma, yardım etme, fakiri ve yoksulu 
gözetme ve iş hayatında ahlaki kuralları esas 
alma, vardır” vurgusu yaptı.
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetimi, üç siyasi parti 

milletvekili adaylarını basın önünde 
bir masada buluşturdu. Ak Partiden 
Reşat Petek, İbrahim Ekici ve Kamil 

Özcan, CHP’den Mehmet Göker, 
Kadir Koç ve Okan Kurd, MHP’den 

Alpaslan Dursun, Ali İsra Güngör 
ve Metin Işıldar katıldılar. 

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
düzenlediği ve moderatörlüğünü 
BUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 

Faruk Gündüzalp’in yaptığı “Milletvekili 
Adayları Tanıtım Toplantısı”ında, BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Burdur’un sorunlarını aktardı. Ardından kura 
ile konuşma sıralaması belirlenen üç parti 
adayları CHP, MHP ve AK Parti şeklinde 
kürsüye gelerek iktidar vaatlerini anlattı. 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Milletvekili 
Adayları partililer, STK’lar ve basından oluşan 
katılımcılara yaptığı konuşmada, Burdur’un 
sorunları ve taleplerini şöyle ifade etti: 

“Biz sizlere, Burdur’un, Bölgemizin ve 
Ülkemizin, Burdurlu işadamları cephesinden 
sorunlarımız ve çözüm önerilerimizi 
aktaracağız. Sizlerin de görüşleriniz ve 
sorunların çözümüne ilişkin düşüncelerinizi 
almak istiyoruz. Ardından Üyelerimizin ve 
basının sorularına cevap vermenizi bekliyoruz.

BURDU EKONOMİSİNİN YAPISI
Bilindiği gibi İlimiz, bize göre belli bir 
gelişmişlik düzeyine gelmiş iller arasında göç 
veren ve gelişim arayışında olan bir ildir. 

İlimiz ekonomisi, 4 ana sektöre dayanmaktadır: 
• Birincisi: Tarım ve Hayvancılık, Tarım 

Makineleri ve Gıda Sanayisidir. 
• İkincisi: Doğaltaş Mermercilik ve Maden 

Sanayisidir. 
• Üçüncüsü: Eğitim, Hizmet ve Ticaret.
• Dördüncüsü: Turizm. Yüksek 

potansiyellere rağmen otel, restoran, 
hediyelik, eğlenme-dinlenme tesisleri 
bakımından sektörel alt yapısını 
tamamlayamamıştır.  

BUTSO MİLLETVEKİLİ 
ADAYLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

18 MAYIS 2015
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TEMEL SORUNLAR
Bu dört ana sektörün, ayrı ayrı önemli 
sorunları bulunmaktadır. Ancak, geçtiğimiz 
8 Nisan günü Ankara’da gerçekleştirilen 
Ekonomi Şurasında Sayın Başbakan’a da 
ifade ettiğimiz gibi, “Sorunların sorunu 
eğitimsizliktir.” 

Kastettiğimiz diplomalı, üniversiteli insan 
değil; kastımız, emanet ve sorumluluk 
ehli, kimlikli-kişilikli nitelikleri geliştirilmiş 
insandır. Kastımız, patronla çalışanı, Milli 
Ekonomi çizgisinde, milli ideallerin ruh ikizi 
haline getiren sistemdir. Millet bilinci yüksek 
toplumsal şuuru sağlayabilmektir.  

Gerçek kalkınmanın ve Anadolu’da bağımsız 
yaşayabilmenin en temel şartlarını oluşturan 
bu insan ve toplum hedefleri, gerçekleşmesi 
imkansız şeyler değildir. Formül, referanslarını 
kendi tarih, kültür, medeniyet kaynaklarımızdan 
alan gerçek bir Milli Eğitim Sistemidir. 

İLİMİZİN SORUNLARI
Göç ve Göl Sorunları:
-Burdur’un sorunlarını, insan faktörü ile 
birlikte “Göç sorunu-Göl sorunu” şeklinde 
özetlemek mümkündür. 
İlçelerin İl Merkezi İle Kopukluğu:
-Merkezin ilçelerle kopukluğu; ticaretin, 
yatırımsızlığın ve göçün en temel problemini 
teşkil etmektedir. 
Şehircilik-İmar:
-İlimize yatırım cazibesini arttırmanın yanında; 
Şehrin, uzun yılların vizyonsuzluğu ile oluşmuş 
çarpık imar yapısından kaynaklanan, yaşam 
standardı düşüklüğünü yükseltme sorunu 
bulunmaktadır.  

-Şehir-Üniversite Öğrenci Yolu sorunu.
-Uzun vadeli, Şehircilik Stratejisi ve Vizyonel 
Bakış sorunu…
Tarımın Sorunları: 
-Toplulaştırma, -Tapu-sicil güncelleme, 
-Tohum sorunu, -Hibrit ve GDO sorunu, 
-Toprağı taşlaştıran gübre sorunu, -Suyu-
havayı ve dolayısıyla insan ve canlıları 
zehirleyen ve biyolojik dengeyi bozan Zirai 
İlaç sorunu, -Tarımsal ürünlere güven sorunu, 
-Şeker Fabrikası satışı ve Pancar Kotası 
sorunu…
Hayvancılık Sorunları: 
-Yerli ve verimli damızlık ırk sorunu, -Aşı 
sorunu, -Ette-Sütte Antibiyotik sorunu, -Şap 
ve Kuş Gribi sorunu, -Sütte yüzde 85’inin 
işlenemeyişi, -Yem sorunu, -Küçükbaş 
hayvancılık politikalarındaki yanlışlığın 
düzeltilmesi ve et açığının giderilmesi sorunu, 
-Yassıgüme ve Düğer bölgesinde en kısa 
sürede Hayvancılık İhtisas OSB kurulmalıdır, 
-Hayvancılık İşgücü sorunu vardır. -Hayvan 
Borsası sorunu … 
Tarım Makineleri Sanayisi Sorunları:
-Kümeleşme ve ortak Ar-ge ve Dünya ile 
rekabet sorunu, -Burdur Tarım Makineleri 
alanındaki tecrübe ve birikimi, bu sektörde 
gelişim potansiyeli doğurmuştur. Ddolayısıyla, 
özellikle kaynakçı ve tasarımcı gibi nitelikli 
eleman sıkıntısı ortaya çıkmış ve “Çıraklık-
Kalfalık-Ustalık” sistemi arayışını gündeme 
getirmiştir…
Bölgesel OSB, Fuar ve Yatırım:
-Batı Akdeniz Bölgesi adına Ağlasun-Çeltikçi 
arasında Bölgesel OSB sorunu,   
-Antalya, Isparta, Burdur’un birbirinden 
kopuk ve illerin enerji kaybı şeklinde yürütülen 
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tanıtım-fuarcılık sorununu çözecek Bölgesel 
ve Uluslararası nitelikli fuar sorunu,
-Plansız ve verimsiz Tanıtım sorunu,
-Yatırımcı çekme sorunu,
-Süleyman Demirel Hava Limanı bölgesinde, 
Bölgesel ve Yöresel Ürünler Pazarı 
kurulmalıdır…
Enerji Sorunu:
-Burdur ve Bölge ölçeğinde Güneş-Rüzgar-
Biyo Enerjileri için proje ve yatırım sorunu. 
-Gölhisar’a kadar götürülecek doğal gazın, 
Burdur merkezden götürülmesi ve başka 
güzergah düşünülmemesi gerekmektedir. 
-Sanayi-OSB ve Tarımda kullanılan enerjinin 
ucuzlatılması sorunu.
Mermer ve Madencilik:
-Ocak ruhsat sorunu, -Mermercilik İhtisas 
OSB’de, göç ve uzak ilçelerin merkeze 
yakınlaşması sorununa da çare olacak şekilde 
‘Yer seçimi’ sorunu,
-Mermer Lojistik (Kemer-Bozlar) Yol sorunu, 
-Ocaktan Blok satışların Mamul Satışlarına 
Dönüşüm sorunu, -Çevre ve Ar-ge sorunu, 
-Ocak işletmeciliğinin Burdur’a Katkı sorunu, 
-Mermercilik işgücüne çözüm sorunu…
Ticaret Sorunu:
-Öğrenci Barınma ve eğlenme tesisleri 
sorunu, -Esnaflık ve Ahilik Karakterine Ulaşma 
sorunu, -Çevre Yol Ticaretinin Geliştirilmesi 
sorunu…

Turizmi Sektörleştirme Sorunu:
-Yıldızlı Otel ve yatak kapasitesi, -Restoran 
ve konferans salonları, -Turistik mekanların 
yol ve alt yapısı, -Hediyelik üretimi, -Turizm 
Kültür Müdürlüğünün etkinlik ve verimliliğinin 
geliştirilmesi… 

ÇÖZÜM İŞBİRLİĞİ METODU:
-Bütün bu sorunların çözümünün başlangıç 
noktası olarak, en başta Üniversite ile işbirliği 
içinde bir envanterin çıkarılması ve buna 
dayalı olarak, geniş katılımlı zeminlerde 
oluşturulacak Ana Stratejik İl Planı yapılmalıdır. 
-Seçilecek Vekillerimizle, Oda’mızın 
oluşturacağı Sivil Toplum Platformu ile 
Ankara ve Bakanlıklar ayağının yürütülmesi 
sağlanmalıdır. Bu işleyiş, üç aylık periyotlarda 
‘İstişare ve Değerlendirme’ toplantıları 
şeklinde yürütülmelidir.  

Çok değerli Adaylarımız;
Seçilecek Vekillerimizin hangi partiden 
olursa olsun STK’larımızla işbirliği içerisinde 
olacaklarını düşünüyoruz. Bizim görüşlerimiz 
bunlar. Şimdi sizin görüş ve düşüncelerinizi 
almak ve soruları cevaplandırmanızı istiyoruz.”

Adaylar, seçildikleri taktirde, üç ayda bir 
biraya gelebilecekleri sözünü verdiler. Ayrıca, 
siyasi parti m.vekili adayları ve yetkilileri, bu 
programı gerçekleştiren BUTSO’yu tebrik 
ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. 
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H TMYO Öğrt. Gör. Kahraman Köktürk 
tarafından dokuzuncusu düzenlenen 
Kariyer Günleri programında konuşan 

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
“Siz hayatınızı, daha baştan itibaren bir plan 
ve program dahilinde düşünmüyorsanız, 
hem kendinizi ve hem de ailenizi sıkıntıya 
sokarsınız” dedi. ITSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Şükrü Başdeğirmenci ise; “Sadece 
okulları bitirmek yetmiyor. Kendinize ileri 
hedefler koymalısınız” diyerek başladığı 
sözlerini, “Sizler, benim özellikle tahsil 
hayatımdaki önemsemezliğe düşmeyiniz…” 
nasihatleriyle sürdürdü.

ODA BAŞKANLARI KEYİK VE 
BAŞDEĞİRMENCİ’DEN MAKÜ’LÜLERE DERS

Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odaları (BUTSO ve ITSO) Yönetim 
Kurulu Başkanları Yusuf Keyik ve 
Şükrü Başdeğirmenci, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Bucak Hikmet Tolunay Meslek 
Yüksek Okulu (HTMYO) konferans 
salonunda düzenlenen Kariyer Günleri 
programında öğrencilere hayat dersi 
verdiler. Keyik ve Başdeğirmenci’nin, 
kendi hayatları içinden ilginç 
örneklerle verdikleri dersleri, salonu 
dolduran kalabalık bir öğrenci kitlesi 
dinledi.  

BUTSO Başkanı Keyik, kendisini tanıtarak ve 
insan hayatındaki planlı çalışmanın önemini 
vurgulayarak başladığı konuşmasıyla; 
hayat dersine şöyle devam etti: “Başta 
bu ülkeyi idare edenden başlayarak, tüm 
vatandaşlarımız, günümüzü ve geleceği iyi 
okuyarak kendisine doğru hedefler belirleyip, 
planlamalıdır. Tabii ki, bizim yaşadığımız 
dönem şartları ile bugün sizin yaşadığınız 
şartlar doğal olarak çok farkladır. Ben 81 
ihtilalinde askerliğimi yaptım. 1983’ten sonra 
seçimle gelen o günün Hükümeti döneminde 
hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaya başladı. 
Özellikle, iletişim ve haberleşme araçlarında 
büyük gelişmeler yaşandı. O gelişmeleri, o 
günün şartlarında doğru okumaya çalışarak, 

27 MAYIS 2015
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maddi imkansızlığımızı da göz önünde 
tutarak, nakliyecilikte ve en alt kademelerden 
başlayarak, sabırla yolumuza devam ettik 
ve başarılı neticeler de aldık. Bugün sizler 
için hayata atılıp, bir yere gelmek için birçok 
kolaylıklar olduğu gibi, çok zorluklar ve rekabet 
de bulunmaktadır. Kolaylıkları değerlendirmek 
ve zorlukları aşabilmek için, sadece diploma 
kariyer sağlamamaktadır. Kendinizi, bilgi 
ve tecrübelerle ve en az bir veya iki dil 
öğrenerek donatmalısınız. Dil biliyor, nitelikli 
ve donanımlı iseniz, önünüzdeki kapılar çok 
kolay açılacaktır. 

Bu bakımdan, bugünlerin kıymetini 
bilmelisiniz. Aileleriniz sizleri çeşitli 
zahmetlerle okutmaktadır. Bunun kıymetini 
bilmek durumundasınız; kendinize, ailenize 
ve ülkenize faydalı bireyle olmalısınız.”

Konuşmaların ardından, HTMYO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Ali UYSAL tarafından günün 
anısına Keyik ve Başdeğirmenciye plaketler 
verildi. Değişik öğrenci grupları, hazırladıkları 
sosyal proje dosyalarını, iki TSO başkanına 
verdiler. Ayrıca Keyik ve Başdeğirmenci, 
9.Kariyer Günleri programının ardından, 
Bucaklı bir radyonun canlı yayın konuğu 
oldular. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Başkan Yardımcısı Ömer Çeliker ile 

birlikte, Yeşilova-Salda Beldesinde, maden 
kazasında şehit olan iki işçi için okutulan 
Mevlide katıldılar. Keyik ve Çeliker, şehitlere 
rahmet ve kalanlara başsağlığı dilerken; 
“İhmallerin önüne geçilmesi için yetkililerin 
ciddi önlemler almasını” istediler. 

BUTSO Başkanı Keyik, 

ŞEHİT MADENCİLER İÇİN OKUNAN 
MEVLİDE KATILDI

12 HAZİRAN 2015

Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen 
maden kazasında şehit olan 2 işçi, Yeşilova’daki 
Krom Madeninde meydana gelen gaz sızıntısı 
ile yaşamlarını kaybetmiş ve Salda’da toprağa 
verilmişti. Salda Eski Belediye alanında okunan 
mevlide, İl ve ilçe merkezi ile çevre köylerden 
de katılımlar oldu. Maden ocağında meydana 
gelen kazanın üzüntüleri, okunan Mevlit ve 
halka verilen yemekle paylaşıldı.

Başkan Keyik, “Şehit kardeşlerimizin geride kalan yakınlarının acılarını 
paylaşmak, toplumumuzu bir arada tutacak en önemli değerlerimizdendir”
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B u kültürü yaşatma gayreti içinde olan 
Mehmet Cadıl’a teşekkür eden Keyik; 
“Millet kimliğimizin gelecek nesillere 

taşınması için tarih, kültür ve geleneklerimizin 
yaşatılması ve korunması, en az ekonomik 
değer ve kazanımlar kadar önemlidir” dedi. 

Şenlikte, Mehmet Cadıl’ın açış ve protokolün 
selamlama konuşmalarının ardından, 
Halil Er’in okuduğu Teke Yöresi Türküleri 
söylenerek, oyunlar oynandı. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, 

15. Aziziye Yayla Şenliklerinde 
14 HAZİRAN 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, iki yıl Tarihi Kırkpınar Ağalığı yapan Mehmet Cadıl’ın 15 
yıldır düzenlediği, Aziziye Yalla Şenliğine katılarak, Teke Yöresi kültür ve 
eğlence geleneğine destek verdi. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 187

BUTSO Meclis Salonu’nda bir araya 
gelen bölge işadamları, “Ortak, 
sektörel ve ulusal ekonomik politikalar 

ile 550 Milyon Dolar ihracatı, 60 bin istihdamı 
olan BAKSİFED’i ve  TÜRKONFED’i konuştu.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 
(BAKSİFED) Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)’nı 
ziyaret etti. BAKSİFED ziyaretinde, ilimiz 
ve bölgemizden, iş kuruluları ve işadamları 
buluştu. BUTSO Meclis Salonu’nda bir araya 
gelen bölge işadamları, “Ortak, sektörel ve 
ulusal ekonomik politikaların geliştirilmesine” 
katkı çalışmaları yaptı. BAKSİFED Yönetimi, 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED)’i anlattı. BUTSO’ya yapılan 
ziyarete; Ali Eroğlu (BAKSİFAD ve ANSİAD 
Bşk.), Alper Bayhan (IGSİFED), Ahmet 
Kasapoğlu (OSİAD), Leman Sedef Tuna 
(ANTİKAD), Dr. Figen Sayın (AGİDER), 
Abdullah Erdoğan (ANSİAD), Deniz 
İstanbullu (ANSİAD-BAKSİFED Gen.Sekr.), 
Hande Canlıkan (ANSİAD-BAKSİFED Basın 
Danışmanı) katıldı. 

BAKSİFED BÖLGE İŞ KURULUŞLARINI 

BUTSO’DA BULUŞTURDU

14 HAZİRAN 2015

BAKSİFED yönetimi, BUTSO’yu ziyaret ederek,  ilimiz ve bölgemizden 
işadamları kuruluş başkanlarını buluşturdu.

BÖLGESEL HAREKET
Bölgesel ve örgütlü hareketin önemli olduğunu 
vurgulayan ve çalışmaları için kendilerini 
kutlayan BUTSO Yönetim Kulu Başkanı Yusuf 
Keyik, “BAKSİFED’ı önemli bir çalışma. Bu 
bölgesel hareket hepimiz için önemli. Isparta, 
Burdur, Antalya olarak artık tek başına değiliz.. 
Dünyanın sınırlarının kalktığı bir yerde, biz de 
Bölgesel hareket etmek zorundayız. Biz Oda 
olarak, bölgesel hareketlere büyük değer 
veriyoruz. Bölgenin en küçük ili olmamız 
dolayısıyla, böyle birlikteliklere bizim daha 
çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla, her türlü 
birlikteliğin içinde olmak isteriz” dedi. 

BAKSİFED HAREKETİ
Batı Akdeniz Bölgesi iş hayatının durumunu 
değerlendiren BAKSİFED Yönetim Kurulu 
Başkanı, TORKONFED Başkan Yardımcısı 
ve ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, bölgesel 
kuruluş olan BAKSİFED hareketi konusunda 
şunları söyledi: “Antalya, Isparta, Burdur 
bölgesi (TR61) ve yakın çevresinde faaliyet 
gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, 
kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları, 
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derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, 
sektörel ve ulusal ekonomik politikaların 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel 
ve sektörel kalkınma ve vizyonları geliştirerek 
uluslararası entegrasyona ve rekabet 
gücünün artırılmasına yardımcı olmak, 
projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren 
sorunları ve çözüm önerilerini, kamuoyuna, 
yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, 
üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak 
çalışma zemini oluşturmak amacıyla kurulan 
BAKSİFED, 15 Mart 2011 tarihinde resmen 
kurulmuş ve 5 gün sonra da TÜRKONFED’e 
üye olmuştur.”

BAKSİFED Başkanı Eroğlu, kuruluşlarının 
büyüklüğü konusunda; “ANSİAD (Antalya 
San. ve İşad. Dern), ALSİAD (Alanya San.
ve işad.Dern), MASİAD (Manavgat San.ve 
İşad.Dern), IGSİAD (Isparta Girişimci ve San.
İşad.Dern), ANTİKAD (Antalya İş Kadınları 
Dern), OSİAD (Antalya Organize San.işad.
Dern), AGİDER (Akdeniz Gir.İş Kadınları 
Dern) ve TÜSİAD (Türkiye San.İşad.Dern) 
gibi üyelerimizin, TÜSİAD hariç yaklaşık 5 
Milyar 300 Milyon TL.lik toplam cirosu, 550 
Milyon Dolar ihracatı ve 60 bin istihdamı 
bulunmaktadır” dedi.  

Ali Eroğlu
BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı
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İ ftar’ın ardından, BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik’in yaptığı açış 
konuşması ile 73 üyeden oluşan BUTSO 

Meslek Komiteleri toplantısı başladı. Üyelerin 
birbiriyle tanışma ve kaynaşması şeklinde 
başlayan toplantıda, Meslekleri adına 
konuşan Komite üyeleri, mesleki sıkıntılarını 
ve çözüm önerilerini paylaştılar. 

Bu mübarek Ramazan Ayında, dışımızdaki 
hemen tüm İslam aleminde insanlık dramı 
acılar yaşanmakta olduğunu belirten BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, “Bizler halimize 
şükrederken, İslam Aleminin de bir an evvel 
yaşadıkları ıstıraplardan kurtuluşu için, bu 
Mübarek ayda onların kurtuluşu için de 
dualar ediyoruz. Tüm mazlumların dertlerine 
deva olabilmek için de daha çok çalışmak 
zorundayız. İşte bu noktada, siz meslek komitasi 
üyelerimizin daha başarılı ve mesleklerin 
daha verimli olabilmesi için, bu komitelerin 
yapmakta olduğunuz aylık toplantılarına 
biraz daha özenli katılım sağlamalıyız. Zira, 
Oda olarak kazandığımız Akredite Oda 
niteliğimizi geliştirerek sürdürebilmemiz, biraz 
da bu çalışmalardaki başarılarımıza bağlıdır. 
Odamızın hizmet standartlarının uluslar arası 
nitelikte sürdürülebilmesi de her kademedeki 
verimliliğimize bağlıdır. 

BUTSO MESLEK KOMİTELERİ
İFTARDA BULUŞTU

10 TEMMUZ 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) organlarından olan Meslek 
Komiteleri, Restoranda verilen iftar 

yemeğinde bir araya geldi.

Bu duygularla, yapacağınız çalışmalarda 
başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” dedi. 
Ardından meslek komitesi üyeler, mesleki 
sıkıntılarını ve çözüm önerilerini birbirleriyle 
paylaşarak, çalışmalarını başarıyla tamamladı.
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K onuya ilişkin bir açıklama yapan 
Başkan Yusuf Keyik şunları söyledi: 
“Yaptığımız çalışmalar sonuç verdi; 

gıdacı esnafımızın şeker sorunu çözüldü. 
Burdur Şeker Fabrikası’nın tüccara verilen 
istihkakının bitmesi ile oluşan sıkıntının 

BUTSO Başkanı Keyik: 

“Şeker sorunu 
çözüldü; tadımız 
bozulmayacak”

13 TEMMUZ 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik’in, Burdur gıda esnafının şeker sıkıntısının giderilmesine ilişkin yaptığı 
çalışmalar sonuç verdi; şeker sorunu çözüldü.

giderilmesi için geçtiğimiz günlerde devreye 
girdik. Burdur Şeker Fabrikası yetkilileriyle, Genel 
Müdürlük görüşmelerimizle harekete geçtik. 
Ak Parti ve CHP Milletvekillerini bilgilendirerek; 
Onların da Genel Müdürlük nezdinde girişimleri 
sağlandı. Bütün bu çalışmaların neticesinde, 
sadece Burdur esnafı için, 30 Ağustos’a kadar 
olmak üzere, günde 30 çuvalı geçmemek şartıyla, 
şeker verilmesine müsaade edilmiştir.”

Sorunun çözümünde ilgilerini esirgemeyen 
yetkililere ve destek olan Sivil Toplum Kuruluşlarına 
teşekkür eden Keyik, açıklamasını şöyle 
tamamladı: “Başta, Burdur Şeker Fabrikamızın 
Müdürü ve ekibi olmak üzere, Türkiye Şeker 
Fabrikaları Genel Müdürlüğü’ne, girişimlerinden 
dolayı çok değerli Milletvekillerimize ve bu 
çalışmada bize destek veren tüm sivil toplum 
örgüt başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burdur 
şekersiz kalmayacak, tadımız bozulmayacak.”
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
kaçakçılığın boyutları ve ekonomiye 

verdiği zararlara dikkat çekerek bir açıklama 
yaptı. Başkan Keyik’in açıklaması şöyle:
“Kaçakçılığın, ülke ekonomisinde yarattığı 
kayıpları bir kampanya ile dile getiren ve 
hem esnafı hem toplumu kaçak ürünlerle 
mücadeleye çağırıyoruz. Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı 
Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde; 
ülkemizin akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle 
yılda 2 Boğaz Köprüsü, sigara kaçakçılığı 
nedeniyle de 24 uluslararası hava limanı 
kaybettiğini vurgulamıştı. Benzer şekilde 
kaçak çay ve gıda ürünleri de hem maddi 
kayba neden oluyor hem de sağlığımızı ciddi 
oranda tehdit ediyor.

DEVLET-ESNAF KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELEDE EL ELE

CEZA VE DENETİM
Bunun yanı sıra, devlet de bir yandan 
kaçakçılık suçunun cezasını bir yandan da 
denetimleri arttırdı: Artık kaçak ürün satanlara 
verilen hapis cezası üç yıldan az olamayacak. 
Kaçak ürünleri yakalatanlara ise, ikramiye 
verilecek. Kaçak ürünlere yönelik ihbarlar 
için ilgililerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
Alo 136 hattına başvurması yeterli. Bu 
sayede vatandaşlarımız, hem kaçakçılıkla 
mücadeleye destek vermiş olacaklar. Diğer 
yandan, hem de kaçak ürünlerle birlikte 
kaçakçıların yakalanmasını sağlarlarsa para 
ödülü kazanabilecekler.

Yetkililer ayrıca, TAPDK ruhsatı olmadan 
sigara satışı yapanlar ile açık tütün satanları 
da önümüzdeki dönemde mercek altına 
alarak, kayıt dışı satışları ve 18 yaş altındaki 
kişilere tütün mamulü satılmasını engellemeyi 
planlıyor. “

15 TEMMUZ 2015
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BURDUR EKONOMİK YAPISI
Konuşmasına, Burdur’un ekonomik ve ticari 
yapısını özetleyerek Başkan Yusuf Keyik, şunları 
söyledi:
“Biz Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
çalışmalarımızı genelde, tarım ve hayvancılık, 
doğaltaş mermercilik madencilik, üçüncüsü 
eğitim ve dördüncü olarak da gelişmekte olan 
turizm sektörü şeklinde ele almaktayız. Tarım 
ve hayvancılıkta ciddi anlamda yol aldık ve 
kooperatifleşme yönü başta olmak üzere, Türkiye 
çapında bir yer edindik. 

İkinci sektörümüz olan mermercilikte ve ağırlıklı 
olarak blok satışında 2010 yılından itibaren, başta 
ihracata katkı anlamında olmak üzere büyük mesafe 
aldık. Ancak sadece Çin’in blok talebine dayandığı 
için çok sağlıklı bir yapıya sahip değil. Mermer ve 
Madencilik sektörümüzün yatırım maliyetleri çok 
yüksek. Ülkemize büyük katkıları var. Ancak, çevre 
faktörünü henüz tam bir dengeye oturtabilmiş 
değiliz. Bunun çözümünün artıkların geniş çaplı 
ve süratle değerlendirilmesi şeklinde olabileceğini 
düşünerek, çalışmalar yürütüyoruz.

BURDUR ANA ARTERLER 
ANKET RAPORUNU AÇIKLADI

BUTSO Başkanı 
Yusuf KEYİK,

Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Oda olarak, yapmış oldukları 

“Burdur’un ana caddelerinde 
ticaretin geliştirilmesi ve tek 

cadde üzerindeki yoğunluğun 
diğer caddelere da yayılması için 
esnafın görüşlerini belirlemek ve 
bu görüşlerden hareketle bir yol 
haritası çizmek” anlamındaki bir 

anketin, yine esnaf ve sivil toplum 
kuruluşları ile değerlendirilmesini 
gerçekleştirdi.  Oda restoranında 

verilen akşam yemeğinden 
sonra Oda Konferans salonunda 

gerçekleştirilen toplantıya Oda, 
Belediye, Birlik ve esnafımız 

katıldı.

15 TEMMUZ 2015
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Eğitim sektörü olarak bu yıl Üniversitemizin 23 
bin öğrenci sayılarına geleceğini düşünüyoruz. 
Bu artan öğrenci-öğretim üyesi sayılarını da 
ticari kazanca çevirme çabaları içindeyiz. 
Eğlenme, dinlenme, alışveriş mekanları 
hazırlamamız gerekiyor. Esnafımızdan 
şikayetler, esnafımızın da halktan şikayetlerini 
duyuyoruz. Bu ilişkinin daha düzgün bir 
memnuniyet çizgisine getirilmesi gerekiyor. 
İşte bu anket çalışmamız da ağırlıklı olarak 
bu hedefe yönelik yapılmıştır. Bu akşam da 
sizlerle bu anket raporunu değerlendirmek 
istedik.

Burdur’da henüz gelişmemiş, ancak büyük 
potansiyelleri olan Turizm Sektörümüz var. Bu 
sektör, turizm şirketlerinin paket programlarına 
mahkum görülmekte. Antalyalıların da şikayet 
ettiği bu yapıyı, bizler Burdur’un alternatif 
turizm potansiyellerine çekme adına kırmak 
zorundayız. 

DEMOKRATİK KATILIMCI YAPIMIZI 
GELİŞTİRMELİYİZ
Burdur’un ana arterleri üzerinde yaptığımız 
anketimize toplam 153 kişi katılırken, 53 kişi 
de katılmadı; tıpkı bu salona davet ettiğimiz 
halde gelmedikleri gibi… Tabii ki, bu durumu 
üzülerek ifade ediyorum. Bu ifademiz şikayet 
anlamında değil, durumu tespit içindir. 
Bakınız; 145 üyemizi davet ettiğimiz halde, 
Burdur esnafı ve ticaretimizin geliştirilmesi 
anlamında önemli bir çabanın sergilendiği 
şu toplantımıza, gördüğünüz gibi yaklaşık 
50 kışı katılmış durumda. Katılanlara ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Belki en kritik nokta 
burası ki; katılımcı demokratik yapımızı 
geliştirmeliyiz ve eksiklerimizi konuşarak 
giderebilelim. 

HAKSIZ ELEŞTİRİDEN KAÇINMALIYIZ
Hem hiçbir çağrıya cevap vermeyecek, 
toplantılara katılmayacaksın, seminer 
ve konferanslara gelmeyeceksin; sonra 
da, “Başkan aidat almaktan başka ne 
yapıyorsun?” diyerek, anlamsız ve haksız bir 
eleştiri yapacaksın. Kusura bakılmasın amma, 
bu haklı bir eleştiri değildir. Çalışmalarımıza 
katılanların tabii ki her türlü eleştiriye hakları 
vardır. 

ESNAF İŞİNDEN MEMNUN
Ankette esnafımız, “İşinizden ve kazancınızdan 
memnun musunuz?” sorusuna %63 kişi 
memnuniyet belirtirken, % 37’si hayır 
demiştir. Katılım daha yüksek olsaydı, işte bu 
memnuniyet ve memnuniyetsizlik sebeplerini 
ortaya çıkarıp, yapacağımız yol haritasını 
belirleyebilirdik…

GÖRÜŞLER
Toplantıya katılanlardan bazı görüşler şöyle: 
“Ana caddelerdeki trafiğin yanlış işleyiş 
içinde olması, yeterli levhaların olmaması 
nedeniyle, dışardan gelen ziyaretçilerden 
istifade edemiyoruz” “Burdur’da işyeri 
kiraları çok yüksek. İşyeri açanlar, genellikle 
altı ay sonra, umduğunu bulamayıp, işyerini 
kapatmaktadır.”  BUTSO Başkanı Yusuf Keyik 
bu görüşü şöyle değerlendirdi: “Biz Oda 
olarak, yeni işyeri açmak ve kayıt yaptırmak 
üzere gelen müteşebbisimizin fizibilite 
çalışmasına katkıda bulunabiliriz. 

“Sadece Gazi Caddesi’ne mahkumiyeti 
kaldırıp, alternatif caddeler geliştirmeliyiz. 
Otomobil sayısı en çok il durumundayız. 
Dükkanların önündeki bir-iki sıra parklardan 
kurtarılması gerekiyor. Gazi Caddesi’ndeki 
trafik ve park çözülmeden gidiş-gelişli çift 
yön olması doğru olmaz.” BUTSO Başkanı 
Keyik; “Biz Oda olarak; başından beri, 
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trafik akış yönünün Köprübaşından, Şeker 
Fabrikası istikametine olmasını istedik. Zira bu 
şekilde sanayicimiz bankalarla işlerini rahat 
görebilecek ve dışarıdan gelenler şehrimizi 
görebilecek.”

“Ankette yaklaşık %40 oranında bir işinden 
memnuniyetsizlik görülüyor ki; bu büyük bir 
oran. %23 oranında esnafın 1-3 yıl içinde işini 
sonlandırdığı görülüyor. Kışla Caddesi’nde 
de çok sayıda dükkanın açılıp, kısa sürede 
kapandığını görüyoruz. Zaten bu üç yılda 
esnaf sermayesini yiyip bitirecektir ki bu 
olumsuz bir durumdur.  

ÇELİŞKİLER
İşinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 
Sorusuna; %69 Hayır, %48 Evet demiş. 
Bunun üzerinde yapılan görüşmeler şöyle:
Keyik; “Bu oranları iyi değerlendirmeliyiz. 
İşinden memnun ve geliştirmeyi 
düşünmüyorsan ve müşterisizlikten, halkın 
Isparta’ya gitmesinden yakınmamalısın. 
Bunu izah etmeli ve çelişkiyi düzeltmeliyiz. 
Anketin diğer sorularına verilen cevaplarla 
değerlendirdiğimizde, ‘İşinden memnun ve 
işini geliştirmeyi düşünmeme’ durumunu 
görmek mümkün. Ve tabii ki, bu yapıyı 
hareketlendirmeli; yenilikçi ve gelişmeci bir 
anlayışı geliştirmeliyiz. 

Bu madde ile söz alan esnafımızın da ortaya 
koyduğu görüşlerden bazıları şöyle: “Gazi 
Caddesindeki mevcut trafik akışı ters yöne 
çevrilmeli.” Gazi Caddesi, 1930 yılında trafiğe 
açıldığında, 30 metre olarak belirlenmiş. O 
tarihlerde araç sayısı 3-5 iken, aradan 60 
yıl geçmiş, artık yükünü taşıyamamaktadır. 
Uygulanması gereken tek yönlü, ama yönü 
değiştirilen bir uygulama olmalıdır.”

“Adliye Caddesi’nin düzeni, kaldırımları 
kullanılabilir hale getirilmelidir.”

“Alışveriş merkezleri, kendi otopark 
problemini çözmelidir. Bu çözüm; ücretsiz 
otopark şeklinde sağlanabilir.” 
  
Toplantı, karşılıklı görüş belirtmeler şeklinde 
ve sürdürüldü. Burdur Belediye Başkan Vekili 
Atam Gülcü, bütün konuşmaları not alarak bir 
değerlendirme yaptı. Katılımcılar ve Gülcü, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapmış 
olduğu bu çalışmanın çok değerli olduğunu 
ve teşekkür ettiklerini belirttiler.
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A ntalya, Burdur, Isparta’dan oluşan Batı 
Akdeniz (TR-61)’de bulunan Burdur, 6 
bölgeden oluşan Teşvik Sisteminde, 

3. Teşvik bölgesinde yer almaktadır. Bu 
Teşvik Sistemi Burdur’u, bölge içindeki 
yatırımlar bakımından önemli bir avantajlı 
yere getirirken; Burdur Organize Sanayi 
Bölgesinde yapılacak yatırımları için ise, ayrıca 
bir avantaj teşviki de sağlayarak 4. Bölge 
teşviklerinden yararlandırmaktadır. Bunu 
bilen yatırımcı, Burdur’da yatırım yapmak ve 
özellikle de Burdur 2.OSB’de yatırım yapmak 
istemektedir. 

Bunun farkında olan Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası (BUTSO) ve 2.OSB Yönetimi, 
olabilecek en hızlı bir çabayla çalışmaları 
hızlandırma gayreti içinde bulunmaktadır. 
Konuya ilişkin bilgi veren BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, “Burdur’un 
yatırımcıya ve dolayısıyla istihdama büyük 
ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yatırımcının 
da, 4. Bölge teşviklerinden yararlanmak 
için 2. OSB’yi beklediğini de biliyoruz. 96 
Hektardan oluşan 2. OSB’mizin, 22 büyük 
parseli bulunmaktadır. Bir yandan, maddi 
imkansızlıklar, diğer yandan bürokratik 
prosedürlerin yavaş işleyişine rağmen; bizler 
de 2. Organize Sanayi Bölgemizin hem alt 

Burdur II.OSB 
ÇALIŞMALARI HIZLANDI

12 AĞUSTOS 2015

yapısını tamamlamaya çalışıyor ve diğer 
yandan ön tahsislerle yatırımcı kazanmaya 
çalışıyoruz. İşte burada, sahada görüldüğü 
gibi, müteahhidin alt yapı çalışmalarını 
denetliyor ve hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.  
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MAKÜ Sanayi İşbirliği Girişimcilik Merkezi 
adına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Öğretim Üyesi ve Çavdır Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş 
tarafından verilmiş olan kurs, 10-18 Ağustos 
2015 tarihlerinde ve BUTSO Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Kursiyerler, samimi bir ortamda, 9 
günlük ve 70 saatlik başarılı bir eğitimin sonunda, 
Girişimcilik Kursu’nu tamamlayan 25 kursiyer 
sertifikalarını aldı. 

Kursiyerler sertifikalarını, BUTSO Meclis 
Salonunda gerçekleştirilen törende, BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, İş Kur 
Müdürü İsmail Deveci, KOSGEB Müdürü Hamza 
Alper Doğru, Burdur Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Suat Acun ve MAKÜ Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş’ın elinden aldı.

Girişimcilik Kursu 
Tamamlandı

Kadın Girişimciler 
Sertifikalarını Aldı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun yürüttüğü ve İş-Kur 

tarafından düzenlenen, KOSGEB’in Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.

18 AĞUSTOS 2015
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) hizmet binasını kaplayan 

mavi alüminyum çerçeveler 
sökülerek, aynalı cam kaplama 

yapılıyor. BUTSO Hizmet binasının 
dış cephe ve iç bölümlerinde 

tadilata girildi.

D ış cephede mantolama yapılacak olan 
BUTSO binasının iç bölümlerinde 
de büyük değişiklik yapılıyor. 

Binanın üçüncü katında yer alan restoran 
iptal edilerek yönetim katı yapılırken, halen 
kullanılan ikinci kat ise; sicil ve belge büro 
katı olacak. Asansörü de yenilenecek olan 
BUTSO iç-dış tadilat işlemlerinin, yılsonuna 
kadar tamamlanması bekleniyor.

Tadilat ve yeni hizmet katı düzenlenmesine 
ilişkin çalışmaları değerlendiren BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Şimdiye 
kadar bir katta hizmet veren Oda’mız, 
özellikle Akredite olduktan sonra, üyelerimize 
ve Burdur’umuza yönelik artan hizmetlerimiz 

BUTSO hizmet binasında 
büyük tadilat

için yeterli gelmemektedir. Bu nedenle ve 
daha geniş hizmet alanı oluşturmak için 
çalışıyoruz. Bu arada, üyelerimize hizmeti 
de aksatmadan yürütürken ve yenileneceği 
için devre dışı bırakılan asansör nedeniyle 
verdiğimiz sıkıntılar için sevgili üyelerimizden 
ve halkımızdan özür diliyoruz” dedi. 

25 AĞUSTOS 2015
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AMAÇ:
Yıllık yaklaşık 400 bin ton süt üretimi ile 
Türkiye genelinde ilk beş il içerisinde yer alan 
ilimizde kurulacak Süt Teknolojileri Araştırma 
Merkezi’nin amaçları şöyle: 
Burdur’a özgü marka ürünlerin üretilmesi. 
Bölgede faaliyet gösteren özel sektör 
firmaların girdi maliyetlerinin azaltılması. Ürün 
çeşitliliğinin artırılması. Öğrenci ve personel 
eğitimi. Bölgeye özgü geleneksel ürünlerin 
üretiminde, sürdürülebilirliğin en önemli 
teminatlarından biri olan Coğrafi İşaret Belgesi 
alınması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirici 
projeler üretmek ve patentli ürünler 
geliştirmek suretiyle bölge ekonomisine 
katkı sağlamak. Ürün analizlerinin yapılması. 
Üretim maliyetlerini azaltmak. Firmaların 
ürünlerinin test maliyetlerinin düşürülmesi, 
gerçekleştirilmesinde zorlanılan ‘ileri 
test hizmetlerini’ verecek donanımların 
sağlanması ve hizmetlerin verilmesi, 
tasarım ortamının yaratılması ile bu 
çalışmaları yürütecek personelin eğitilmesini 
sağlamaktır.

HEDEF:
Projenin genel hedefi ülkemizde süt 
endüstrisine hizmet verecek nitelikte ve 
donanıma sahip, süt sektöründe “Çiftlikten 
sofraya gıda güvenliği” yaklaşımı ile gıda 
zincirinde üretimin ilk aşamasından sofraya 
kadar, tüm aşamalarda (hammadde temini, 
üretim süreci, ambalajlama, pazarlama) 

izlenebilirliğin sağlanması konusunda 
karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı 
yaklaşabilen ve yeni ürün geliştirmeye yönelik 
bir merkez oluşturmak, buradan elde edilecek 
verileri, Burdur ili başta olmak üzere ülkemizde 
mevcut süt üreticileri, süt toplayıcıları, süt 
kooperatifleri, süt işletmeleri ve proje ortağı 
Ticaret ve Sanayi Odaları ile paylaşıma 
açmak ve onların önerileri doğrultusunda 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilimsel AR-
GE çalışmalarını gerçekleştirmektir.

GPD:
Diğer yandan; kalkınma ajanslarının 
önemli desteklerinden biri olan Güdümlü 
Proje Desteği (GPD): Bölgesel gelişmenin 
hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin 
güçlendirilmesi, önceden belirlenen alanlar 
için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik 
kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgedeki iş 
ortamının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

YER VE KAPSAM:
Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesi 
içerisinde kurulacaktır. Merkezin, sadece 
Burdur değil çevre illerde süt ve süt ürünleri 
üretimi yapan tüm işletmeler için önemli 
bir yere sahip olması hedeflenmektedir. 
Kurulacak merkez, firmaların ürün 
güvenilirliğini sağlayacak ve itibarlarını 
artıracak bir değerlendirme laboratuvarı 
olarak da hizmet verebilecektir.

Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi 
Güdümlü Projesi hayata geçiriliyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından alınan karar ile Süt ve Süt 
Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve üreticilerine hizmet verecek 
olan Süt Teknolojileri Araştırma Merkezinin kurulması için ilk adım atıldı.

25 AĞUSTOS 2015



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 199

T oplantıda; Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
Belediye Başkan vekili Hasan Duygulu, 
Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl 

Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru, J. Alpay 
Tayfun Dündar, Çevre Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, 
Burdur Orman İşletme Müdürü Celal 
Korkmaz, Burdoğtaş Başkanı Nasuh Ekinci, 
Mermerci İşadamları Ercan Akın, Ali Gür, Naci 
İlci ve Orhan Çiçek yer aldılar.  

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Toplantının açılışını yaparak, toplanma 
konusuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan 
Keyik, “Ele aldığımız konuları, sistematik 
çerçevelerde ele almalıyız. Biz Oda olarak, 
hep buna dikkat ettik. Zira sistematik 
düşünme ve analiz yöntemi, konuyu tüm 
boyutları ve derinliği ile ele alma imkanı 
sağlamaktadır” şeklinde yaptığı açıklamada, 
Burdur mermerciliğinin sorunlarını 4 ana 
başlıkta topladı: 

GENİŞLETİLMİŞ MERMERCİLİK 
TOPLANTISI YAPILDI
BUTSO, mermercilik sektörünün tüm tarafları ile düzenlediği toplantıda, 
Burdur mermerciliği bütün yönleriyle masaya yatırıldı. 

DÖRT BAŞLIKTA SORUNLAR:
1-Maden Ruhsat:
-Maden ruhsatları konusunda; Burdur Valiliği, 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Derneklerin bilgi 
ve takip imkanı olmalı.
-Özellikle Çinli ve diğer yabancıların ocak alım 
ve işletmeleri bilinmeli. 
2-Üretim, Ticaret, Lojistik Sorunlar:
-Üretim teknikleri, ihracat, gümrük, liman, 
Pazar, lojistik, fuar sorun tespit ve takipleri.
3-Çevre ve Ekolojik Etkiler Sorunları:
-Çevreciliği gereksiz ve hasım görmeme 
anlayışı geliştirilmeli. 
-Çevreci grup ve derneklerle görüşülerek, 
eksik ve hatalara birlikte çözüm arayışı 
sağlanmalı. 
4-Burdur’a Ekonomik ve İstihdam Katkıları 
Veya Zararları: 
-Bu ve tüm konular, Mermercilik Dernekleri 
ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ortak 
çalışmaları ile sorun-çözüm planlamaları ve 
uygulama takipleri yapılmalı. 

26 AĞUSTOS 2015
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BUTSO, geçtiğimiz günlerde, 
Özeren Otel’de, Burdur İmalatçı 
Sanayicileriyle ‘Gelişim, Destek, 

İstihdam’ konulu toplantı düzenledi. 

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik başkanlığında 

gerçekleştirilen toplantıda BAKA, KOSGEB, 
İş-Kur desteklerine ilişkin sunumlar yapıldı. 
Toplantıya ayrıca; BUTSO Meclis Başkanı 
Feyzi Oktay, Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcıları 
İbrahim Solak, Ömer Çeliker ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Gündüzalp, 
Hasan Ali Daldal, Hüseyin Yardım, Tahsin 
Eren, Aykut Acun katıldılar. BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik’in yaptığı açış konuşmasının 
ardından BAKA Koordinatörü, KOSGEB 
Burdur Müdürü Hamza Alper Doğru ve İş-Kur 
Meslek Danışmanı Coşkun Acar, konularına 
ilişkin birer sunum gerçekleştirdiler.

BAKA DESTEKLERİ
İlk olarak 2006 yılında çıkan bir kanunla 
Türkiye’de 26 bölgede 26 kalkınma ajansı 
kurulduğunu belirten ve üç ili kapsayan 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın 
desteklerine ilişkin bilgi veren BAKA 
Koordinatörü; Ajansın verdiği destekler 
ve önümüzdeki dönem için planlanan 
hibeler konusunda açıklamalar yaptı. 
Koordinatör “2010-2015 arasında mali destek 
kapsamında, Burdur İlinde Turizm, Mermer, 
Yenilenebilir enerji, Tarıma dayalı sanayi ve 
Sanayi gibi sektörlerde, 25 milyon TL proje 
bütçeli 56 projeye, doğrudan faaliyet destek 
kapsamında 600 bin TL proje bütçeli 14 
projeye, Teknik Destek kapsamında 9 adet 
projeye destek verilmiştir” dedi.  Bölgesel 
teşvik uygulamasında 3. Bölge Burdur 
desteklerinin KDV istisnası, Gümrük vergi 
muafiyeti, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren 
hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi gibi 
destekleri kapsadığını ifade eden koordinatör 
ayrıca; “2016 yılında Mikro işletmeler mali 
destek programı, Küçük ölçekli işletmeler mali 
destek programı, Sürdürülebilir çevre küçük 
ölçekli altyapı mali destek programı, Çevre 
bilincinin artırılması mali destek programı, 
Sosyal kalkınma mali destek programı gibi 5 
alanda desteklerin verileceğini” açıkladı.  
KOSGEB DESTEKLERİ
KOSGEB desteklerini açıklayan Hamza Alper 
Doğru; geri ödemeli ve geri ödemesiz yapılan 
KOSGEB desteklerinin İşletme Geliştirme 
destekleri, Finansman (kredi faiz) destekleri, 
Laboratuvar proje ve bilgilendirme destekleri 
olarak üç grupta yapıldığını açıkladı.   

BUTSO’nun Düzenlediği Toplantıda;

İmalatçı Sanayicilerle ‘Gelişim, Destek, 
İstihdam Sorunları’ Görüşüldü. 27 AĞUSTOS 2015
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B urdur Ticaret ve 
Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Yusuf Keyik, geçtiğimiz gün, 
Burdur Merkez Menderes 
Mahallesi’nde bulunan, 
Burdur’da ve hatta Türkiye’de 
ilk olan Organik Solucan 
Gübresi üreticisi Akme Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık firmasını 
ziyaret etti. BUTSO Bşk. Yrd. 
Ömer Çeliker’le birlikte, yaptığı 
ziyarette, ekonomiye ve sağlığa 
dair çok çarpıcı bilgiler edindi. 
Firma yetkilisi ve Genel Müdür 
Mehmet Aksoy’u tebrik ederek 
başarılar dileyen Başkan Keyik; 
“Burdur ekonomisinin temeli hayvancılık, 
hayvancılığın can simidi solucan gübresi olabilir. 
Toprakları kimyasaldan kurtaran solucan gübresi, 
toprağın yapısını bozan ve taşlaştıran kimyasal 
gübrelerden kurtuluş olan doğal Solucan Gübresi, 
dolayısıyla; kimyasallardan kaynaklandığı bilinen 
kanseri önlemenin de can simidi olabilir.” dedi.

BURDUR DOĞAL GÜBRE MERKEZİ
“Burdur, Türkiye’nin Solucan Gübresi Merkezi 
olabilir” diyen Akme Solidem Firması yetkilisi 
Mehmet Aksoy, Burdur’da ve hatta ülkede 
ilk olan Solucan Gübresi üretim merkezini 
gezdirirken şunları söyledi: 

EKONOMİYE CAN KATAN, 
KANSERİ KURUTAN
BUTSO Yön. Kur. Bşk. Yusuf Keyik; Solucan Gübresi üreticisi firmaya yaptığı 
ziyarette, “Burdur ekonomisinin temeli hayvancılık, hayvancılığın can simidi 
solucan; toprağın ve sağlığımızın da can simidi olabilir” dedi.

SOLUCAN
28 AĞUSTOS 2015
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Akme Solidem  insanı 
temel alan, toprağa 
saygılı, çiftçimizin 
değerini ve ülkemiz 
için önemini, çiftçimizin 
beklentilerini bilen 
bir anlayışla bu yolda 
ilerlemekte. AKME 
SOLİDEM olarak, 
Türkiye’de güçlü bir 
yer edinerek Solucan 
Gübresi piyasasında 
söz sahibi olmayı ve Burdur’un da Solucan 
Gübresi Merkezi olmasını hedefliyoruz. 
Yaptığımız ihracat oranını daha da arttırarak 
ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimize 
her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. 

KANSERİN SUÇLUSU KİMYASAL GÜBRE
Solucan gübresinin doğal hayatın ve insan 
sağlığının korunmasındaki önemi vurgulayan 
şu olayı anlattı: “Amerika 1960’tan beri bu 
işi yapmakta ama bizim kimyasal gübre 
kullanmamızı hep teşvik etmektedir. 
Amerika’daki ortaya çıkış hikayesi de ilginçtir 
ve ders alınması gerekir: 1945 İkinci Dünya 
Savaşı’nda tarımda çalışacak insanların 
çoğu ölünce, bilim adamlarından, üretimi 
aksatmayacak bir çözüm bulunmasını istediler. 
Bir süre sonra bulunan çözüm Kimyasal 
Gübre olmuş. Daha az insanla yapılan tarımda 
gerçekten de ürünler birden fazlalaşmış. 

1955 yılına gelindiğinde ise; kanser, erken 
doğumlar, kalp-damar vs. hastalıklar aşırı bir 
şekilde artıyor. Nedenini araştırdıklarında, 
suçlu olarak kimyasal gübre ortaya çıkıyor. 
Çözüm arayışlarının neticesinde ise; Solucan 
Gübresi ortaya çıkıyor ve Amerika hızla solucan 
gübresine geçiyor. Ellerindeki kimyasal üretim 
tesislerini ise; doğuya ve bize yönlendiriyorlar!.. 
Biz de hemen atlamışız, 1960’lardan itibaren 
55 yıldır hala kullanmakta ısrar ediyoruz.”

DERS ALINMALI
Bu hikayeden üniversitelerimizin, bilim 
adamlarımızın, tüm yetkililerin ders alması 
gerektiğini vurgulayan Mehmet Aksoy, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde kanser 
ve kalp-damar hastalıklar başta olmak üzere, 
hızla artarken, ne zaman ders alınacak? Bu 
durum, bilim insanlarımızın da ayıbı, devlet 
adamlarımızın da… Akme Solidem olarak 
biz, sağlıklı ürünlerin üretilmesini sağlayarak, 
gelecek nesillerin sağlıklı bir dünyada 
yaşamasına katkıda bulunmak istiyoruz. 
Akme Solidem olarak amacımız, yediğimiz ve 
çocuklarımıza yedirdiğimiz kimyasal maddeli 
ve kimyasal gübreli olan meyve sebze ve 
kuruyemiş gibi tamamı sağlığa zararlı olan 
etkisini hemen olmasa da zamanla göreceğimiz 
bu gidişe bir dur demektir. Bir insanın sağlığıyla 
oynamak bu kadar kolay olmamalı. Tarımsal 
alan olarak sahip olduğumuz bu zengin 
coğrafyada, bunca kıymetli topraklarımızı, bile 
bile zehirliyoruz. Her geçen gün topraklarımız 
kullanılmaz hale geliyor ve çocuklarımızın 
geleceğiyle oynuyoruz. Buna bir son verme 
zamanı sizce de gelmedi mi? İşte bu yüzden, 
AKME SOLİDEM olarak, 2008’den beri 
üretmeye başladığımız, solucan gübresini 
üretmeye devam ediyoruz.”

Mehmet AKSOY
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Müze altında, Bedesten yanında 

yeni açılan Bur-Piliç Mangal Evi’ne “Hayırlı 
olsun” ziyaretinde bulundu. Oda personeli 
ile yaptıkları ziyareti değerlendiren Başkan 
Keyik; “Bütün sıkıntılara rağmen, umudunu 
ve gelişim heyecanını yitirmeyerek, yatırıma 
devam eden, değerli üyemiz Bur –Piliç 
İşletmecisi Mustafa Şahin gibi, tüm Burdurlu 
müteşebbisleri tebrik ediyorum. Burdur’un 
uzun yıllardır dile getirilen, turizmin sektör 
olabilmesinin eksiklerinden biri de restoranlar 
idi. İşte burada yeni, nezih bir mekan ortaya 
konmuş, turizme ve vatandaşların hizmetine 
sunulmuştur. Turizmin alt yapısı anlamında 
da bir gelişme olan bu ve benzeri gelişme 
ve yatırımları hasretle bekliyoruz. Zira, 
restoranlar, yıldızlı oteller, eğlenme-dinlenme 
mekanları, hediyelik üretim ve ticareti 
olmadan, çok değerli potansiyellerimiz, 
Burdur turizm sektörü haline gelemez” dedi.

Burdurlulara uzun yıllardır tavuk mamulleri 
satan Bur-Piliç Mangal Evi işletmecisi 
Mustafa Şahin, “Artık yeni binamızda en 
gelişmiş teknoloji ile entegre bir hizmet 
üretiyoruz. Beyaz et yanında, kırmızı et ve 
et ürünlerinin de satışını yapıyoruz. Bunun 
yanında, Burdur Turizminin alt yapı anlamında 
bir eksikliğini de fark ederek, böyle nezih 
ve modern bir restoranı gerçekleştirdik. 
Burdur’umuza hayırlı olsun” dedi. 

İşletmeci Mustafa Şahin, “Kendi 
tesislerimizde açtığımız mangal evinde 
kuzu, oğlak, dana, piliç ürünlerini isteğe 
göre, mangalda pişirip müşterilerimize 
sunuyoruz. Müessesemiz sabah 07.15’te 
açılıp, gece 23.00’a kadar açık kalacağız. 
Yerimiz 90-100 kişiliktir, özel toplu yemek 
siparişlerine de açığız. Burdur’da kazandık, 
Burdur’a yatırım yaptık. İleriki yıllarda, 
daha güzel projelerimize devam edeceğiz” 
dedi.

Zor Şartlara Rağmen Yatırım; 

BUR-PİLİÇ MANGAL EVİ
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, yeni açılan Bur-Piliç Mangal Evi’ne yaptığı 
ziyarette; “Bütün sıkıntılara rağmen, umudunu ve gelişim heyecanını 
yitirmeyerek, yatırıma devam eden Burdurlu müteşebbisleri tebrik 
ediyorum” dedi. 

9 EYLÜL 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve Bucak TSO 
Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu: Ankara’da 

TOBB’un düzenlediği, teröre karşı birlik ve kardeşlik 
yürüyüşünde, milli bir duruş gösterdiklerini belirttiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB)’un, geçtiğimiz 
Perşembe günü Ankara Kızılay’da, düzenlediği, 
yürüyüşünü gerçekleştiren 10 binler arasında Burdur 
temsilcileri de yerini aldı. Büyük bir coşku içinde, 
ellerinde bayraklar, dillerinde “Şehitler Ölmez, Vatan 
Bölünmez” sloganıyla ve PKK terörüne düdüklü tepkilerle 
yapılan yürüyüş ve miting, Birinci TBMM önündeki 
konuşmalarla sona erdi. 1.Meclis ve Ulus meydanlarını 
dolduran coşkulu kalabalığa karşı, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşından sonra hitap eden TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu; “PKK terörüne lanet, kardeşlik, birlik ve 
beraberlik” mesajları verdi. 

BUTSO ve Bucak TSO Başkanları Keyik ve Meçikoğlu:

Ankara’da, teröre karşı birlik ve 
kardeşlik duruşu gösterdik. 17 EYLÜL 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve 
Meclis Başkanı Osman Şahlan ile Ağlasun İlçe 
Belediye Başkanı Aydın Kaplan, Ağlasun Belediye 
Başkanlığında bir araya gelerek, “Bölgesel OSB” 
fikrinde ilk adımı attılar. Burdur Defterdarı Sedat 
Ayyıldız ile diğer bazı bürokratların da katıldığı 
ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in 

mazereti nedeniyle katılamadığı toplantıda; Batı 
Akdeniz Bölgesi Oda Başkanlarının geçmiş 
yıllardan beri dile getirdikleri “Batı Akdeniz 
Bölgesinde merkezi bir yerde Bölgesel OSB 
kurulmalı” fikri üzerinde ilk çalışma olarak, yer 
tespiti incelemesi yaptılar. “Bölgesel OSB için, 
Çeltikçi ve Ağlasun ilçeleri arasında bir yer 
arayışı” çalışmasına ilişkin bir açıklama yapan 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
şunları söyledi: 

Bölgesel OSB 
Fikrinde İlk Adım 
Atıldı

BUTSO, ITSO ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanları Yusuf Keyik, Şükrü 
Başdeğirmen ve Davut Çetin, son yıllarda söz edilen “Batı Akdeniz 
Bölgesel OSB” fikrinde ilk adımı attılar.

Çeltikçi Bölgesi

18 EYLÜL 2015
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“Yaklaşık 5-6 yıldır, bölgemiz Oda başkanları 
olarak, her bir araya gelişte dile getirdiğimiz, Batı 
Akdeniz Bölgesinde büyük ve ortak bir Bölgesel 
OSB kurulmalı fikri konuşuluyordu. Hızlı bir gelişim 
gösteren Dünya turizm şehri Antalya’da yeni bir 
OSB alanının kalmaması, Burdur ve Isparta’nın ise 
yatırıma ihtiyacı olması sebepleriyle, özellikle ağır 
sanayi yatırımlarının yer alacağı Bölgesel OSB için, 
üç il Oda Başkanları olarak bir çalışma başlattık. 
Bu ilk çalışmamızı, üç ilin merkezi sayılabilecek 
Çeltikçi ve Ağlasun İlçeleri arasında kalan arazileri 
inceleme konusu olarak belirledik. Ağlasun Belediye 
Başkanımızın makamında başladığımız çalışmaları, 
alanların yerinde incelenmesi ve Sagalassos 
Lodge& SPA otelinde değerlendirme şeklinde 
sürdürdük. Ön belirleme alanları üzerinde durum ve 
arazi ıslah çalışmalarının yapılabilme olasılıklarının 
incelenmesine karar verdik. Önümüzdeki 
dönemlerde, bu konuya ilişkin olarak gelecek bilgi 
ve raporlar üzerinde, daha ileri adım çalışmaları 
yapılacak ve bir program ortaya konacaktır.” 

Ağlasun Bölgesi
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yedi ay sürecek Burdur belgeseli 
yapıyor. “İŞ'TE BURDUR” adıyla 

yayınlanacak olan program, BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik yönetiminde 
yürütülmektedir. Geçtiğimiz günlerde 
çekimlerine başlanan söz konusu ‘Belgesel 
Haber Program’, Kanal 32 ve BUTSO Basın 
Danışmalığı ile birlikte yapılmaktadır. Bilal 
Karasakal tarafından sunulan program, 
Burdur’un dört ana sektörde toplanan tüm 
sektörlerini yerinde ele almaktadır. Burdur 
ekonomisinin anatomisi niteliğindeki bu 
program, Ekim-2015’de yayın programına 
girecektir. 

BUTSO, 

“İŞ'TE BURDUR” 
ÇEKİMLERİNE BAŞLADI 

22 EYLÜL 2015
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Çekimlerden bazı enstantaneler:
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Z iyarete ilişkin bilgi veren Keyik, “Özel 
teşebbüs ve özellikle özel eğitim 
konusuna duyarlı olunması, korunma 

ve gelişim sorunlarına ilgi gösterilmesi 
gerektiğine” dikkat çekti. 

BUTSO üyesi olan şirket sahibi ve yönetici 
Hasibe Özyürek’i makamında ziyaret eden 
Yusuf Keyik şunları söyledi:
“Son zamanlarda basında yer alan bir açıklama, 
kafaları karıştırmasın; eğitim-öğretime devam 
eden Özel Ahsem Lisesinin işleyişi ile alakalı 
değildir. Başta bunu belirtmeliyim. Ülkemizin 
üretime, istihdama ve ihracata büyük ihtiyacı 
var. Dünya rekabet şartlarını da ilgilendiren bu 
konuda gelişim kaydedilebilmesi, en başta 
eğitimin konusudur.  Kimlik, kişilik ve mesleki 
nitelik noktalarında büyük eksikliklerimiz 
ortadadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 
ve ilimizde de eğitim, devlet ve özel kurumlar 
dengesi içinde gelişmelidir. Devletçi bir 
anlayış ve yapıdan gelinmesi nedeniyle, 
bürokraside ve anlayışlarda, daha hızlı bir 
gelişim ve açılım sağlama ihtiyacı vardır. Özel 
teşebbüs ve özellikle eğitimde ve eğitimin 
geniş alanlarında teşebbüs kolay değildir. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik: 

“Özel eğitim kurumları korunmalı, gelişmeli”
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, geçtiğimiz günlerde, İl Merkezi’mizde yeni açılan “Burdur Özel 
AHSEM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Burdur Özel AHSEM Sağlık 
Meslek Lisesi)’ne ziyarette bulundu. 

Tabii ki, gelişi güzel bir yapı ve işleyişe de 
müsaade edilemez. Zira bir kuruma, insan ve 
gelecek teslim ediyoruz. Dolayısıyla eğitim, 
en hassas olunması gereken bir konudur. En 
başta, dikkat çeken şu ki; bir yandan ezber 
öğretimine dayanan diplomalı insan sayısı 
artarken, sosyal sorumluluk sahibi kişilikli, 
niteliklerle donatılmış eğitimli insana olan 
ihtiyacımızın, artmakta oluşu da göz önüne 
alınmalıdır. Devlet en başta bu açıdan denetici 
olmalıdır.     

9 EKİM 2015
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M ehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz’ın 
açış konuşmasınından sonra, 

Siyasilerin polemikli selamlama konuşmaları 
ardından, ikinci oturumda söz alan Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; Burdur için çok 
ciddi bir çalışma olması gereken “Gelişim 
ve Değişim Çalıştayı”nın, daha hazırlık 
aşamasında büyük bir hata ile başlamasına 
vurgu yaparak şunları söyledi:

“Birinci konuşmacı olarak konuşma listesinde 
yer almakta idim. Ama yedi konuşmacı 
olduğu ve Ticaret Sanayi Odası olarak 
sadece bir selamlama için konuşmamın 
doğru olmayacağını düşündüm. Çünkü konu 
Burdur’un gelişimi, değişimi ise, bu konuyla 
doğrudan ilgili bir sivil toplum örgütü olarak, 
BUTSO bu çalıştayın öncesindeki taslak 
çalışmalarında ve sonrasında tamamen içinde 
olan bir kurum olmalı idi. STK’ların ilgisizliği 
de bu eksiklikten kaynaklanmış olabilir.”

ZİHNİYET DEĞİŞİMİ
Rektör Prof.Dr. Adem Korkmaz, yaptığı açış 
konuşmasında, değişim-gelişim kavramı ve 
Üniversite ile ilgisi üzerinde konuştu: 
“Değişim ve gelişim dediğimizde, öncelikli 
olarak zor bir iş, problemli bir konu; çok 
sayıda bileşeni, çok sayıda değişkeni içine 
alan bir süreç. Ama en önemlisi, bir zihniyet 
değişimini içine alan bir kavram. Ne yaparsak 
yapalım, eğer zihniyeti, fikirleri, düşünceleri 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik: 

GELİŞİM ÇALIŞTAYI, 
STK’LARLA 
HAZIRLANMALI 

13 EKİM 2015

Geçtiğimiz gün, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), MAKÜ’de “Burdur 
İli Gelişim ve Değişim Fırsatları” konulu bir Çalıştay düzenledi. Toplantıya, 
Burdur Valisi Hasan Kürklü, Milletvekilleri Reşat Petek ve Mehmet Göker, 
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, iş adamları ve STK temsilcileri 
katıldı. 
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değiştiremezsek, yapacağımızı çabalar; 
kamu bürokrasisini, icraat makamlarını, 
bütçe makamlarının ayırdığı kaynaklardan 
öteye giden bir şey olmaz. Onun için değişim 
esasında; tüm bileşenlerin, sosyal süreçlerin, 
toplumun zihniyet değişimini içinde 
barındırması bakımından önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

NEREYE GİDİLECEK? KONSENSÜSÜ
Diğer taraftan, nereye doğru gideceğimiz 
ve nasıl gideceğimiz konusu oldukça önem 
taşır. Burdur’un nereye gitmesi gerektiğinin 
ortaya konması gerekir. Bu da geniş tabanlı 
bir konsensüsü içerir. Toplumun bütün 
kesimlerini, iş dünyasını, bürokrasisini, 
siyasetin, hükümetin, herkesin üzerinde 
mutabakat sağladığı, toplam değişimi ifade 
eden bir nitelik taşıması gerekiyor.”

Çalıştay’da bir konuşma yapan Burdur Valisi 
Hasan Kürklü ise; “Burdur’un nasıl bir şehir 
ve nerde olması gerektiğinin tartışılması 
gerektiğini, değişim ve gelişimin hangi yöne 
doğru olması, bizim Burdur’u nerede görmek 
istediğimiz, nasıl gideceğimiz gibi soruların 
cevabını bulmak için, böyle bir toplantı tertip 
etmeyi düşündüklerini” belirtti. 

BAKA adına sunum yapan, fakat Burdur’a 
ilişkin çok sayıda veri yanlışlığı içeren bu 
çalıştayı hazırlayan Vedat Kunt, çalışmaların 
sonunda bir rapor hazırlanacağını kaydetti.

Hasan Kürklü
Burdur Valisi

Vedat Kunt
Danışman
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B asın mensuplarına 2.OSB alanını 
gösteren Vali Hasın Kürklü, çalışmaların 
nereden nereye geldiğini açıkladı: 

“1996 yılında başlanmış olan 2.OSB 
çalışmalarında nihayet sona yaklaştık. Göreve 
geldiğimizde canlandırdığımız konulardan 
biri buydu. Organize Sanayinin bitmesi 
Burdur için çok önemli. Sağolsun Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve diğer 
arkadaşlar bu konuda çok gayret sarfettiler. 
Üç dört milyonluk yardımlarla kamulaştırma 
işlemlerinin %99’u bitmişti. Biz de ön talep 
toplama yöntemiyle sağladığımız peşinatlarla, 
alt yapı ihalesine girdik ve yaklaşık 4 milyon 
liralık bir harcama yapıldı. Kanalizasyon, yollar, 
içme suyu sistemleri, yağmur suyu kanalları 
gibi alt yapı bitirildi ve arazi tahsis aşamasına 
getirdik. 22 parselimizden 11 tanesinin tahsisi 

2. OSB Çalışmalarına Basınla Denetim
20 EKİM 2015

yapıldı. 10 parsel için yatırımcı bekliyoruz. 
Fakat bu noktada seçici de davranıyoruz; 
Burdur’un öncelikli ihtiyaçlarını göz önüne 
alıyoruz. Dolayısıyla, burası inşallah Burdur’un 
geleceği olacak. Yolların asfalt ve kilit parke 
taş döşenmesi gibi eksiklerimizi tamamlamak 
için, kaynak arayışlarımız devam ediyor. 
Elektrik konusunda da Bakanlıkla çalışmalar 
sürdürülüyor. Ayrıca, bundan sonra doğal gaz 
ve arıtma tesisi çalışmaları da yürütülecek.” 

İHTİSAS OSB HEDEFLERİ
Bundan sonraki OSB hedeflerini de açıklayan 
Vali Kürklü; “Önümüzdeki dönemlerde, 
ihtisas OSB’lere doğru bir hamle başlayacak. 
Geçenlerde Sayın Başkanımız (Yusuf Keyik) 
da bir gezi yapmıştı; Isparta, Burdur, Antalya 
arasında, üç şehrin bir ortak organize sanayi 

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Burdur 
Valisi Hasan Kürklü, Başkan Yardımcısı BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 
ve Ali Gür ile birlikte, 2.OSB çalışmalarını denetledi. 
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bölgesine sahip olması, mermer ihtisas 
OSB ve biraz ileride hayvancılık ihtisas OSB 
gibi güzel düşünceler var; bu konularda 
çalışmalar yapılacak” dedi. Vali Hasan Kürklü, 
bir soru üzerine; “Yatırımcı taleplerinin ilimiz, 
bölgemiz ve ülkemizin değişik yerlerinden ve 
sağlam firmalar” olduğunu belirtti. 
 
2. OSB SÜREÇLERİ
Çalışmaların bu noktaya gelişine ilişkin kısa 
bir bilgi veren 2.OSB Müdürü Bülent Osman 
Aslanboğa, “1998 yılında 2.OSB’nin yerinin 
bu Çerçin bölgesi olmasına karar verilmiş ve 
önce 200 hektar olarak düşünülmüş. Fakat 
içerisinde özel mülk tesislerin bulunması 
nedeniyle şu an 96,16 hektar bir araziye sahibiz. 
Bu bölgenin Ramsar, hava alanı, tren yolu gibi 
konuların üzerinde olması nedeniyle, gerekli 
izinlerin alınması 2010 yılına kadar sürmüştür. 
2012 yılında çıkan imar planı ile kamulaştırma 
çalışmaları başlatıldı ve yaklaşık 4 milyon 800 
bin liralık bir kamulaştırma harcaması yapıldı. 
Alt yapı çalışmaları, içme suyu sağlandı ve 
1500 metreküplük su depomuz da bitirildi. 
İhaleyi alan Asmet firmamız, çalışmalarını 
başarı ile sürdürdü” dedi.

2.OSB alanının gezilmesinden sonra, 
Burdur Valisi Hasan Kürklü Başkanlığında, 
yönetim kurulu üyeleri ve müteahhit ile bir 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 
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“Ekim 2015 itibariyle, Cenin OSB’nin teknik 
detayları tümüyle şekillenmiş, artık ihale 
sürecine gelinmiştir” diyen Yusuf Keyik, 
açıklamasında şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde, aynı zamanda 
Yönetim Kurulu içerisinde yer aldığım TOBB-
BİSS AŞ’nin yürüttüğü Filistin’de yapılması 
düşünülen Cenin OSB çalışmalarına ilişkin 
toplantıda bulunduk. Toplantıda verilen 
bilgilere göre, çalışmalar ilerlemektedir. 
OSB’ye ilişkin Master Plan, TEMPO 
Mühendislik tarafından tamamlanarak, 
Filistin Hükümetine ve KfW’a sunulmuştur. 
Yatırım promosyon hazırlıkları, TEPAV 
tarafından yürütülmektedir. Elektrik, 
su, doğalgaz ve lojistiğe dair fiyatların 
kesinleşmesiyle birlikte, Türkiye’de geniş 
çaplı bir yatırım promosyon aşamasına 
geçilmesi hedeflenmektedir. KfW’nin, Şubat 
2015’de dış altyapı inşaatı için 14,2 milyon 
Euro, Faz 1 inşaatı için de 5 milyon Euro ile 
proje için toplamda 19,2 milyon Euro’luk 
bütçesini açıkladığı belirtildi. Ayrıca, 2015-
2016 dönemi Cenin OSB faaliyetleri için, 
malların ve insanların dolaşımı hususunda, 
İsrail ve Filistin’den üst düzey yetkililer ile 
görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.”

TOBB-BİSS  Toplantısından Dönen BUTSO Başkanı Keyik, 

Filistin Cenin OSB’deki Gelişmeleri Anlattı
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, geçtiğimiz günlerde, 
Yönetim Kurulu Üyesi olduğu TOBB-
BİSS AŞ’nin Ankara’da düzenlediği, 
Filistin’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi 
Bölgesinin Cenin Bölgesi’nde 
yapılmakta olan Cenin Sanayi 
Bölgesi (Cenin OSB) çalışmalarının 
değerlendirme toplantısına katıldı. 
Toplantıdan dönen Keyik, Cenin 
OSB’deki gelişmeler ve alınan 
karlara ilişkin bir açıklama yaptı. 

23 EKİM 2015
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T oplantıya, BUTSO Meclis Başkanı 
Fevzi Oktay, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, Bşk.Yrd. Ömer Çeliker, 

Üyeler Ömer Faruk Gündüzalp, Hüseyin 
Yardım ve Mahmut Tekin’in ev sahipliğinde; 
Ziraat Bankası Burdur Şb Md. Oğuzhan 
Torunoğlu, Z.B. Mehmet Akif Şb. Md. Ercan 
Öner, Halk Bankası Şb. Md. Seydi Karaman, 
Vakıfbank Şb. Md. Ramazan Güzel, Akbank 
Md. İbrahim Özden, Denizbank Md. Aydil 
Sefa Aras, Garanti Bankası Md. Alper Yıldız, 
HSBC Bankası Md. Nermin Kurt, İngbank 
Md. Saim Türkay, İş Bankası Md. Hikmet 
Keklik, Şekerbank Md. Ziya Savaş, TEB 
Bankası Md. Özcan Çakar, Finans Bank Md. 
Süleyman Tokul, Yapı Kredi Bankası Md. Halil 
Çoban, Türk Finans Katılım Bank Md. Mehmet 
Nurbaki, Kuveyt Türk Md. Eray Çelik katıldılar. 

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, toplantının açılışında; iş hayatının 
en önde kurumlarından olan Bankacılığın 

BUTSO Banka Müdürleriyle Toplandı:

Kredi Taleplerine Kolaylık İstedi
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), iş hayatının sermaye, kredi, 
tahsilat, ödemeler konularındaki artış eğilimi gösteren sıkıntıları dikkate alarak, 
Burdur’da şubesi bulunan banka müdürleri ile G. Özeren Otel’de bir toplantı 
yaptı.

işleyişi ve işletmecilerle yaşanan sıkıntıların, 
ekonominin gidişatına da bağlı olarak artış 
gösterdiğini belirtti. Keyik konuşmasında; 
Burdur ekonomisinin dört ana sektörden oluşan 
yapısını ve ağırlıklı olarak Çin’e blok mermer 
satışına dayanan ihracat yapısındaki kırılganlık 
ve risk durumlarını ifade etti. Keyik ayrıca; süt 
üreticilerinin süt-yem fiyat aralıklarındaki zaman 
zaman daralma ve açılmanın getirdiği sıkıntıların 
görüldüğünü. Süt sanayicilerinin ise yaklaşık altı 
aydır önemli sıkıntı içinde olduğunu belirtti.  

Bu açıklamaların ardından; toplantı gündeminde 
yer alan Banka muamele ücretleri, Banka pos 
cihazı komisyon ücretleri, Banka pos bloke gün 
sayılarının yüksekliği, Kredi almada yaşanan 
sorunlar (Kefalet, dosya ücretleri vs.), Şube 
yetkililerinin inisiyatif kullanabilmesi, Kredi 
faizlerinin yüksekliği, Gişe bekleme sürelerinin 
azaltılması gibi konular başta olmak üzere, daha 
geniş kapsamlı ekonomik durum ve gidişatına 
ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu. 

26 EKİM 2015
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BUTSO’da gerçekleşen protokolü, 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve 
Finans Bank AŞ adına Bölge Müdürü 

Mehmet Özlü, BUTSO Yönetim Kurulu 
Odası’nda  imzaladılar. İmza toplantısında, 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ömer Çeliker ve Finans Bank Burdur Şubesi 
Müdürü Süleyman Toklu da yer aldılar. 

Protokol’a ilişkin bilgi veren BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, protokol’ün 
konusunun, “eFinanstan e-Faturaya 
Hoş Geldin Kampanyası” kapsamında; 
Finansbank, E-Finans ve BUTSO’nun yapacağı 
ortak çalışma doğrultusunda, e-Finans’a 
ait e-Fatura ve Finansbank’a ait e-fatura 
teminatlı kredi hizmetlerinin, BUTSO’ya üye 
tüzelkişilere bazı avantajlarla sunulmasına 
ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ile 
ortak çalışmanın şartlarının belirlenmesi” 

BUTSO, Finans Bank’la Protokol İmzaladı

olduğunu söyledi. Bu kampanya’dan, 1 Ocak 
2016 tarihine kadar kampanyaya dahil olacak 
BUTSO tüzelkişi üyelerinin faydalanabileceği 
açıklandı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) üyeleri lehine, düşük faiz olarak 
sunulan bir kampanya kapsamında, Finans Bank AŞ ile bir protokol 
imzalandı. 

27 EKİM 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meslek Komiteleri, geçtiğimiz gün 
BUTSO Meclis Salonunda bir araya 

gelerek, sektörel ve ortak sorunlarını görüştü. 
BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları İbrohim Solak ve 
Ömer Çeliker, Üyeler H.Ali Daldal, Hüseyin 
Yardım, Aykut Acun ve BUTSO Danışmanı 
Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı’nın da katılımlarıyla 
gerçekleşen Meslek Komiteleri ortak 
toplantısında; iş h ayatının Banka, Kredi, Çek, 
Senet, Ödemeler vb. sorunları ön plana çıktı. 

SORUNLAR
Toplantı gündemine ilişkin bilgi veren BUTSO 
Genel Sekreteri Sedat Öz, İlimizdeki tüm 
banka şubesi müdürleri ile bir istişari toplantı 
yapıldığını ve Bankaların merkeze bağlı ve 
çok sınırlı inisiyatif ile çalıştıklarını belirtti. 
Çek ve senet sorunları konusunda,  TOBB’un 
bir çalışma içinde olduğunu, ilgili bankanın 

BUTSO Meslek Komiteleri

SORUNLARINI ORTAYA KOYDU
çek’e kefil olması anlamındaki “Karekodlu 
Çek” uygulaması düşünüldüğünü, bu çek’e 
sahip olabilen işletmelerin ise güvenilirliğinin 
artacağını da ifade eden Öz; ilimiz esnafıyla 
önümüzdeki günlerde karşılıklı ziyaret ve 
görüş alışverişi toplantıları yapılacağını ve 
ortaya çıkacak görüşler ışığında, Burdur’da 
ticareti geliştirebilmenin yol haritasının ortaya 
çıkacağını düşündüklerini belirtti. Öz ayrıca; 
sigorta acenteliği, kapalı depo ihtiyacı, 
mobilyacıların sorunları, sürücü kursların 
haksız rekabet ve yeni kanun ve yönetmelikten 
doğan sıkıntıların da önümüzdeki günlerde 
BUTSO Yönetiminin bir çalışma programı ile 
ele alınacağını açıkladı. Genel Sekreter Öz, 
bu çalışmalara, sorunların birer anketle tespit 
edilmesi ile başlanacağını ifade etti. 

6 KASIM 2015

BUTSO Meslek Komiteleri bir 
araya gelerek, iş hayatının ortak 
sorunlarından Banka, Kredi, Çek, 
Senet, Ödemeler vb konuları 
görüştü.
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O ktay ve Saatcı, Sanayici-Üniversite 
buluşmasının temellerini atma 
anlamındaki bu çalışmanın; MAKÜ 

bünyesinde kurulacak olan DPT destekli 
Merkez Laboratuarı’nın önceliklerini belirleme 
amaçlı olarak gerçekleştirildiğini belirttiler. 
Öncelikle gıda sanayicilerinin laboratuar 
sorunlarının çözümüne ilişkin konuları 
ele alan Sanayici-Üniversite temsilcileri, 
bu çalışmanın tüm sektörleri içine alan, 
sistematik ve kurumsal yapılanmalar getirecek 
ideal hedeflerin temel taşı niteliğinde, 
anlamlı bir çalışma olduğunu ve çabaların 
sürdürüleceğini ifade ettiler.  

Geçtiğimiz gün saat 10.00’da OSB’de başlayıp, 
Mudul Restoran ve Güçbirliği’nde sürdürülen 
toplantıya; Feyzi Oktay ve Mustafa Saatcı’nın 
yanı sıra; Burdurlu gıda sektöründen Kadir 
Gönülaçar (Doyum Makarna), Şevket Aksöz 
(Güç Birliği), Selahattin Yarar (Azizoğlu Sucuk) 
ve MAKÜ’den Doç.Dr. Orhan Kankavi, Yrd.
Doç.Dr. Oğuz Gürsoy, Uzman Mertsudağda, 
Azizoğlu Sucuk’tan Serap Savda ve Tolga 
Usgutoğlu katıldılar.  

Burdur’daki değişik gıda ürünleri üreten 
firmaları, Burdur Gıda Sektörü bilinci etrafında 
birleştirerek, sektörel bütünlük ortaya koyan 
ve bu şekilde sorunlarına çözüm geliştirme 
gayreti içinde olan Feyzi Oktay, 1.OSB ve 
Hastel Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Burdurlu 
gıda sektörü temsilcilerini bir araya getiren 
bu çalışmanın, şimdilik dar tutulduğunu 
ve burada yapılan istişare istikametinde 
geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti. 

OKTAY VE SAATCI, 
SANAYİCİ-ÜNİVERSİTE BULUŞMASININ 
TEMELLERİNİ ATIYOR 

15 KASIM 2015

Burdur sanayicisi adına BUTSO ve 1.OSB Yönetim Kurulları Başkanı Feyzi 
Oktay ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Mustafa Saatcı, 
Mudul Restoran’da bir araya geldi. 
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Oktay şunları söyledi: 
“Bundan takriben 20 gün önce, Sayın 
Rektörümüzü ziyaretimizde, Burdurlu 
gıda sanayicilerinin bir kısım sorunlarını 
anlattık. Kendileri de konu ile ilgili laboratuar 
kurulma aşamasında olduklarını ve belki 
de önümüzdeki öğretim yılında gıda 
bölümünün açılabileceğini ifade ettiler. Dün 
gıda ile ilgili sektörleri arayıp, firmalarla 
tanışıp, üniversiteden beklentilerimizi 
değerlendirmek istediklerini bize belirttiler. 
Bundan memnuniyetimizi belirterek, bütün 
gıda firmalarımızı davet ederek bu toplantıyı 
düzenledik. Sabah 10’da Organize Sanayi 
Bölgesi binasında, saat 12’ye kadar süren, 
ardından Mudul ve Güçbirliği’nde, samimi 
bir havada devam eden toplantıda, çok 
değerli düşünce ve kararlar ortaya kondu. 
Bu toplantı ile ‘Sanayi-Üniversite İşbirliği’ 
anlamında da bir yakınlaşma ortaya kondu. 
Firmalarımızın teknik ve laboratuar elemanları, 
Üniversitemiz akademisyen ve laboratuar 
uzmanlarına, yaşamakta olduğumuz sıkıntı 
ve ihtiyaçlarımızı bütün ayrıntılarıyla anlattılar. 
Ancak bundan sonra da sektörümüzün teknik 
elemanları ile Üniversitemizin ilgili birimleri 
tekrar bir araya gelerek, somut yapılanma 
çalışmalarını yürütecekler. Çok güzel bir 
toplantı oldu. Gelecek toplantılarda da verimli 
gelişmeler elde edeceğimizi düşünerek, 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Saatcı 
ve görevlileri olmak üzere, katılan tüm 
sanayicilerimize çok teşekkür ederim.”

Mustafa Saatcı da toplantıya ilişkin 
değerlendirmesinde şunları söyledi:
Burdur’da Sanayici-Üniversite işbirliğinin 
geliştirilmesi ve Üniversitemizde yeni açılacak 
olan Merkez Laboratuarımızın yapılandırılması 
ve alınacak cihazların belirlenmesi adına, bir 
ortak akıl zemininde kararlarımızı geliştirmenin 
daha isabetli ve verimli olacağını düşündük. 
Bu vesile ile Burdur’un gıda sektörü temsilci 
ve ilgililerini Üniversitemizin ilgilileri ile 
tanıştırdık. Bu çalışmanın Burdur gıda sektörü 
için büyük faydalar sağladığını düşünüyorum. 
Bundan sonra da devam edecek olan 
toplantılarımız, birim bazında olacaktır. 
Firmalarımızın hangi analizlere ihtiyacı olduğu, 
tüm ayrıntılarıyla incelenerek, üniversitemizin 
bu anlamdaki çalışmalarına yön verecektir. 
Katılımcılara teşekkür ederim.” 

Doç.Dr. Orhan Kankavi şu bilgileri verdi: 
“Kurulmasına çalıştığımız Merkez 
Laboratuarımız, DPT destekli olacak. Bu 
laboratuarın, Burdur’un gıda sanayicilerine en 
iy hizmeti verecek şekilde gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Bu amaçla önce talepleri 
belirliyoruz. Bu taleplere cevap verecek 
cihazların alınmasına öncelik vereceğiz.”  
Önümüzdeki Ocak ayında somut sonuçların 
alınabileceği ifade edilen bu toplantıya katılan 
Kadir Gönülaçar ve Şevket Aksöz ise; MAKÜ 
Rektörümüz ve OSB Başkanımızın firma 
temsilcilerimizi bir araya getiren bu çalışmanın 
çok güzel, verimli ve hatta başka illere de 
örnek olacak kıymetli bir yaklaşım olduğunu 
belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
yönetimi, Burdur’da bulunan sürücü 
kursları meslek grubunu, BUTSO 

Meclis Salonu’nda topladı. Altı sürücü kursu 
temsilcisinin katıldığı toplantıda, geçmişten 
gelen ve yeni bürokratik uygulamalardan 
doğan sorunlar; BUTSO Meclis Başkanı, 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkan Yusuf 
Keyik tarafından tek tek dinlenerek not 
alındı. Toplantıya; Meslek Komitesi Başkanı 
Yusuf Akca, Özel Göller Bölgesi MTSK’ndan 
bir temsilci, Özel Hedef MTSK’ndan Şükrü 
İşleyen ve Mustafa Çelik, Özel Ali Baz 
MTSK’ndan Ali Baz, Özel Ayyıldız MTSK’ndan 
Ali Sağlam, Özel Yeni Burdur MTSK’ndan 
Barış Serttaş, Özel Peker MTSK’dan Mehmet 
Peker katıldılar.  

Toplantının konusu ve Oda olarak yapılan 
çalışmaları anlatan BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik şunları söyledi: 
“Oda yönetimi olarak yaklaşık 10 yıldır, tüm 
üyelerimize yönelik olarak, her fırsatta bir sektör 
ve meslek grubumuzla 
bir araya gelmekteyiz. 
Bu toplantılarımızdaki 
temel amaçlarımız; 
öncelikle sorunları ortaya 
çıkarmak, çözümleri 
için bürokratik ve siyasi 
kanallarla, çözüm 
önerileri ile hazırlıklı 
olarak irtibata geçmek ve 
çözüm süreçlerini takip 
etmek şeklindedir. Yine 
önemli bir amaç olarak, 
eksik yanlarımızla ilgili, 

BUTSO, Sürücü Kurslarının Sorunlarını Dinledi

her konunun uzmanlarıyla eğitim faaliyetleri ve 
eğitim amaçlı geziler düzenlemektir. Bütün bu 
çalışmalar, planlı ve düzenli şekilde, Odamız 
tarafından yürütülmektedir. Ancak burada 
da belirtmeliyim ki; eğitim toplantılarında, 
beklediğimiz ve olması gereken ilgi ve 
istifadeyi göremiyoruz. Bununla birlikte, 
zamanla ilginin artacağını düşünüyoruz.”

Toplantıdan çıkan sonuca ilişkin verilen 
bilgide; 1) “Strateji aday sürücülük 
01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacağı. 
2) Yeni dönemde, “Taban fiyat” uygulamasına 
geçme çalışmaları yapılacağı. Ücrette 
rekabet değil, hizmet kalitesinde rekabetin 
ele alınacağı. 3) Direksiyon sınavları, özel 
sınav yapıcıları nezaretinde, belirli sınav 
güzergahında sınav yapma yerine, yeni 
komisyonların istediği yol güzergahında 
yapılması ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği. 
Bu sisteme geçilirse, sadece belli günlerde 
değil, ‘haftanın her günü randevu’ sistemi ile 
sınav yapılacağı belirtildi. 

16 KASIM 2015
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Z iyarette, Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı 
Hubei Ma Cheng şehri Valisi Yao Yang 
ile birlikte; Bilim ve Sanayi Teknoloji 

Bakanlığı’ndan Zhengxong  Zhang, Sanayi 
Odası Başkanlığı’ndan Jian Cheng, Kaymakam 
Jun  Wang, Göç İdaresi Müdürlüğü’nden Wen 
Xiao, Jıafeng Stone Mermer İthalat İhracat 
Yönetim Kurulu Başkanı Ruizhuan Chen, 
Oufu Tedarik Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı 
Zhiyong Gan, Organize Sanayi Ticaret Bölge 
Müdürü Longcai Li ile Varollar Lojistik Mermer 
Süt A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baki Varol 
da bulundu.

TİMMER Mermer’in davetlisi olarak Burdur’a 
gelen, Hubei Ma Cheng şehri Valisi Yao Yang 
ve Çinli heyet, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik’i makamında ziyaret etti. Ma Cheng 
Valisi Yang ve heyete hoş geldiniz diyen Keyik, 
yaptığı konuşmada; “Çin bizim ülkemiz ve 
ilimiz için önemli bir ülke. Özellikle mermercilik 
olarak, son 10 yıldır Çin’le ticari ilişkilerimiz, 

ÇİN HEYETİYLE MERMERCİLİK, 
TİCARET, YATIRIM KONUŞULDU
Çinli Vali Yang başkanlığındaki Çinli heyet, BUTSO Başkanı Keyik’i ziyaret 
etti. Ziyarette, Burdur Mermeri ve mermerciliğin durumu konuşuldu. 

en büyük pazarlarımızdan birisi olması 
sebebiyle önem arz ediyor. Bu nedenle, bizler, 
Çin’deki fuarlara, sektör temsilcileri ile birlikte 
katılmaktayız. Diğer sektörlerden de oluşan 
82 kişilik bir heyetle 2012 yılında Şangay, 
Guanzo ve Honkong’a ziyaret ettik. Çin’in 
değişim ve gelişimi, heyetimizi olumlu yönde 
etkiledi. İlimizin birinci ana sektörü tarım ve 
hayvancılıktır. Günlük bin ton süt üretimimiz 
var. İkinci büyük sektörümüz mermerciliktir. 
Ağırlıklı olarak blok satış yapılmakla beraber, 
mamul mermer üreten 100’e yakın mermer 
fabrikamız da vardır. İlimizde yer alan ikinci 
Organize Sanayi Bölgemizi tamamlamak 
üzereyiz. İlimizde yatırımın, Çinliler için 
de avantajlı olacağını düşünüyorum. Çinli 
sanayicilerden yatırım yapmak isteyen olursa, 
2.OSB’mizden yer verebilir ve her türlü kolaylığı 
sağlayabiliriz. Antalya Limanı 120 kilometrede 
kısa bir mesafedir. Hava alanımız 30 km. 
karayollarımız her yere ve büyük şehirlere 
ulaşım kolaylığı sağlıyor. Ziyaretleriniz için 
tekrar teşekkür ederim” dedi. 

19 KASIM 2015
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Vali Yang ise; “Biz de sizlerle tanışmaktan 
memnun olduk. Sizler de başta mermercilik 
adına Çin’e geleceksiniz. Çinli mermercilerin 
de daha fazla Burdur’a gelmesini istiyoruz. 
Şu an iki ülke arasında iyi bir ticaret var 
ve gelecekte daha da iyi olacak. Sizlerin 
desteklerinizi de bekliyoruz. Sizi Çin’e davet 
ediyoruz. Bizim orada  Ma Cheng’de 1.5 
milyon nüfus ve geniş mermercilik var. Her yıl 
10 milyon dolarlık iş yapılıyor. Uzan zamandır 
Burdur’da iş yapan Toni de Ma Cheng’de 
yatırım yapıyor. İnşaallah Ma Cheng’e de 
gelmelisiniz; pazarlama çok büyük, çok 
ocaklar var, çok güzel bir şehir. Burdur Beji, 
kaliteli taş, onu tanıtmalısınız” şeklinde, 
görüşlerini ifade etti. 

YANG-KEYİK DİYOLOĞU
BUTSO Başkanı Keyik, ayrıca Vali Yang’a, 
“Son yıllarda, Çin’in İran bölgesinden taş 
aldığı bilgileri alıyoruz. Bu konu hakkında 
bilgi alabiliri miyiz?” Şeklinde bir soru 
yöneltti. Hubei Ma Cheng şehri Valisi Yao 
Yang verdiği cevapta; “Şu an İran’la, çeşitli 

ticaret denemeleri yapılıyor” dedi. Keyik; 
“Türkiye istikrarlı ve güvenli bir ülke. Bizim 
dağlarımızda, Çinliler güvenle dolaşmaktadır. 
Bunu başka ülkede yapamazlar. Dolayısıyla 
bunu da göz önünde tutmalısınız.” Yang; 
“Ben de haber alıyorum; Türkiye’de gerçekten 
ticaret ve pazarlama çok güzel gelişiyor. 
Türkler de Çinliler gibi sıcak insanlar. Bu 
gelişimde kendi ülkemde gibi hissettim.” 
Keyik; “Tabii ki, neticede aynı Asyalıyız.” Yang; 
“Çin’e döndüğümde, bu güzel ifadelerinizi 
herkese anlatacağım.”
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
bir süredir sürücü kursları ve pansiyon 

işletmecileri ile BUTSO’da bir araya gelerek 
dile getirilen “Sürücü Kursu sınavlarının 
tek güzergahta yapılması, pansiyoncularda 
“öğrenci” ibaresinin kaldırılması gibi 
sorunların; bu kez çözümü için, Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut Bayram ile buluşturdu. 
Toplantıya; Meslek Komitesi Başkanı Yusuf 
Akca ile temsilciler katıldı. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, çalıştıkları 
konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Burdur’un ana sektörlerinden birisi olan 
Eğitim Sektörümüzün, sektörde yer alan 
yatırımcı esnafımız için ve dolayısıyla Burdur 
ekonomisi için önemli ve verimli bir alan 
olarak gelişmesine gayret ediyoruz. Sektörün, 
son dönemde ortaya çıkan, “Yönetmeliğe 
uygunluk” sorunları vardır. Öncelikle, bir 
süre önce, İlimizde bulunan kayıtlı ve kayıtsız 
firmaları tespit ettik.  İl merkezimizde kayıtlı 
6 sürücü kursu ve 158 pansiyon-apart 
firma ile yaklaşık 100 kadar kayıtsız işletme 
bulunmaktadır. Merkezde bulunan 13 bin 
öğrencinin yaklaşık 8 binini kayıtlı ve yaklaşık 
5 bin öğrenciyi de kayıt dışı işletmecilerin 
barındırdığı ortaya çıkmıştır. Bunların 
yetkililerini toplayarak, sorunlarını tespit ettik. 

Ardından, bu iki işletmecilik alanından sorumlu 
olan Milli Eğitim Müdürümüzle temsilcileri 
bir araya getirdik. Sorunların ve çözümlerin 
doğru anlaşılarak çözüm programının 

BUTSO, Sürücü Kursları ve Pansiyonculukta;
SORUNLARLA ÇÖZÜMLERİ BULUŞTURDU

yapılmasını sağladık. Belli bir süre içinde 
sorunlar çözülecek, kanun ve yönetmeliklere 
uygunluk sağlanacaktır.”

SÜRÜCÜ KURSLARI
Sıkıntıların kendilerine ulaştırılmak üzere 
yapılan toplantı için memnuniyetini belirten 
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram da 
yaptığı açıklamada; “Sürücü kurslarında, 
mevzuata göre; başlangıç ve toplantı 
noktasının Milli Eğitim Kurumlarından birinin 
olması, sınav güzergahının uygunluğu 
gerekiyor. Burdur’daki sürücü kurslarımızın 
tüm genel anlamışla kalitesi yüksektir. 
Ülkemizde, kaliteli eğitim ve sınav şartlarını 
taşıyan yüzde 10 içerisinde yer almaktayız” 
dedi.

PANSİYONCULUK  
Milli Eğitim Müdürü Bayram ayrıca, 
pansiyonlara ilişkin olarak da; “Mevcut ve kayıtlı 
pansiyonlarda, yurda dönüştürülmeyecekse, 
makul bir süre içinde, ‘Öğrenci’ ibaresinin 
kaldırılması gerektiğini ve gerekirse ‘Kız 
Pansiyon’ vb. ibarelerin kullanılabileceğini” 
ifade etti.  Müdür Mahmut Bayram şöyle 
devam etti: “Bizim asıl derdimiz ve birinci 
önceliğimiz, kaçak olarak eğitim-öğretim ve 
barınma işi yapan yerlerdir. Hiçbir yere bağlı 
olmayan ve denetimi yapılamayan yerler, 
kayıtlı çalışanlara da zarar vermektedir. Bir 
yerde kayıtsız bir ‘Apart’ levhası bulunuyor 
ve orada ne yapıldığı, nasıl bir eğitim verildiği 
ve hangi sorunların bulunduğu bilinmiyor. 
Bunların ortaya çıkarılmasını, denetim ve 
kayıt altına alınmasını sağlayacağız.”  

30 KASIM 2015
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik’in verdiği bilgiye göre; tüm 

masrafları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO) Antalya AB Bilgi Merkezi bütçesinden 
karşılanarak, Avrupa Birliği Oyun Parkı yapımı 
gerçekleşti. 

ATSO Antalya AB Bilgi Merkezi, 1998 yılında, 
bir protokol ile kurulmuş ve Burdur Ticaret 
Sanayi Odası bünyesinde de bu merkeze 
bağlı olarak “Burdur AB Bilgi Noktası” 
oluşturulmuş ve aynı kapsamda faaliyet 
göstermektedir. Bu merkezler, AB-Türkiye 
ilişkileri konusunda, Antalya ve Bölge halkının 
ihtiyaç duyduğu bilgi sağlanmakta ve her yıl, 
AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde, 
ihtiyaç duyulan alanlarda etkinlik ve toplantılar 
düzenlemektedir.  Burdur’a yapılan sözkonusu 
AB Oyun Parkı da bu kapsamda, AB Türkiye 
Delegasyonu’nun onayı ile gerçekleştirilmiştir. 

AB Türkiye Delegasyonu’nun onayı ile 
İlimize AB Çocuk Parkı Yapıldı
Antalya AB Bilgi Merkezi bütçesi ve BUTSO AB Bilgi Masası ile Burdur’da 
Avrupa Birliği (AB) Çocuk Parkı Projesi uygulandı.

3 ARALIK 2015
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Antalya Sanayici ve İşadamları 
Derneği tarafından 13.’sü 

düzenlenen “ANSİAD Girişimcilik 
Haftası” sebebiyle, Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Veteriner Fakültesi Konferans 

Salonunda konferans düzenlendi.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik’in de konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa Vali Hasan 

Kürklü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, ANSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu, İşadamı 
Mehmet Cadıl ile İşadamı Mustafa Sak ve 
öğrenciler katıldı.

ANSİAD’IN MESAJI 
Gençlerin yenilikçilik potansiyellerini keşfedip 
güçlü gelecek vizyonuna sahip olmalarını 
amaçlayan konferansın açılış konuşmasını 
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu 
yaptı.

BUTSO Başkanı Keyik: 

ANSİAD Girişimcilik Haftası’nda, 
“Gelişimcilik” Mesajları Verdi

Eroğlu konuşmasında, üniversite 
öğrencilerine şöyle seslendi. “Kalkınmanın 
bireysel zenginleşme olmadığını, kalkınmanın 
bütün toplumun ve bütün ülkelerin birlikte 
gelişmesi olduğunu gördüğümüz için, ayrıca 
kalkınmanın okullarda ele alınması gereken 
bir konu olduğuna inanarak lise ve üniversite 
gibi hayata atılma aşamasına yaklaşmış olan 
bireyleri hedef almaktayız” dedi.

Başkan Eroğlu, “Gençleri girişimciliğe teşvik 
ederken, sadece para kazanmayı değil 
ve zengin olmayı kastetmiyoruz. Vicdanlı, 
ahlaklı, yenilikçi, toplumun ve dünyanın 
sorumluluğunu hisseden üreticiler olmalarını 
arzu ediyoruz. Gönlünüzde heyecan ile tutku 
olmadan ve çalışmadan başarılı olamazsınız” 
dedi.

AR-GE ÖNEMLİ
Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini 
de girişimcilik kültürünün oluşması ve iş 
dünyasında özellikle gençlerin aktif olarak yer 
alması ve Ar-Ge yapmısının son derece önemli 
olduğuna vurgu yapan Vali Hasan Kürklü, 
“Ülkemiz son yıllarda izlenen ekonomik 

10 ARALIK 2015
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politikaların, yenilikçi düşüncelerin, Ar-Genin 
desteklenmesi ve kalkınmada bölgesel 
farklılıkların ortadan kalkmasına yönelik 
politikaların dikkate alınması ile gelişmiş ülke 
olma ve ilerleme yolunda çok önemli adımlar 
atmıştır.

Son yıllarda girişimciliği destekleyen 
KOSGEB, Kalkınma Ajansı, İş-Kur gibi kurum 
ve kuruluşların düzenledikleri girişimcilik 
programları ile ilimizde 200’den fazla yeni 
iş yeri açılmış ve bu işletmeler devletimizin 
sunduğu hibe ve faizsiz kredi desteklerinden 
faydalanmıştır.” 

KEYİK’TEN MESAJLAR
Bilindiği gibi Girişimcilik, başlıbaşına çok 
değerli bir kavramdır. Bu kavramla geçen 13 
yıllık serüvene bakınca da anlaşılacağı gibi, 
Girişimcilik fikri fiiliyata dönmüş ve Ülkemizde 
olduğu gibi, Burdur’umuz ve Batı Akdeniz 
Bölgemizde de Mermercilikten Turizme, Tarım 
ve Hayvancılıktan Makine Sanayisine, büyük 
bir gelişmecilik ortaya konmuştur.  
Tabii ki; hiçbir gelişim, son değil, aksine 
yeni gelişimlerin başlangıcı, yeni heyecan 
ve yeni Besmeledir. Geldiğimiz yere kolay 
gelinmemiştir. Bunun kıymetini unutmadan, 
geleceğe ve daha büyük hedeflere doğru, 
çıta yükselterek yürümek ve koşmak 
zorundayız. Zira, 150 yıllık dünya tarihinde, 
baş döndürücü gelişmeler olurken; Kadim 
Osmanlı’nın bakiyesi olan bizler, değişik 
zafiyet dönemlerinde güç kayıpları yaşadık. 
Bu güç kayıplarını, süratli şekilde telafi 
etmeliyiz. 

Özellikle gençlerimiz için ortaya koyduğumuz 
“İnovatif Girişimcilik” hedefinde yürürken; aynı 
zamanda, ‘Vizyonel Açılımlar’ şeklinde, ciddi 
projelerle de gelişim trendimizi yükseltmeliyiz. 
Ve mutlaka, dünya güç dengeleri içinde, 
ağırlıklı mesafeler kat etmeliyiz. Bu noktayı 
tekrar vurgulamalıyım ki; Dünyanın tüm 
güç dengelerinin uğruna kapıştıkları bir 
coğrafyada yer alıyoruz. Bu yeri korumak 
çok kolay değildir. Yine, aynı zamanda, 
tarihin bize yüklediği, “Mazlumların Hamisi, 
Zalimlerin Korkulu Rüyası” misyonumuzu da 
taşımak ve hedefine ulaştırmak, bir bedel 
istemektedir. Bu bedel daima gelişim, daima 
gelişim ve yarıştıklarımızdan daima bir adım 
önde olmayı yakalamak ve o noktayı daim 
korumak zorundayız. Belki değerini çok 
bilmediğimiz insan faktörü ve insanımızın 
girişimcilik cevheri ile tüm potansiyellerimizi 
hatırlayacak olursak, bu hedeflere ulaşmanın 
da imkansız olmadığını düşünüyorum. 
Güneyimizde olan ve ateşi her gün harlatılan 
yangın da bizi hedeflerimize daha büyük 
heyecanlarla topyekun yükselişe, teşvik ve 
bilince ulaştırmalıdır.”

BAŞARI HİKAYESİ 
Konuşmaların ardından Adopen Plastik ve 
İnşaat Sanayi A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Sak, girişimcilik üzerine, Başarı 
Hikayesini anlattı. Amerika’da eğitim görmüş 
ve halen 7 ülkede fabrika sahibi olmuş Sak, 
öğrencilerden gelen yoğun soruları cevapladı. 
Mustafa Sak, “Girişimcilik ve başarı için, 
‘Fikir, hayal, inanç ve cesaretin’ paradan daha 
önemli olduğunu vurguladı.
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Sempozyuma Vali Hasan KÜRKLÜ, 
Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, 
Rektör Prof. Dr. Adem KORKMAZ, 

Emniyet Müdürü Eyüp ÖZÜDOĞRU, Ticaret 
ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sedat Öz,  
Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz BAŞAR, sektör 
temsilcileri, öğretim üyeleri ile öğrenciler 
katıldı. 

Açış konuşmasını yapan, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
İl Koordinatörü Selami OKKA, ürünlerin 
ekonomik işlevlerinin artması ve o ürünlerin 
gelecek nesillere de aktarılmasında coğrafi 
işaretli olmasının önemli olduğuna vurgu 
yaptı. Okka, “Türkiye’de 185 tane coğrafi 
işaretli ürünümüz bulunurken, ilimizde ise, 
Burdur Ceviz Ezmesi ve Burdur Şiş Köfte gibi 
iki coğrafi işaretli ürünümüz yer alıyor” dedi. 

DÜNYADA COĞRAFİ İŞARET
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Yavuz TEKELİOĞLU, Türkiye’de sadece 
Antep Baklavasının coğrafi işaretli ürünümüz 
olduğunu vurguladı. Dünya ticaret örgütüne 
göre 10 bin coğrafi işaretli ürün olduğunu 
belirten TEKELİOĞLU, “10 bin coğrafi işaretli 
ürünün %10’u gelişmekte olan ülkelere ait. 
Avrupa Birliği dünya coğrafi işaret sayısının 
yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Şu an Avrupa 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gıda Topluluğu ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (Yücita) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde 
Coğrafi İşaretler ve Burdur İli Deneyimi” konulu sempozyum, MAKÜ’de 
gerçekleştirildi. Yereldeki ürünler ile kalkınmayı desteklemenin gerektiğini 
dile getiren Vali Hasan KÜRKLÜ; “Organik ürünlere ağırlık vermek, esasında 
toplum sağlığı açısından da son derece önemli” dedi.

Birliği’nde 1750’si şarap, 1312’si tarım ve 
gıda ürünü olmak üzere toplam 3062 ürün 
söz konusu. Burada sıralamaya bakıldığında 
İtalya’nın 277 ürün ile ilk sırada yer aldığını 
görüyoruz.” dedi. 

DEĞERİN KORUNMASI
Sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. 
Adem KORKMAZ, “Coğrafi işaret dediğimiz 
şey; teknolojinin geliştirdiği değil, tam tersi 
yüzyılların birikimi ile toplumun kültürünün, 
ekonomisinin, tarihinin üretmiş olduğu bir 
değeri korumak ve bu değeri sağlıklı bir 
şekilde gelecek nesillere aktarma misyonudur. 
Bir değere sahip çıkmazsanız ya unutuluyor 
ya da başkaları sahip çıkıyor. Bizim o kadar 
çok farklı alternatifimiz var ama birçok ürün 
gittikçe yok oluyor. Üniversite olarak bizler 
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

YEREL ÜRÜNLER DESTEKLENMELİ 
1971 Burdur Depreminden sonra şehirde bir 
göçün yaşandığını ve o göçle birçok değerin 
de yok olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali 
Orkun ERCENGİZ ise çocukken tükettikleri 
birçok ürünün günümüzde yok olmaya 
yüz tuttuğunu belirterek yerel yönetimler 
olarak Burdur’un ve ürünlerinin hak ettiği 
yere gelmesi için ellerinden gelen çabayı 
göstereceklerini vurguladı. 

MAKÜ’DE COĞRAFİ İŞARET SEMPOZYUMU YAPILDI
16 ARALIK 2015
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Yereldeki ürünler ile kalkınmayı desteklemenin 
gerektiğini dile getiren Vali Hasan KÜRKLÜ ise; 
o bölgedeki ürünlerin desteklenmesi, teşvik 
edilmesi, insanların doğru yönlendirilmesinin 
sağlamasının da bunun bir yolu olduğunu 
kaydetti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Yerel 
Kuruluşlar ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
başta olmak üzere çok ciddi çalışmalar 
yaptığını bildiren Vali KÜRKLÜ, insanlarımızın 
bu bölgeye katma değer vermelerinin son 
derece önemli olduğuna değindi. 

Vali KÜRKLÜ, “Yöresel Ürünler ve 
Coğrafi İşaretlerin bir amacının da gelişen 
teknolojiyle farklılaştırılmış ürünleri yerine 
yüz yılların damak tadıyla buluşturulmuş 
son derece doğal, son derece tabi ürünlerin 
olmasıdır. Beslenme noktasında buna dikkat 
etmek gerektiğini düşünüyorum. Genetiği 
değiştirilmiş gıdalar var. Bizim sağlığımızı nasıl 
tehdit ettiğini görüp, organik ürünlere ağırlık 
vermek esasında toplum sağlığı açısından da 
son derece önemli” dedi. 

PANEL
Konuşmaların ardından oturum başkanlığını 
Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ’ın 
yaptığı “Coğrafi İşaretler’de Türkiye ve AB’de 
Son Gelişmeler” konulu 1. oturuma geçildi. 
Oturumda Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Türkiye Araştırma Ağı Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU tarafından 
‘Coğrafi İşaretler Türkiye Uygulaması: 
Sorunlar ve Çözümler’, Dr. Rana DEMİRER 
tarafından ‘Avrupa Birliği’nde Coğrafya 
İşaret Uygulaması’, Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY 
tarafından ‘Coğrafi İşaretli Ürünler ve Tüketici 
Eğilimleri’ ve Metro Toptancı Marketi İl 
Koordinatörü Birol ULUSAN tarafından ise 
‘Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler: Metro 
ve Taşköprü Sarımsağı’ konulu sunumlar 
gerçekleştirildi. Oturum sonunda Vali 
Hasan KÜRKLÜ ve Rektörümüz tarafından 
konuşmacılara Üniversitemiz anmalığı verildi. 

BURDUR’UN COĞRAFİ İŞARETLERİ
2. oturumda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdür Yardımcısı Oktay DARCAN tarafından 
‘Coğrafi İşaretlerde Burdur’, Akdeniz 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAZ tarafından 
‘Burdur Gastronomisi’, Ensar Şekerleme 
Sahibi Ayhan MACİT tarafından ‘Burdur Ceviz 
Ezmesinin Kent Ekonomisindeki Yeri ve Değer 
Zinciri’  konulu sunumlar gerçekleştirildi. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 229

K öy Tv Anadolunun Sesi Program 
yapımcısı Mehmet Destan Ozan 
BUTSO’yu ziyaret ederek, BUTSO 

Başkanı Yusuf Keyik’le Burdur’un ekonomisine 
yönelik röportaj gerçekleştirdi. 

Anadolunun Sesi Programı için Başkan 
Keyik’in Röportajı:
- Başkanım öncelikle Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı bizlere biraz tanıtabilir 
misiniz?

- Öncelikle bu programı gerçekleştirdiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum.  Odamız 
1023’te Cumhuriyet döneminde rahmetli 
Şükrü Bayer tarafından kurulmuş. O 
günlerden bu günlere 18 yönetim kurulu 
başkanı değişikliği yaparak yoluna devam 
eden bir odamız. Şimdiye kadar yaklaşık 
12 yıldır da benim Yönetim Kurulu 
başkanlığımda yoluna devam ediyor.  
Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin resmi 
işlemlerinin dışında üyelerinin ufuklarını 

Ülkemiz ile birlikte 123 ülkeye yayın yapan Köy Tv’nin durağı Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası oldu.

açmaya, işlerini geliştirmeye, kurumlar 
arası yaşadıkları sıkıntıları çözmeye, 
onları yapılan birtakım bilgilendirme 
toplantılarıyla onları bilgilendirmeye, 
yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenleyerek 
ufuklarının genişletilmesini amaçlayan 
çalışmalar yaparak fuar katılımlarıyla 
mesleklerinde ileriyi görmelerini ve 
bundan sonraki rekabet edebilecekleri 
firmaların nerelerde olduklarını, ülkelerinin 
nerelerde olduğunu, kendilerinin 
nerelerde olduklarını anlayabilmelerini 
sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bunların 
içerisinde firmalarımızın kendi güçleriyle 
yaptıkları katılımlar var; Oda olarak bizim 
katılımlarını sağladığımız üyelerimiz var. 

Örneğin Burdur ekonomisinin büyük bir 
bölümünü tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. 
Yine belki tarihi daha eski olan fakat 15 
yıldır aktif olan doğal taş ve mermercilik 
sektörümüz var. Bunun yanı sıra Krom 
madenlerimiz de var bizim dağlarımızda. 

Başkan Yusuf Keyik 
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Şu ara kromda biraz sıkıntılar var ama uzun 
yıllar krom madeni çıktı. Güzel kromlarımız 
var. Üçüncü büyük sektör olarak da Eğitim 
Kentiyiz. 96 yılında Allah’a çok şükür 
uzun yıllar çalışmalarını yürüttüğümüz 
üniversitemize kavuştuk.  96’dan bu 
yana da hızla büyüyen bir üniversitedir. 
96 öncesi 2 fakültesi olan üniversitemiz, 
bugün birçok fakülte ve Meslek Yüksek 
Okulu ile yoluna devam ediyor. Yaklaşık 
24-25 bin civarındaki öğrenci sayısının 
14-15 bin kadarı merkezde ikamet ediyor. 
Tabi –yine ilerde de konuşuruz- 30-35 
bin civarında bir hedef belirledik. Bunu 
hocamla da sık sık istişare ediyoruz. 
Çünkü sayının çok fazla büyümesi 
kazanımdan ziyade 
zaman zaman zarar 
vermeye başlıyor. 
Önemli olan Türkiye 
ve dünyada kaliteli 
bir üniversite olma 
bilinci ile sayıda çok 
fazla ısrarcı değiliz. 
Yalnız henüz durma 
zamanı değil, 
sayıda en az 30-
35 bini bulmamız 
gerekiyor. Dördüncü 
lokomotif sektör 
olarak da turizm sektörümüz. Biliyorsunuz 
Antalya  turizmin dünya merkezlerinden 
biri. 100 km uzaklıktayız ve ciddi anlamda 
ören yerlerimiz, yaylalarımız, Sagalassos 
Antik Kent’imiz, Kybria’mız,  İnsuyu 
Mağaramız, göllerimiz gibi potansiyeli 
yüksek turizm alanlarımız var. Burada da 
yaşadığımız bazı sıkıntılar var. 

Ben sırasıyla tekrar başa döneyim. Tarım 
ve hayvancılıktan başlayalım. Ayrıntılarla 
4. Lokomotif sektörümüzden çıkarız.

Burdur uzun yıllardır hayvancılık 
sektöründe en iyisini yapmaya çalışan bir 
il. Şu anda günlük yaklaşık 1000 ton çiğ 
süt üretiyoruz. Bunun  %85’ini il dışındaki 
büyük marka firmalara çiğ olarak satışını 
gerçekleştiriyoruz. %15’ini de ilimizde 

ve ilçelerimizde bulunan küçük mandıra 
tipi fabrikalarımızda ürün haline getirerek 
bölge illerimizde pazarlamaya çalışıyoruz. 
Antalya pazarı bu anlamda küçük 
işletmeler için sıkıntılı bir Pazar. Otellere 
hizmet veren bir sektör haline geliyorsunuz. 
Ancak otellerin ödemeleri uzun vadeli ve 
bu duruma küçük işletmeler dayanmakta 
sıkıntı yaşıyorlar. Uzun yıllar önce birkaç 
firmamız büyük hayallerle kendi ürünlerini 
satma amacıyla Antalya’da iş yeri açtılar 
ama büyük bir hüsrana uğradılar. Çünkü 
yaptıkları satışların bedellerini almakta 
sıkıntı çektiler. Büyükler küçükleri boğuyor. 
Onun için artık biz şöyle bir sistem 
getirdik: bölge illerine yetecek şekilde 

imalat yapıp alın 
terimizin karşılığı 
olan ücretimizi de 
alabilelim mantığı 
ile bir çalışma 
yapılıyor. Çok hızlı 
büyümeden ama 
standartların da 
gerektirdiği şekilde 
yoluna devam 
ediyor. 

Burdur kuru bir 
iklime sahip. O 

nedenle genellikle kuru mahsul ekimi ve 
pancar ekimi yapılırdı önceden.  Farklı 
olarak başka illerde bulunmayan bir tek 
anason ekimi ve bir miktarda müsaade 
edildiği kadarıyla afyon ekimi yapılırdı. 
Ama son 10 yıldır yem bitkilerinin 
ülkemizde çok fiyat artışı ile hayvancılık 
girdi maliyetlerinin yükselmesini 
sağlamasından dolayı tarımsal değişikliğe 
gidilmesi gerektiği düşüncesi hasıl oldu.  
Bununla beraber tarım alanlarımızda 
ağırlıklı olarak mısır, yolca gibi yem bitkileri 
ekmeye başladık. Bununla da yetinmedik. 
Son yıllarda ülkemizde seracılık ciddi 
anlamda gelişti. Burdur’un neden bu 
seracılıktan faydalanamadığına baktığımız 
zaman şunu görüyoruz. Antalya yaş 
sebze ve meyve depomuz biliyorsunuz. 
Ama onun bir sezonu var ve o sezon 
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bittikten sonra yayla diye tabir ettiğimiz 
Burdur’un yüksek kısımlarında da bu 
imalatın devam etmesi gerekiyordu. Bu 
anlamda şu anda Çavdır, Söğüt , Gölhisar 
bölgemizde yaygın bir şekilde seracılık 
işletmeleri oluşmaya başladı. Bu da bizleri 
gururlandırıyor. Hakikaten insanımızın bu 
değişime hızlı ayak uydurması bizleri bu ili 
idare eden yöneticiler olarak mutlu ediyor. 
Demek ki bir şeyleri anlatabiliyoruz, 
ikna edebiliyoruz ki insanlar bu yönde 
kendilerini geliştirebiliyorlar. 

Tabi ben buradan Tarım İl Müdürümüze, 
Ziraat Odası Başkanımıza, Borsa 
Başkanımıza ve Yetiştiriciler Birliği 
Başkanımıza da teşekkür etmek 
istiyorum.  Kamil başkanın hayvancılığın 
bu duruma gelmesinde çok ciddi 
katkıları vardır. %99’u kültür ırkı olan bir 
hayvan sayısına sahibiz. Bunların hepsi 
kayıtlı, anası babası, kim olduğu belgeli. 
Türkiye’nin hemen hemen başka illerinde 
böyle bir çalışmayı bulmanız zor. Mutlaka 
vardır ama böyle A2dan Z’ye bir çalışma 
bulabileceğinizi ben düşünmüyorum. 

- Sözünüzü kestim başkanım ama 
parantez içinde şunu söylemek isterim 
: Türkiye’nin aslında sağlıklı süt ürünü 
üreten illerin içinde birinci sırada gelen 
illerinden bir tanesi Burdur. Çünkü 
hayvanı ne kadar sağlıklı beslerseniz 
ondan alacağınız süt ve et ürünleri 
de o kadar sağlıklı oluyor değil mi 
başkanım?

- Oraya gelecektim Mehmet Bey , Burdur’un 
sütü Türkiye’de üretilen sütlerin en kalitelisi. 
Biz bu kalite çalışmalarına çok önceki yıllarda 
başladık. Ben sektörün içinde bulunduğum 
için haddim olarak söyleyebilirim ki sütçülük 
şimdi Türkiye’nin her yerine dağıldı fakat 
önceden Balıkesir, Trakya ve Burdur bölgesi 
olmak üzere üç bölgede yapılıyordu. Bu üç 
bölgede bizim tonajımız diğerlerinden düşük 
olmasına rağmen kaliteyi ilk yakalayan 
illerden bir tanesi biziz. Hem Balıkesir’den 
hem Trakya’dan… 

- Trakya’dan bir eksiniz daha var 
bana göre. Çünkü Trakya’da artık 
ıslah olarak ari bölge ilan edildiği için 
hayvan giriş çıkışları o bölgeye yasak 
mesela.  Doğu ve Güneydoğu’dan çok 
sağlıklı olmayan hayvanlar rahatlıkla 
oraya gidip gelemiyor. Siz ona rağmen 
siz çok iyisiniz.

- Tabi. Avrupa Bölgesi’nde olmasından 
dolayı…  Neden? Tarım İl Müdürlüğümüz, 
küçük il olmamızdan dolayı bu tür 
kontrolleri hızlı ve yaygın bir şekilde yaptı 
ve insanımız da buna saygı gösterdi. 
Yani biliyorsunuz bir şeyleri oturtmak 
öyle çok kolay değildir. Mesela yıllarca 
o söylediğim bölgelerde naylon, plastik 
bidon dediğimiz araçlarla süt taşınırken 
biz galbenizli paslanmaz saclarla 
taşımaya başlamıştık. Onlardan birkaç yıl 
önce buna geçtik. Efendim köylerde toplu 
sağım merkezlerini Türkiye’de ilk defa 
Burdur gerçekleştirdi. O projeler ilk olarak 
Burdur’da yapıldı. Toplu süt toplama 
merkezleri: mesela diğer bölgelerde bir 
köyde bir tane süt toplama merkezi vardır. 
Herkes sütünü çıkarıp kapının önüne 
koyar, oradan toplayıcı gelir toplar. Bu da 
toplayıcının 3-5 saatini alır. Bu sürede o 
süt milyonlarca mikrop üretir. Ama şimdi 
bizim uzun yıllar önce başlattığımız 
sistemde köylümüz sütünü sağdığı 
zaman hemen en yakındaki soğutucuya 
kendisi döküyor. Yani böyle bir sistemi 
biz ilimizde erken uyguladık ve bunun 
tabi kooperatifleşmede, örgütleşmede de 
çok büyük önemi var. Burdur o anlamda 
da örnek illerden bir tanesidir. Türkiye 
genelinde en çok kooperatif sayısı olan 
ve örgütleşmeyi sağlamış olan illerden bir 
tanesidir. Dolayısıyla  kaliteli süt üretmeye 
çalışıyoruz. Mutlaka eksikliklerimiz vardır. 
Her şeyin dört dörtlük olması mümkün 
değil. Ama yapmak için gayret ediyoruz. 
Bizim başka alternatifimiz de yok. 
Sütümüzün kalitesini bozarsak sütlerimizi 
satma şansımızın zayıf olduğunu 
biliyoruz. Çünkü  az önce de söylediğim 
gibi %85’ini dışarıya satıyoruz. Ve satış 
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yaptığımız en yakın firma 400-450 km 
mesafede. Günümüzde nakliye çok ciddi 
bir maliyet. Kendi etrafımızda da böyle 
büyük firmalar olmadığı için biz ancak 
bu kaliteyi sağlayarak oralara kadar o 
sütleri yollayıp değerlendirebiliyoruz.  Bu 
yüzden hayvancılık ilimizde çok önemlidir 
tarım da. İki sektörde de yoluna devam 
ediyor.

Gelelim ikinci sektörümüz mermerciliğe… 
mermercilik 2008’de Mortgage krizi ile ciddi 
anlamda bir sıkıntıya girdi bölgemizde. 
O zamanlar daha yeni yeni hızlanan bir 
sektördü 2005 sonrası ve 2008’de biraz 
daha kendine geliyordu. Dünya krizi 
devreye girdi ve sektör olduğu yerde 
kaldı. 1-2 yıl bu şekilde devam etti. Sonra 
Allah’a çok şükür hızlı atlattık bu sıkıntıları. 
Çin’e blok satışlarımız tekrar hareketlendi  
ama beklentimizin çok üzerinde bir 
hareketlenme oldu. Sektör birden kendini 
toparlama fırsatı buldu. Halen de böyle 
devam ediyor.  Fakat biz Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak sanayicimize ve sektör 
temsilcilerimize şunu söylüyoruz: bu 
böyle gidemez. Blok satışıyla tek pazara 
bağlı bir sektör olamaz. Şimdi sadece 
Çin bizim bloğumuzu alıyor. Düne kadar 
Rusya ile ilişkilerimiz dünyadaki her 
ülkeden daha iyiydi ama yaşanan en ufak 
bir olayda iplerimizin hepsi kesildi. Çin ile 
de benzer bir olayın yaşanmayacağını hiç 
kimse garanti edemez. Dolayısı ile Türkiye 
genelinde yıllık 4-5 milyar dolar ihracat 
yapan mermercilik sektörünün sadece 
bir tek pazara bağlı kalması bence 
kendini idam etmesi demektir. Onun için 
şunu söylüyoruz: mutlaka fabrikaların 
genişletilmesi lazım. Bu ürünlerin katma 
değer üretecek ürünler haline getirilerek 
dünyanın birkaç ülkesine –ki biz dünyada 
24-25 ülkeye satış yapan bir iliz- açılması 
lazım. Örneğin şu anda %80 blok, %20 
mamul çalışan sistemin tam tersi %20 
blok  %80 mamul çalışır hale getirmemiz 
gerektiğini her toplantımızda, gerek 
yazılı gerek görsel basında kendilerine 
anlatmaya çalışıyoruz. 

-  Bu olduğu zaman sektörde çalışan işçi 
sayısını da 3’e katlayacaktır. Bu ürünleri 
üretmek için açılan fabrikalarda bir 
çok Burdurlu da iş bulma imkanı elde 
edecektir.

- Mutlaka. Yani hem istihdama katkısı 
olacak hem de ekonomik olarak katma 
değer anlamında yükseltmiş olacak. Yani 
biz 150 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 
Rakamlara baktığınız zaman kaba 
ihracat… yani bizim bunu biraz daha 
katma değeri yüksek ürünlere çekmemiz 
gerekiyor. Orda küçük bir sıkıntımız var 
ama onu da pek sıkıntı olarak görmüyoruz. 

Son 6 aydır trendde biraz düşme var. 
Çin ekonomisi kendi içerisinde biraz 
sıkıntılı. Dolayısıyla bizim zamanında 
yapmış olduğumuz da bazı hatalar var. 
Bu hatalardan kaynaklanan İran’da yeni 
bir Pazar oluşması örneğin, sektörü 
biraz zayıflattı. Ama her şeye rağmen 
yoluna devam eden ve Burdur’a ciddi 
bir ihracat rakamı katkısı sağlayan bir 
sektörümüzdür ve yaşatılmalıdır.  Evet, 
çevresel birtakım sıkıntılarımız vardır. Bu 
çevresel sıkıntıları da sektör sahipleri şu 
anda benimsediler. Ben buradan Burdur 
kamuoyuna da şunu söylemek istiyorum: 
mutlaka çevreye verdikleri zararları 
düzelteceklerini, önceki haline getirerek 
terk edecekleri sözünü buradan vermek 
istiyorum. Rehabilite edilerek bırakılması 
gerekiyor. Bunun inancına varıldı. Önemli 
olan sektörün buna inanmasıydı, o da 
oldu. Bu yüzden ben bunu rahatlıkla 
söyleyebiliyorum. Onun için herkes rahat 
olsun. İnşallah çevresel anlamda bir sorun 
yaşamayacağımızı düşünüyorum. 

Yine üçüncü lokomotif sektörümüze 
gelince… Eğitim kentiyiz dedik. 
Biliyorsunuz Burdur eğitim alanında 
çok fazla birincilikleri olan bir il. Takip 
ediyorsunuzdur. Uzun yıllar üniversite 
sınavları, TEOG gibi sınavlarda Türkiye’de 
ilk 5’in arasına giren illerden bir tanesiyiz. 
Bu başarı tabi ki sadece öğrenci 
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başarısıyla değil, öğrenci-öğretmen-veli 
üçgeninde ayakların üçü de güçlü olunca 
elde edilebiliyor. Böyle bir eğitim kenti 
markası olmaya gayret ederken 2006 
yılında Allah nasip etti, üniversitemiz 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kuruldu. 
Tabi hem ekonomik anlamda hem eğitim 
anlamında hem de sosyal ve kültürel 
anlamda Burdur’un üniversiteden 
beklentileri çok büyüktü. Çok şükür 
bu beklentilerin de karşılığını bulduk. 
Bilmiyorum gezip dolaştınız mı… Çok hızlı 
bir şekilde ciddi çalışmalar yapıldı.  Biz 
daha üniversitenin hayallerini kurarken 
buradan Kütahya’ya gidip Dumlupınar 
Üniversitesi’nin yapılanma çalışmalarını, 
o Selçuklu mimarisini Burdur’da da 
uygulayabilir miyiz diye inceleyip 
hayallerini kuruyorduk. Üniversitemizi 
kazandığımız gün biz burada bayram 
ettik. Davullarla, zurnalarla, konvoylarla 
kutladık. Çünkü beklentimiz çok büyüktü. 
Allah’a çok şükür beklentilerimiz de yavaş 
yavaş karşılanıyor. Şu anda daha önce de 
söylediğim gibi öğrencilerimizin 14 bini 
şehir merkezinde yaşayan, totalde 25 bin 
öğrencimiz var. Bu Burdur’u ekonomik 
anlamda oldukça rahatlattı. Ama ilimiz 
de öğrencilerimiz tarafından temiz, suç 
oranı az, gerek ev kiraları gerekse yurtlar 
bakımından yaşam alanları ucuz, yeme-
içme ve ulaşım giderleri büyük şehirlere 
nazaran çok uygun olması dolayısıyla 
tercih edilmekte. İnşallah bundan 
sonra daha çok tercih edecek. Çünkü 
yeni fakültelerimiz açılıyor. Tabi sayımız 
çoğaldıkça biz de bir taraftan altyapımızı 
takviye eder hale geldik. Önceki yıllarda 
yurt ya da apart bulunmazdı, bu yıl ilk 
defa dolduramadık. Altyapı anlamında da 
bayağı bir yol aldık. 

Dördüncü lokomotif sektörümüz de 
turizm demiştim. Sagalassos diye bir 
antik kentimiz var ki Efes ayarında. Hatta 
belki Efes’ten daha üstün. Buranın kazıları 
halen devam ediyor. Zaman zaman turist 
otobüsleri gelmeye başladı. Orada güzel 
bir 4 yıldızlı otel yapıldı. Altyapı olarak bu 

bizi çok memnun etti, rahatlattı. Çünkü 
önceden ziyaretçilerimiz en azından bir 
gün konaklamak isteseler de yerimiz 
yoktu, o oldu. Yine orada hediyelik eşya 
satışları yapılan, yemek yiyebilecekleri, 
kahvaltı edebilecekleri alanlar yoktu. 
Bunlar olmaya başladı. Bunlar olmayınca 
siz elinizdeki malzemenin iyi olduğunu ne 
kadar söylerseniz söyleyin, oraya gelen 
insan orayı görmenin yanında başka 
ihtiyaçlarını da karşılayamadıysa bir daha 
hiç dönüp bakmaz; gittiği yerde de hoş 
anlatmaz. Bu yüzden altyapı bizim için çok 
önemliydi. Bu çalışmalar devam ediyor.

Yine Salda Gölü’müz, Salda Kayak 
Merkezi’miz, Burdur Gölü’müz, İnsuyu 
Mağaramız  var.  Burdur Müzesi Türkiye’deki 
ender müzelerden biridir. Çok değerli 
eserler sergilenmektedir. Ama biz bunu 
henüz istediğimiz şekilde yabancılara 
ikram edemiyoruz. Gelen misafirlerimize 
bunu sizin aracılığınızla duyurmak 
istiyorum. Mutlaka bizim müzemizi 
gelip görmelerini, gezmelerini tavsiye 
ediyorum. Çok memnun kalacak, iyi ki 
gezmişiz diyecekler. Bu arada müzemizi 
gezerken Burdur’umuzun yöresel 
lezzetlerinden meşhur Burdur Şiş’imiz 
ile karınlarını doyursunlar, yakınlarına 
sevdiklerine hediye olarak birer paket 
götürebilecekleri uzun yıllardır ağızlarımızı 
tatlandıran Burdur Ceviz Ezmemizi tatma 
fırsatı bulsunlar. Burdur’umuz hakikaten 
potansiyeli ve güzellikleri olan, küçük ama 
içinde büyük beyinleri olan bir il. 

Vatandaşlarımıza buradan duyuralım:  
bu ürünlerimizin her ikisi de Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından 
Coğrafi İşaretler kapsamına alınmış 
ürünlerimizdir. Bölgemizde, Antalya-
Isparta-Burdur bölgemizde, ilk defa 
coğrafi işaretli ürünler bunlardır yiyecek 
anlamında. Ne Antalya’da ne Isparta’da 
coğrafi işaretli ürün bulamazsınız. İlk defa 
Burdur’da bunu biz yaptık ve bununla da 
gurur duyuyoruz. Hiç tereddüt etmeden 
bu ürünlerimizi alıp yiyebilirler. 
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Biz bunların coğrafi işaretlerini alma 
ihtiyacını neden duyduk? Komşu illerimiz   
sonuçta onlar da bizim komşu illerimiz 
imalat yapmalarında sıkıntı görmüyoruz 
elbette ama- yöresel ürünümüze de 
Isparta ezmesi Denizli ezmesi demeye 
başladılar. Biz orada bir dur dedik. Bilinen 
en az 300 yıllık bir geçmişi var ürünlerimizin 
Burdur’da. Belki ilerisi de var bilmiyoruz 
ama en az 300 yıllık bir tarihi var bizde. 
Sonuçta bize ait olan böyle bir ürünümüzü 
de kaptırmak istemedik. Hemen gerekli 
çalışmaları yaparak aldık belgemizi. 

- Son olarak ne söylemek istersiniz 
Başkanım?
-Önümüzdeki günlerde  2016 yılına geçiş 
yapacağız inşallah. 2016 ile ilgili dilek 
ve temennilerimi söylemek istiyorum. 
2016 yılının öncelikle üyelerimize, ilimize, 

ülkemize hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Demokratikleşme, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanda ülkemizin 
gelişimini sağlayacağı bir yıl olmasını 
diliyorum. Son günlerde hızını arttıran 
yaşamış olduğumuz terör olaylarının artık 
2016 yılında yaşanmamasını diliyorum. 
Bugün yine gazetelerde öksüz çocukların 
fotoğraflarını koydukları bir haber okudum. 
185 şehit vermişiz. Bu acıların artık 2016’da 
yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu bir 
kardeş kavgasıdır.  Bunu uzun yıllardır bizi 
birbirimize düşürmeye çalışan örgütler, 
odaklar başaramadılar. Çanakkale’de 
de uğraştılar başaramadılar. Bugün yine 
uğraşıyorlar ve başaramayacaklar. 2016 yılı 
huzur ve mutluluk dolu, kardeşliklerimizin 
pekiştiği ve bu güzel ülkemizde güzel 
insanların gülümseyerek yaşadıkları bir 
ülke olmasını umut ediyorum.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
İŞ’TE BURDUR Programında, Bilal 

Karasakal’ın sorularına verdiği cevaplarla, 
2015 yılsonu değerlendirmesi yaptı. Keyik; 
“2015 iş hayatının, seçimyoğun geçmesine 
rağmen çok kötü sonuçlar alınmadığını, 
eksikleri ise, 2016’da telafi etme fırsatımız 
olduğunu ve bu nedenle etkin önlemler 
alınması gerektiğini” belirtti.

BUTSO Başkanı Keyik, “Öncelikle, girmekte 
olan 2016 yılının üyelerimiz, halkımız ve 
ekonomimiz açısından hayırlı olmasını; 

Yeni Yılın, özellikle demokratik, sosyal ve 
ekonomik açıdan güzel ve huzurlu bir yıl 
olmasını ve dolayısıyla ekonomik açıdan 
da verimli olmasını diliyorum.” Temennisiyle 
başladığı 2015 değerlendirmesinde; Oda’nın 
çalışmalarını, Hizmet birimlerini, Eğitim 
çalışmalarını, Fuar ve tanıtım çalışmalarını, 
Burdur’un ana sektörleri ile ekonomik yapısını, 
Bölgesel ve yerel OSB çalışmalarını, Coğrafi 
İşaret kazanımlarını, Burdur’un vizyonel 
açılımı düşüncelerini, Sosyal sorumluluk 
çalışmalarını ve daha çok konudaki görüşlerini 
anlattı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, 
İŞ’TE BURDUR Programında    

 2015’i Değerlendirdi

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, 25 Aralık Cuma Kanal 32’de, Pazartesi 
günü de Kanal 15’de yayınlanacak İŞ’TE BURDUR programında, Bilal 
Karasakal’ın sorularıyla 2015 çalışmalarını değerlendirdi. 

26 ARALIK 2015
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Burdur, SODES 
kapsamına alınmalı

B urdur Sivil Toplum Platformu, Kalkınma 
Bakanlığının desteklediği Sosyal 
Destek Programından (SODES) 

programından Burdur’un da yararlanması 
gerektiğini belirterek, Burdur’un da SODES 
kapsamına alınması için bir çalışma başlattı. 
BURTÜKODER ve Sivil Toplum Platformu 
Başkanı Kemal Arslan BUTSO Meclis Toplantı 
Salonu’nda yaptığı açıklamada; Kalkınma 
Bakanlığına gönderdikleri dilekçe örneğini 
paylaşırken, Burdur’un neden SODES 
kapsamına alınması gerektiği hakkında da 
bilgiler verdi.

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 
NEDİR?
2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal 
Destek Programı (SODES), dezavantajlı 
bölgelerimizin beşeri sermayesini 
güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme 
sürecine destek olmak amacıyla bu 
bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi 
sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya 
çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık 
vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma 
programıdır.

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, 
sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde 
hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, 
il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda 

yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin 
geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı 
ve proje temelli bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin 
artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin 
ekonomik ve sosyal hayata daha fazla 
katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, 
genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade 
etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

SODES’in öncelikli hedef kitlesi yoksulluk ve 
sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; 
çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, 
göç etmişler ve kentlerin gecekondu 
bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. 
Program, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
ve Eki “E” Cetveli doğrultusunda Kalkınma 
Bakanlığı yıllık ödeneğinden illere aktarılan 
kaynakla yürütülür.

SODES’in KAPSAMI
SODES, GAP Eylem Planının Sosyal 
Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 
yılında 9 GAP ilinde uygulamaya konulmuştur. 
Programın kapsamı 2010 yılında 25 ile, 2011 
yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak 
dâhil edilmesiyle 30 ile ulaşmıştır. 2013 yılında 
Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde illeri ile birlikte 
Programın yürütüldüğü il sayısı 34 olmuştur.

15 OCAK 2016
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Söz konusu iller; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve 
Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, 
Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, 
Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde’dir. 2011 
yılında programa dâhil edilen Adana, Mersin 
illerinde valilikler aracılığıyla program bazlı; 
Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 
Kalkınma Ajansı aracılığıyla farklı uygulamalar 
pilot iller olarak devam etmektedir.

SODES BİLEŞENLERİ
SODES istihdam, sosyal içerme, kültür, 
sanat ve spor olmak üzere üç bileşenden 
oluşmaktadır.

1.İstihdam Bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki 
projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, 
ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun 
alanlarda nitelikli işgücünün ve mesleki 
bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin 
kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere 
destek olunması hedeflenmektedir.

2.Sosyal İçerme Bileşeni: Bu bileşen 
kapsamındaki projeler ile yoksulluğun 
azaltılması, sosyal yardım alan yoksul 
kesimin kendi geçimini temin edecek 
duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, 
özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun 
öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin 
kalitesinin artırılması beklenmektedir.

3.Kültür, Sanat ve Spor Bileşeni: Bu bileşen 
kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç 

duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların 
ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek 
yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine 
ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine 
yardımcı olunması beklenmektedir.

Kemal Arslan’ın açıklaması ve Kalkınma 
Bakanlığına gönderdikleri dilekçe şöyle:
Sosyal Destek Programı (SODES) ; 
Dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini 
güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme 
sürecine destek olmak amacıyla, GAP Eylem 
Planı kapsamında 2008 yılında 9 GAP ilinde 
uygulamaya konulan göç, yoksulluk ve işsizlik 
gibi sorunların ve değişen sosyal yapının 
ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede 
karşılık vermeyi hedefleyen sosyal kalkınma 
programıdır.

9 GAP İl’inden başlatılan proğramın kapsamı 
2011 yılında 30 İl’e, 2013 yılında Sivas, 
Yozgat,Aksaray ve Niğde illeri ile birlikte il 
sayısı 34 olmuş iken;

Denizli, Isparta, Antalya illeri arasında sıkışmış 
kalmış, ekonomik gelişimini tamamlayamadığı 
için sürekli göç veren dezavantajlı bir İl olan 
Burdur sahipsizliğin kurbanı olmuş ve SODES 
kapsamına alınıp desteklenilmesi dahi 
düşünülmemiştir.

Burdur Sivil Toplum Platformunca başlatılan 
kampanya dahilinde, aşağıda imzası bulunan 
bizler, sosyo-ekonomik durağanlığını 
aşması için Burdur’un SODES 2016 destek 
programına alınmasını Bakanlığınızdan 
bekliyoruz.
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K anal 32 ve Kanal 15 gibi Yerel-Bölgesel 
Televizyonlarımızda 11. programı 
yayımlanan İŞ’TE BURDUR’un 12.si 

olan Küçükbaş Hayvancılığın yayınlanacağı 
açıklandı. Büyükbaş hayvancılığın işlendiği 
11. Programın tekrarları ile birlikte bu hafta 
yayınlanacağı belirtilen 12. Küçükbaş 
Hayvancılık yayımlarında, Hayvancılık 
Politikaları ele alındı. BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik, Türk Hayvancılık politikalarında 
meydana gelen yanlış gidişin ve ortaya çıkan 
çelişkilerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

BUTSO’nun bir ajansa yaptırdığı, İş’Te 
Burdur’da ele alınan ‘Burdur’da Hayvancılık’ 
konusunda; DSYB Başkanı Kamil Özcan, 
BTB Başkanı Yılmaz Başar, Millet V. Reşat 
Petek  Proje danışmanlık işletmecisi İsmail 
Uzun,  MAKÜ Veterinerlik Fak. Dekanı: Prof.
Dr.Hakan Öner ile Koyun-Keçi Yetiştiriciler 
Birliği ve KöyKoop Genel Başkanı Yakup Yıldız, 
Mürseller Köyün’de Çoban Osman, Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner, 
Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ve 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
yer aldılar.

İŞ’TE BURDUR Çekimlerinde 
Hayvancılık Politikaları Ele Alındı

26 ARALIK 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO)’nın, Burdur ekonomisinin 

belgeseli niteliğinde yaptığı ve 
güncel sorunları ele aldığı İŞ’TE 

BURDUR çekimleri, aralıksız devam 
ediyor.

HAYVANCILIK POLİTİKASI 
MAKÜ Basın Danışmanı Bilal Karasakal’ın 
sunduğu, yapımcılığını BUTSO’nun yürüttüğü 
Tv Programında, Burdur’da ve Türkiye’de, 
Tarım ve Hayvancılık politikaları sonucu 
gelinen çelişkili durum ortaya kondu. Gelinen 
noktada, süt’te üretim fazlalığı, et’te ise 
açığın oluştuğu ve sorunun büyüyerek devam 
ettiği belirtildi. Programda konuşan ilgililer; 
Tarım, Orman, yem bitkileri, mera, hayvancılık 
hastalıkları ve koruyucu hekimlik, sütte iç 
tüketim ve pazarlama, et ve hayvancılık 
teşvikleri, küçük baş hayvancılığının ortadan 
kaldırılması, yabancı ırk tercihleri, gibi yanlış 
politikaları eleştirerek, devlet yetkililerine 
çözüm önerilerinde bulundular.   

Büyükbaş hayvancılığında Türkiye’nin, 
özellikle Holstain ırkına dayanan, süt 
hayvancılığı olarak planlandığı, süt ırkı olan 
Holstain ineklerin kemiği iri ve hastalıklara 
karşı dirençli olmayışı, kendi coğrafi şartlarına 
uyumlu yerli ırk gelişimine önem verilmediği, 
kemiği iri ırkın erkek buzağıları ve sütten 
kesilenleri et için verimli olmadığı, bu açığı 
kapatabilecek olan küçükbaş hayvanların 
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da orman düşmanı olarak görülüp, ortadan 
kaldırıldığı bilinmektedir. Beyaz et-yumurta 
(Tavuk) politikası ile gelinen noktada, 
tüketicide güvensizlik oluşmuştur. 

Programda; ithalata ve yabancı ırklara dayalı 
yanlış politikaların, insan odaklı ve yerli 
ırklara dayalı olarak yeniden ele alınması, 
MAKÜ Veterinerliğin, Honamlı ve Kılkeçisi 
ırkları üzerindeki geliştirme çalışmaları ile 
köylünün küçükbaşa yönelmesi için, her 
türlü desteğe kavuşturulması gerektiği 
belirtildi. Programda; Türkiye gibi bir Tarım 
Ülkesinin, et ve hayvan ithal eder duruma 
gelerek tıkanmışının ve zengin bir tüketim 
coğrafyasına sahip olmasına rağmen süt ve 
süt ürünlerini satamayışının izahı ve mazereti 
olamayacağı vurgulandı.
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik Başkanlığında, BUTSO 

Meclis Salonu’nda, geçtiğimiz Cuma günü 
yapılan, “Sosyal Destek (SODES) kapsamına 
Burdur’un da alınması” konulu toplantıya, 
iktidar milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat 
Petek de katıldılar. Yaklaşık iki saat süren 
toplantıda, STK sorunları ve Burdur’un et-süt 
krizine ilişkin sebep-sonuç analizleri, Vekillere 
aktarıldı.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
İlimiz STK Başkanlarıyla birlikte, SODES 
konusunda yaptıkları bu ikinci toplantıya 
ilişkin yaptığı açış konuşmasında; “Geçtiğimiz 
günlerde, STK Başkanlarıyla yaptığımız ilk 
toplantıda, “Doğu ve Güneydoğu illerini 
kapsayan SODES programına Burdur’un 
da alınması yönünde bir çalışma yapılması 
kararına varıldı. Bu kez de, ‘Hükümet ve 
Bakanlar nezdinde, nasıl bir çalışma yapılması 
gerektiğinin Milletvekillerimizle belirlenmesi 
ve bir program yapılması’ amacına yönelik 
olarak bu toplantıyı düzenledik” dedi. 

BUTSO’da, STK ve Vekillerle SODES Çalışması
BUTSO, Sosyal Destek Programı çalışmasında; STK Başkanları, SODES 
görüşleri ile birlikte sorunlarını ve Burdur’un et-süt çıkmazını Vekillere 
aktardılar. 

Burtükoder Başkanı Kemal Aslan’ın, SODES 
üzerinde yaptığı hazırlıkları açıklaması ile 
başlayan istişari çalışmaya; Burdur Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep 
KALKAN, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Fevzi OKTAY, Ticaret Borsası Başkanı 
Yılmaz BAŞAR, Ziraat Odası Başkanı İbrahim 
DEMİR, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Kamil ÖZCAN, Burdur Köy-
Koop Birlik Başkanı Yakup YILDIZ, Esnaf 
Odası Başkanı Nevruz GÖKÇÜOĞLU, 
Şoförler Odası Başkanı Durmuş CEYLAN, Oto 
Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Yücel DİLEKÇİ, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Yusuf TORTOP, Burdur Tic.Ve San. Od.Yön.
Kur.Bşk.Yardımcıları İbrahim SOLAK ve Ömer 
ÇELİKER, Burdur Tic. Ve San.Od.Katip Üyesi 
Ömer Faruk GÜNDÜZALP  ile Üyeler Hasan 
Ali DALDAL ve Hüseyin YARDIM da katıldılar. 
Toplantıda, tüm STK Başkanları, sıra ile 
yaptıkları konuşmalarda; bir yandan Sosyal 
Destek Programı ve Burdur’un et-süt krizine 
ilişkin sebep-sonuç analizleri yaparken, diğer 
yandan üyelerine yönelik sıkıntıları da İktidar 
Milletvekillerine aktardılar. 

5 ŞUBAT 2016
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Milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram 
Özçelik’in, yapılan konuşmaları not aldıkları 
toplantıda, ilk olarak, yaptığı hazırlıkları 
aktarmak üzere Kemal Arslan söz aldı. Arslan; 
“SODES, 2008 yılında GAP Bölgesindeki 9 ilin 
ve daha sonraki yıllarda 25 daha ilave ile 34’e 
çıkmış illerin ekonomik gelişimini artırmaya, 
istihdam ve yoksulluğun önlenmesine yönelik 
olarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse 
edilen özel bir destek projesidir. Bu destek, 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarına veriliyor” şeklinde bir açıklama 
yaptı.  BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı 
değerlendirmede; konunun anlaşıldığını, 
Vekillerle birlikte bir program yaparak takipçisi 
olacaklarını ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu 
bilgilendireceklerini belirtti. 

ET-SÜT, ÜRETİM-TÜKETİM
BUTSO Başkanı Keyik, toplantının bundan 
sonraki bölümünde; Ülke ve Burdur 
gündeminde yer alan, ‘Et arzının yetersizliği 
ve süt arzının fazlalığı’ şeklinde ortaya çıkan 
çelişkinin görüşüleceğini belirtti. Keyik; “Bir 
tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Ancak, et-
süt üretiminde, garip ve çelişkili bir noktaya 
geldik; süt arzımızda fazlalık var, tüketemiyor 
ve satamıyoruz. Kırmızı ette ise, üretim ve arz 
eksikliğimiz var. Bu çelişki, ‘Türk Hayvancılık 
Politikamızın’ büyük bir yanlışlık içinde 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yanlışlığın 
ortaya çıkması, akşamdan sabaha değil, 
uzun vadeli yanlışlıkların neticesidir” dedi. 

Keyik ayrıca şunları söyledi: “İlgililerden 
edindiğimiz bilgilere göre, en başta yapılan, 
önemli yanlışlıkların başlıkları olarak şunları 
söyleyebiliriz: Süt ve et hayvancılığında, 
yerli ırkların geliştirilmesi gibi bir milli politika 
güdülmemiştir. Anadolu iklim ve yetiştirici 
şartlarını gözetmeyen Holstein ırkı seçilmiştir. 
Küçükbaş hayvancılık, orman düşmanı ilan 
edilerek öldürülmüştür. Eğitimde büyük 
yanlışlık yapılarak; süt tüketimi yerine, 
asitli-kolalı içecek ve cipslerin tüketimi 
öne çıkmıştır. Küçükbaş tüketim alışkanlığı 
ortadan kaldırılmıştır. Meralar azaltılmış ve 
Doğudaki terörle ortadan kalkan hayvancılığın 
akibeti düşünülmemiştir. Beyaz et-tavukçuluk 
politikası da baştan yanlış yürütülmüş, şimdi 
damızlıkta dışarıya bağımlı hale gelindiği gibi, 
ürünlere güvensizlik de gelişmiştir. Aşı konusu 
da gözden geçirilmelidir.”     
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GLOBAL OYUNCULUK
Ardından, BUTSO Katip Üyesi Ömer Faruk 
Gündüzalp, Burdur’un üretip, satamadığı süte 
ve et sıkıntısına ilişkin görüşlerini açıkladı. 
Gündüzalp; “Ürettiğimizi tüketemiyorsak, 
ihraç etmeliyiz. Sütte ihraç edebilmek için 
de Global oyuncu olmamız gerekir. Ama 
buna hazır olunmadığı görülüyor. Zira, Dünya 
sütü bizden çok daha ucuza (60 kuruş) 
seviyelerinde mal ediyor. Hollanda, Konya 
kadar bir yerde, Türkiye’nin üç katı süt üretiyor. 
Dolayısıyla, Türkiye’nin ürettiği fazla denemez. 
Dışarıdan damızlık inek alımı durdurulmalı. 
Sütü artırarak eti artıramayız. Ete yönelik 
çiftlikler kurmamız ve küçükbaşa yönelmemiz 
lazım” dedi.

YANLIŞ POLİTİKALAR 
Köy-Koop Genel Başkanı ve Koyun-Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yakup Yıldız; 
Hayvancılık kenti olan İlimizdeki, süt fazlalığı 
ve et açığı konusundaki, Devletin yanlış 

politikalarını ve ne yapılması gerektiğini anlattı. 
Yıldız; “Burdur’da, 2015 yılı ilk altı ayında 
günlük bin 46 ton süt üretilmiş, önümüzdeki 
2016 Mayıs aylarına doğru günlük süt 
üretiminin bin 300 tona ulaşacağını tahmin 
ediyorum; dolayısıyla ciddi bir üretim artışı 
var. Fazlalık süt tozu yapılmalı ve Devlet bu 
ürünü almalı. Süt ineği ithalatı durdurulmalı. 
Alınacaksa et damızlığı alınmalı. Ama, 
asıl çözüm için, küçükbaş hayvancılığı 
desteklenerek geliştirilmeli” dedi. 

Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Kamil ÖZCAN, görüşlerini; “Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bize çok 
yakın olmalı. Süt fazlalığına acilen çözüm 
getirilmeli. Holstein ırkı, süt ırkı olduğu için, 
et verimi düşüktür. Orta ve uzun vadede, 
hayvancılık politikaları gözden geçirilmelidir. 
Bu konuda, 13 Şubat’da Bakan’la yapılacak 
toplantıda, vekillerimizle konuyu aktarmalıyız” 
şeklinde belirtirken; Ziraat Odası Başkanı 
İbrahim DEMİR de, “Genç çiftçilerin hibe 
desteği ve mazot-gübre desteği konusundaki 
aksamaları” anlattı. Ticaret Borsası Başkanı 
Yılmaz BAŞAR; süt fazlalığının, iç tüketimle 
değerlendirilmesi ve bunun ise; kamu spotları 
ile tüketimin teşviki sağlanarak, yapılması 
gerektiğini belirti.  

Toplantıda ayrıca, diğer STK Başkanları; kendi 
üyelerinden gelen sorunlarını, Milletvekillerine 
aktardılar. Ardından, Milletvekilleri, ortaya 
çıkan sorunların çözümü için ilgili Bakanlık 
veya genel müdürlükler nezdin çalışmalar 
yapacaklarını ve ileriki bir toplantıda alınacak 
sonuçları, yine böyle bir toplantıda kendilerine 
aktaracaklarını ifade ettiler. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 
Burdur ekonomisinin belgeseli niteliğinde, 
tüm sektörlerin Tv Program çekimlerini 

yapmaya devam ediyor. Yaptığı çekimlerde, bir 
yandan sektörlerde envanter niteliğinde tespitler 
yaparken, diğer yandan temel ve güncel sorunları 
ele alıyor. İŞ’TE BURDUR, sahada yaptığı 
çekimlere aralıksız devam ediyor. Kanal 32 ve 
Kanal 15 gibi Yerel-Bölgesel Televizyonlarımızda 
yayımlanmakta olan programlardan 13.sünde; 
Burdur Mermerciliğini ve Burdur Beji Mermerini 
ele aldı. İş’te Burdur, bu haftaki çekimlerinde, 
mermercilikte Karamanlı İlçemize projeksiyon tuttu: 
Burdur Karamanlı İlçesi’nde, 17 Mermer Ocağı ve 
14 Mermer Fabrikası bulunmaktadır. Sektörde, 
yaklaşık 700 istihdam sağlanan Karamanlı’da, 
aylık 35 bin ton blok mermer üretimi ve ihracatı 
gerçekleşmektedir. Blok satışların tamamına yakını 
Çin’e ve çok az miktar da Hindistan’a yapılmaktadır. 

İŞ’TE BURDUR Tv programında; yapım, yönetim, 
sunum ve çekimlerinde Bilal Karasakal,  Mehmet 
Yurtseven ve Arif Aydın’ın görev aldı. Mermercilik 
sektör çekimlerine önümüzdeki günlerde de devam 
edeceği belirtilen Programın bu bölümünde, 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ile birlikte; Karamanlı 
Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Asmer Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrahman Şener, Burdoğtaş 
Başkanı Nasuh Ekinci yer aldılar. Program 
konukları, Burdur mermerciliği ve Karamanlı’nın 
yeri konusunu, enine-boyuna değerlendirdi. 

İŞ’TE BURDUR, 
Mermercilikte Karamanlı’daydı

BUTSO İş’te Burdur 
Programı, bu hafta da Burdur 
Mermerciliğine projeksiyon 
tuttu ve Karamanlı İlçemizin, 
Bucak’tan sonra ilimizin en 
hızlı gelişen Mermercilik 
merkezi olduğunu gösterdi.

12 ŞUBAT 2016

Söz konusu programda, çekimleri ve 
Mermerciliği değerlendiren BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik, görüşlerini şöyle ifade etti: 
“Burdur’un belgeseli ve özellikle de Ekonomi 
Belgeseli niteliğindeki, İŞ’TE BURDUR adıyla 
yaptığımız bu Televizyon Programlarımıza 
başlarken; Burdur ekonomisini, 4 Ana 
Sektörde gruplamıştık. Şimdi ise, İlimizin en 
büyük ihracat kalemini oluşturan ve Burdur 
ekonomisinin yükselen değeri MERMER VE 
MADENCİLİK SEKTÖRÜMÜZÜ ele alıyoruz. 
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Burdur Mermercilik Sektörü, 2008-2010 
yıllarından itibaren gelişen bir Sektör 
durumuna geldi. Ve hızla gelişen Lokomotif 
Sektör olarak ortaya çıktı. BURDUR BEJİ 
Markasıyla yurt dışında tanınan ve özellikle en 
büyük alıcı olarak Çin ve Hindistan tarafından 
aranan bir Doğaltaş haline geldi. Burdur’da 
işletme ruhsatlı 250 doğal taş ve maden 
ocağı bulunuyor ve bu ocaklarda 4 bin kişi 
çalışmaktadır. İl genelinde 156 kadar mermer-
maden fabrika ve atölyesi bulunmakta ve 
buralarda da 3 binden fazla kişi çalışmaktadır. 
2014 yılı ihracatı 110 milyon dolar olurken, 
2015 ihracatı ise, yaklaşık 200 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.”
 
Programda, Mermercilik politikasını da 
ele alan Keyik; “2015 yılı ikinci yarısında 
durgunlaşmaya başlayan ihracatımızda; 
en büyük alıcı olan Çin, işlenmiş değil, 
blok taş istemekte ve bu durum Burdur 
Mermerciliğinin geleceği açısından bir endişe 
de doğurmaktadır. Uzun zaman, Blok Satışın 
sürdürülmesini doğru bulmuyoruz. 

Zaten bir miktar durgunlaşmanın sebebi de, 
mermer blok satış pazarına İran’ın girmiş 
olmasıdır. Mermercilik politikamız olarak; Blok 
satışlarını, giderek azaltmalıyız.  Mermerimize 
katma değer kazandıran işlenmiş mermer 
üretimine ve yeni pazarlara yönelmeliyiz. 
Ve hem de fiyat konusunda daha yüksek 
fiyatlı satışları, tüm mermercilerin ortak 
politikası olarak geliştirmeliyiz. Mermercilik 
Sektöründe, diğer bir politikamız; İl dışından 
gelen Firmaların çoğunlukta olmasına 
yöneliktir. Burdur dışından ve yurt dışından 
gelenlerin, Ülke ekonomisine katkıları büyük 
olmakla birlikte, Burdur Ekonomisine katkıları, 
sadece bir miktar istihdamla sınırlıdır. Bu 
nedenle Burdur’a katkılarını artırmalıyız. Oda 
olarak, bu amaca yönelik, yeni yapılanmalar 
şeklinde çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.  
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M ehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Burdur Gelişim Enstitüsi’nde 
gerçekleşen toplantıya Sayın Valimiz, 

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsmail Türe, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, 
İşadamı Ercan Akın, BAKA Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörü, KOSGEB temsilcileri ve 
kurul üyeleri yer aldı.
 
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, KÜSİ Planlama 
ve Geliştirme Kurulu Toplantısında yaptığı 
konuşmada, Kamu, Üniversite ve Sanayi 
işbirliğinin arzu edilen bir nokta olduğunu 
dile getirerek, üniversitenin kurduğu 
Gelişim Enstitüsi’de iş birliği amacı ile 
kurulduğunu ifade etti. Bu kurulun ise 
MAKÜ’nün ve Sanayinin gelişmesi açısından 
faydalı olacağını kaydeden Sayın Valimiz, 
üniversitenin Burdur’a fiziki olarak ne kadar 
uzak olsada, fikir olarak şehir ve sanayici ile 
iç içe olduğunu bildirdi. İşbirliğinin önemine 
vurgu yapan Yılmaz yapılan işlerin, işbirliği ile 
yapılırsa başarılı olacağını söyledi.

Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Planlama ve Geliştirme 
Kurulu İLK TOPLANTISINI yaptı.

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsmail 
Türe, “Ülkemizde yaşanan gelişmeler 
neticesinde gelinen noktada Bakanlığımız 
koordinasyonunda konuyla ilgili paydaşların 
katılımıyla Türkiye Kamu, Üniversite, Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) Strateji ve Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Hazırlanın Türkiye Kamu, 
Üniversite Sanayi İşbirliği Strataji ve Eylem 
Planı (2015-2018) kapsamında KÜSİ’ye 
ilişkin vizyonumuz; ‘Kamu-Üniversite-Sanayi 
işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak ülkemizi 
yüksek teknoloji üssü haline getirmek’ olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen vizyon çerçevesinde 
belgenin genel amacı ise, ülkemizde Kamu-
Üniversite-Sanayi İşbirliğinde paydaşlar 
arasındaki sinerjiyi arttırmak, ulusal yenilik 
ekosisteminde bu işbirliğini geliştermek, 
sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri 
yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek 
teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturmak şeklinde ifade edilmiştir” dedi.

 
KÜSİ İl Temsilcisi Yr. Doç. Dr. Altan Yılmaz 
KÜSİ Strateji ve Eylem Planı hakkında sunum 
gerçekleştirdi. Toplanıtının sonunda ise Kurul 
üyeleri görüş ve önerilerini sundular.

24 ŞUBAT 2016
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Z iyaret kapsamında, Cenin Vali 
Yardımcısı Kamal Abulrob, Cenin 
Belediye Başkanı Hadem Rida ve 

Cenin Ticaret Odası Başkanı Hisham Massad 
ile görüşmeler gerçekleştirildi.

TOBB BİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şekeroğlu başkanlığındaki TOBB-BİS 
heyetinde yer alan BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik, yapılan çalışmaya ilişkin şu bilgileri 
verdi: 
“İsrail’in Batı Şeria Bölgesinde bulunan 
Cenin Kenti’nde, İsrail-Filistin barışına katkı 
sağlanması adına 93 Hektarlık bir alan 
üzerinde, TOBB BİS Organize Sanayi Bölgesi 
yapılmaktadır. Tamamlandığında 6 bin 
istihdam sağlanacak olan bu Projeyi yerinde 
incelemek üzere, üç günlük bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirdik. Bu projenin yer alacağı 95 

Hektarlık yerin alımı gerçekleşti. Bunun için, 
TOBB tarafından 10 Milyon Dolarlık ödemesi 
de yapıldı. Şu anda, saha duvarı yapımı için 
gereken ihale tamamlanarak iş başladı. Alt 
yapı kapsamındaki elektrik, su, kanalizasyon 
gibi yatırım projeleri de hazır durumdadır. 

(TOBB) Barış İçin Sanayi (TOBB BİS) 
Heyeti ile Filistin’de Cenin Organize 
Serbest Bölgesi’nde İnceleme
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Yönetim Kurulu üyesi olduğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Barış İçin Sanayi (TOBB BİS) heyeti ile Filistin’de Cenin Organize 
Serbest Bölgesinde inceleme yaptı. 

23 MART 2016
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Bu projenin ortağı olan Almanlar tarafından 
da 19.5 Milyon Euro kaynak ayrıldı. Şu 
anda, üç yılda tamamlanması planlanan bu 
proje, ihaleye hazır durumda. Bundan sonra 
yapılacak işlerle ilgili olarak, Cenin Bölgesi 
Valisi, Belediye Başkanı ve İsrail Dışişleri 
yetkilileri ile bir takım görüşmeler yapıldı. 
İnşaallah, herhangi bir aksilik çıkmaz ise; 
2017’nin ilk yarısında yatırımın temelleri 
atılmak üzere tekrar ziyarette bulunulacaktır. 

Hayfa Limanı’na 45 Km mesafede yer alacak 
bu TOBB-BİS OSB’miz, aynı zamanda serbest 

bölge alanı olarak Amerika’ya ihracat yapan 
firmalar açısından çok cazip bir bölgedir. 
Yatırım düşünebilecek üyelerimize de 
şimdiden yardımcı olmak ve katkı sağlamaya 
her zaman hazırız.

Kardeşlik mesajları da verilen görüşmelerin 
ardından, mutabakat zaptı, TOBB adına 
TOBB-BİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şekeroğlu, Filistin adına Ulusal 
Ekonomi Bakanı Naci ve Maliye Bakanı Bişara 
tarafından imzalandı. Söz konusu çalışmalar, 
Filistin basınında da yer aldı.” 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve BUTSO Meclis 

Başkanı Feyzi Oktay, Geçmiş Dönemlerin 
Yönetim Kurulu Başkanları ile güzel bir vefa 
örneği olarak, Oda’nın yeni yönetim katında bir 
araya geldi. Değişik dönemlerde görev yapan 
eski başkanlar: Metin Çöllü, Kayhan Ertuğrul, 
Alaittin İçoğlu, Salih Dinçer, Osman Kısaoğlu’na 
birer plaket verildi. 

BUTSO Eski Yöneticilerine Vefa Yemeği 
ve Vefa Plaketi

Yemekte bir konuşma yapan Keyik; “Geçmiş 
dönemlerin çok değerli Başkanları olarak 
sizleri, sizlerin çok kıymetli hizmetlerinizle 
bıraktığınız yerden devam ettirmekte 
olduğumuz Odamız ve çalışmalarımız 
hakkında bilgilendirelim ve dönemlerinizde 
yaptığınız bu çok değerli hizmetler anısına 
birer plaket vermek istedik; bu vesileyle bir 
araya geldik” dedi. 

4 NİSAN 2016
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2 6 Nisan 2016’da yapılan toplantıda, 
Heyet Üyeleri değişiklikleri ile 2015 
Faaliyet Raporu ele alındı. Burhan Cahit 

Karakurt’un okuduğu 2015 yılı bilançosu 
oybirliği ile ibra edildi. 

YENİ YÖNETİM VE KURUL ÜYELERİ
Yeni ilave ile belirlenen Burdur 2.OSB Yönetim 
Kurulu şöyle: 
Burdur Valisi Hasan Kürklü, Belediye Başkanı 
Ali Orkun Ercengiz, BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, İl Genel Sekreteri Servet 
Olpak ve Sanayici Ali Gür. 
2.OSB Müteşebbis Kurul Üyeleri ise şu 
isimlerden oluştu: 
İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, 
BUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Hüseyin 
Yardım, Aykut Acun Belediye Bşk. Yrd. Ali 
Say, Belediye Meclis Üyeleri Burhan Karakurt, 
Binnur Çığrı ve Yavuz Mehmet Kaya. 

FİRMALARA DAVET 
Toplantıda açıklamalarda bulunan Burdur 
Valisi Hasan Kürklü ve BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik; “Ülker için ayrılan büyük parselin 

Burdur 2.OSB Müteşebbis Heyeti, 2015 
Faaliyet Raporunu Ele Aldı. 26 NİSAN 2016

Burdur Valisi Hasan Kürklü Başkanlığındaki Burdur İkinci Organize Sanayi 
Bölgesi (2.OSB) Müteşebbis Heyeti, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Meclis Salonu’nda toplandı. 

halen bekletildiğini ve %60’ı tahsis edilen 
parsellerin halen 11 adedi için yatırımcı 
beklenmektedir. Özellikle büyük firmalar için 
davetler yapılmaktadır” dediler. 
1996 yılında kuruluş çalışmaları başlanan 
ve 96 Hektar alana sahip 2.OSB Bölge 
Müdürü Bülent O. Aslanboğa’nın okuduğu 
2015 Faaliyet Raporunda şu bilgiler yer aldı: 
“Tamamlanmış olan kamulaştırmaya bugüne 
kadar 5 Milyon 200 bin lira harcanmıştır. 
Her biri 8 bin ile 75 bin m2 arası ve 24 adet 
olan toplam sanayi parsel alanı; 612 bin 
m2’dir. Parsellerin %60’olan 13 adedinin ön 
tahsisi gerçekleşmiş ve 6 milyon 300 bin Tl 
tahsis bedeli tahsil edilmiştir. Mesleki okul 
yeri de ayrılmış olan 2.OSB’nin yol, dere 
ıslahı, su, kanalizasyon, arıtma, elektrik, vb. 
gibi tüm alt yapı çalışmaları büyük oranda 
tamamlanmıştır. TR61’de yer alan 3 Bölge 
Burdur Teşvik sistemindeki 2.OSB yatırımları 
4. Bölge Teşviklerinden yararlanacaktır. 
Ulusal adres veri tabanı (UAVT) ile Mekansal 
Adresler Kayıt Sistemi (MAKS)’ne tümüyle 
entegre olan 2.OSB, inşaat ruhsatı verilebilir 
hale gelmiştir.”
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T oplantıya, Sigortacılar Komite Başkanı 
Yusuf Akça ve BUTSO Yön.Kur.Bşk.
Yrd. Ömer Çeliker de katıldı. Odaya 

üye 51 sigortacıdan yaklaşık 20 esnafın 
katıldığı toplantıda, sigortacıların bitmeyen 
sorunlarına çözüm arandı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı 
açış konuşmasında; “Sigortacılar Komite 
başkanımız Yusuf Akça, zaman zaman 
sigortacıların sıkıntılarını bizlere aktarıyor. 
Geçtiğimiz yıl içinde de toplantılar yaptık ve 
sigortacıların sorunlarını çözmeye 
çalıştık ama, sorunların bitmediğini 
gördük.  Bu kez, yüz yüze görüşmek 
için bir kez daha toplandık. Şimdi tüm 
katılımcılar, sorunlarını bize aktarsın, 
biz de çözebildiğimizi burada, 
çözemediğimizi de Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)’ne aktararak 
çözüm çözmeye çalışacağız” dedi. 

SORUNLAR
Burdurlu sigortacı esnafların 
ifade ettikleri belli başlı sorunlar 
olarak: “-Sigortacıların yasa ve 
yönetmeliklere aykırı çalışmaları var. 
-Sigortacı olmayan ve başka illerdeki 
sigortacılara poliçe kestirerek kayıt dışı 

BUTSO’da Sigortacıların 
Sorunlarına Çözüm Arandı

çalışan sigortacılar var. -Sigortacıların birbiri ile 
haksız rekabetleri var. Resmi kurumların ihale 
ve teklif usullerinde yanlışlıklar bulunmakta. 
-BUTSO’nun kontrollerinde, sadece uyarı 
yapabildiği ve yaptırım yetkisi olmadığı için, 
haksızlık ve hatalar giderilemiyor.” Şeklinde 
ortaya kondu. 

Tüm sorunları dinleyip, not aldıran Başkan 
Keyik; bu sıkıntıları, TOBB yetkililerine 
ileterek ve istişare ederek çözüm arayışında 
bulunacaklarını ifade etti. 

Burdurlu sigortacı esnaf, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik Başkanlığında toplandı. 

26 NİSAN 2016
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BUTSO BAŞKANI KEYİK’LE GÖRÜŞEN 
SUUDİLER, BURDUR TURİZMİNE TALİP

Z iyarette, BUTSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ömer Faruk Gündüzalp, Hasan 
Ali Daldal ve Aykut Acun da yer aldılar. 

Suudi Arabistanlı ve Kuveyt’li Turizm 
Acentası sahibi iş adamları, Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın yaptığı bir proje 
kapsamında, şehrin turistik bölgelerini yerinde 
görmek ve yatırım değerlendirmeleri yapmak 
üzere, Burdur’a geldi. Arap işadamları, 
BAKA’nin davetlisi olarak Antalya, Isparta ve 
Burdur’u içine alan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 
altı günlük bir iş gezisi gerçekleştirdi. Bu 
kapsamda, geçtiğimiz gün BUTSO’yu ziyaret 
eden işadamları, Başkan Keyik’ten, Burdur 
ekonomisi ve turizmine ilişkin bilgi aldılar. 
Heyet, yatırım alanları konusunda, fikir 
alışverişinde bulundu.  

TURİZME YATIRIM
Oda ve Burdur ekonomisi hakkında genel 
bir bilgi veren BUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı açıklamada, 
Burdur’un turizm yatırımlarına ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. Keyik; “Odamız 13 
meslek grubunda 2500 faal üyemize hizmet 
vermekteyiz. Burdur’un ekonomik yapısı 

Daha çok turizm sektöründe çalışan Arap işadamları, Suudi Arabistan’dan 
Faiz İkram, Zeher Sideyu, Tarık, Saad Ali ve Kuveyt’ten Arami Sadiya, 
BAKA Burdur Koordinatörü Mehmet Candan ile birlikte Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve Meclis 
Başkanı Feyzi Oktay’ı makamında ziyaret etti. 

başta Tarım ve Hayvancılığa dayanmaktadır. 
İkinci olarak Doğaltaş-Mermercilik sektörüdür. 
Üçüncü ana sektör olarak, 25 bin öğrenci 
kapasitesi ile Burdur bir eğitim kentidir. 
Dördüncü olarak; son yıllarda önemli gelişim 
kaydetmeye başlayan Turizm sektöründen 
bahsedebiliriz. Burdur, Antalya’ya 120 km 
mesafede, deniz ve güneş turizmine alternatif 
bir turizm potansiyeline sahiptir. Burdur 
eşsiz gölleri, barajları, yaylaları, mağarası, 
müzesi, ören yerleri, Kibyra, Sagalassos antik 
kentleri, Teke Yöresi Folklorik yaşamı ile tam 
bir alternatif turizm değerine sahiptir. Ancak 
Turizm sektörümüzün alt yapı eksiklerimiz 
bulunmakta. Fakat bu eksiklerimizi giderme 
çalışması içindeyiz. Mesela; 15-20 gün içinde, 
Kapadokya’daki gibi balonla uçma hareketi 
başlayacak. Özellikle siz işadamlarını, otel 
yatırımına davet ediyorum” dedi.

Suudi İşadamları ise; Burdur’u çok sevdiklerini, 
özellikle yıldızlı otel yatırımına ilgi duyduklarını 
ve Burdur’a tekrar gelmek istediklerini 
belirtti. “Burdur’la ilgili önemli bilgiler aldık” 
diyen Suudi ve Kuveytli işadamları; “Bunları 
değerlendireceğiz ve yatırım açısından 
değerlendirmeler yapacağız” dedi. 

2 HAZİRAN 2016
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B urdur İkinci Organize Sanayi Bölgesi 
(2.OSB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yusuf Keyik ve SS. Burdur-

Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Nasuh Eroğuz arasında, 
6 Milyon Liralık ve 20 ton/saat kapasiteli 
yatırım için, “2.OSB arsa tahsis sözleşmesi” 
imzalandı. Taraflar, 2.OSB’de 27 dönümlük 
yem fabrikası arsa tahsisinin, gelişen 
Burdur hayvancılığı adına büyük önem arz 
ettiğini ve dolayısıyla yem üretiminin, Burdur 
ekonomisine katkılarının büyük olacağını 
vurguladılar. İmza töreni için geçtiğimiz gün, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’in 
makamında bir araya gelinen toplantıda;  
Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet 
Olpak, Pancar Koop. Bşk.Yrd. Yılmaz Gürcan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Onay İlhami 
Değerli, ve Ramazan Uysal da yer aldılar. 

2.OSB, Pancar Kooperatifi ile 
Sözleşme İmzaladı

Burdur İçin Önemli Yatırım 
Burdur SS.Pancar Koop. Yem Fabrikası İçin 2.OSB’de Arsa Tahsis 
Sözleşmesi İmzaladı

2.OSB’DE DURUM
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Keyik, arsa 
tahsis töreninde, hayırlı bir iş için bir araya 
geldiklerini belirterek, “Pancar Kooperatifi, 
2.OSB’den, yaklaşık 26 bin 819 metrekare 
yer talebinde bulundu. Biz 2.OSB Yönetim 
Kurulu olarak bu talebi değerlendirerek, olum 
yönde karar verdik. Bu törenle de ‘Yer tahsis 
sözleşmesini’ imzalamak üzere bir araya 
geldik. Bilindiği gibi, 2.OSB’mizde 25 adet 
parselimiz var. Bunların en küçüğü 10 bin m2 
ve en büyüğü ise 70 bin m2’dir. Bu talebi yerine 
getirerek, 13. tahsisimizi gerçekleştiriyoruz. 
Kalan 12 parselimizi ise; bir yıl içerisinde 
tahsis etmeyi planlıyoruz. Çünkü çevremizde 
bulunan Isparta, Antalya, Burdur 1. ve Bucak 
Organize Sanayi Bölgeleri, arsa tahsislerini 
tamamladı. Yine bilindiği gibi, 3. Teşvik 
Bölgesindeyiz ve OSB’mizde yatırım yapanlar 

7 HAZİRAN 2016
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4. Teşvik avantajlarından yararlanacaklar. Bu 
bakımdan, ulusal ve istihdam ağırlıklı firmaları 
da bekliyoruz. 2.OSB’mizin alt yapı çalışmaları 
olarak kanalizasyon, su, yol bitti. Elektrik 
işi de bitmek üzere ve doğal gaz ihalesi ve 
tesisini de önümüzdeki üç ay içerisinde 
bitireceğimizi düşünüyorum; yani yılsonuna 
kadar 2.OSB’nin hiçbir sorunu kalmayacak” 
dedi.   

YEM FABRİKASI
Arsa tahsisi protokol imza töreninde bir 
açıklama yapan S.S.Burdur Isparta Pancar 
Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, 
2.OSB Yönetimine teşekkür ederek; Seçimli 
Olağan Genel Kurul toplantısından önce 
bildirdikleri yatırımlardan olan ilkini, Burdur 
2.OSB’de 27 dönümlük arsa üzerine, yem 
fabrikası kurulması olarak gerçekleştirmekte 
olduklarını belirtti. 

Başkan Eroğuz, yaklaşık 6 Milyona mal olacağı 
belirtilen yatırıma ilişkin şunları söyledi: 
“Seçimden önce verdiğimiz sözleri bir, 
bir yerine getirmeye başladık. İlk olarak, 
bölgemizin büyük bir kısmı hayvancılıkla 
uğraştığı için, uygun şartlarda yem girdisi 
sağlamak üzere, biraz önce protokol 
imzalayarak satın aldığımız  arsa üzerine, 
günlük en az 100-150 ton kapasiteli yem 
fabrikası kuracağız. Bu yatırımızı da yaklaşık 
1-2 sene zarfında bitireceğiz.” 

KÜSPE PAKETLEME 
Başkan Eroğuz, bundan sonra yapacakları 
“Pancar küspesi paketlemesi” konusunda da 
şunları söyledi: “Öncelikli yatırımlarımızdan 
bir diğeri de Küspe paketleme İşi.  Küspe 
paketleme işinden önce kısaca paketlemenin 
faydalarından bahsedeyim,   Paketlemenin en 
büyük özelliği, ürünün  uzun süreli tazeliğini ve 
besin değerini koruyarak  herhangi bir bozulma 
göstermemesidir. Ayrıca, çevreye verdiği 
yoğun kokuyu engellemektedir. Ortaklarımız 
ise, açıkta aldıkları küspeleri, evlerinin 
önüne kazdığı hijyenik olmayan kuyularda 
muhafaza etmekte ve uzun süreli kullanım 
imkanı kalmamaktadır. Bu durum ise, hayvan 
sağlığına ve hayvandan alacağı verime negatif 
yönde bire bir etkilidir.  Bu yatırım için Şeker 
Fabrikaları yetkililerince ön görüşme yaptık. bir 
kaç ay içinde sonuçlandırılmasına müteakip; 
ham pancarın fabrikaca işlendikten sonra 
kalan yaş pancar posası kooperatifimizce 
700-1000-1200 kg. olarak paketlenecek ve 
ihtiyacı olan çiftçilerimize uygun fiyatlarla 
satışı gerçekleştirilecektir. Kooperatifin 
kaynakları kooperatifin asıl sahipleri değerli 
ortaklarımıza yatırım olarak geri döndürmeye 
kararlıyız. Cefakar çiftçimize layık olmaya 
çalışacağız. Ben başta yeni aramızdan 
ayrılan eski Valimiz Hasan KÜRKLÜ olmak 
üzere 2.OSB yönetiminin hepsine, bu imkanı 
kooperatifimize sağladıkları için, teker teker 
teşekkür ediyorum.”
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K onuya ilişkin açıklama yapan BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik; “14 Bölümlük ‘İş’te Burdur’ 

1.Etap çalışmalarımız bitti. Bu etabın son 
bölümünde; Burdur’un ana sektörlerine, 
2.OSB’nin önemine ve bu arada Göl 
Turizmine, yıldızlı otelciliğin turizm açısından 
önemine dikkat çeken İş’te Burdur Cuma 
günü saat 21:45’te K/32’de ve yine K/15’te 
tekrarları ile yayınlanacak. Bu çalışmalarımız, 
yeni programlarla devam edecek” dedi.   

14. Bölümle 1.Etap Bitti. Yeni Bölümlerle
İŞ’TE BURDUR DEVAM EDECEK
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)’nın sosyal sorumluluk kapsamında, 
Burdur’a vizyonel anlayış kazandırma ve başta Burdur’u Burdurluya tanıtma 
amaçlı, belgesel nitelikli Tv programları yapma çalışmaları devam ediyor. 

8 HAZİRAN 2016
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Başkan Keyik şunları söyledi: “2015’de 
başladığımız, ‘Burdur’u tanıtım’ faaliyetlerinde; 
öncelikle Burdur’u Burdurluya tanıtmak, 
sevdirmek ve ardından ulusal ve uluslararası 
tanıtım aşamasında, daha planlı ve etkin 
çalışmalar yapmak istedik. Zira; ‘İş’te Burdur’ 
Tv programlarımızın, ilk yayından itibaren gelen 
olumlu tepkilerde, ‘Burdur’da bilmediğimiz 
neler varmış meğer’ diyenleri gördük, tebrikler 
aldık. Herkese teşekkür ederiz. 

Oda  olarak, programlarımızda öncelikle 
Burdur ekonomisinin dört ana sektöründen 
örnekleri ele aldık. Çekimleri, sektör 
örnekleri ile yerinde ve sahada yaptık. Burdur 
ekonomisinin yer aldığı bu programlarda, ‘İş’te 
Burdur’ dedik. Bölge ve il Televizyonlarında 
yayınlanan 14 Bölümlük 1.Etap çalışmalarımızı, 
2.OSB’yi, otelciliği ve göl turizmini ele alarak 
ve Şehitlikte dua ile bitirdik. Bu son bölüm; 
bugünden itibaren, tekrarları ile bölgemiz ve 
ilimiz televizyonlarında yayınlanacak.” 

Başkan Keyik, İş’te Burdur’un yeni dönemde 
devam edeceğini söyledi: 
“Bundan sonra da Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ), sivil toplum 
kuruluşlarımız ve basın-yayın kuruluşlarımızla 
işbirliği içinde İŞ’TE BURDUR çalışmalarımız 
devam edecek. Yeni dönem programlarımızı; 
eğitim, kültür, turizm, ticaret ağırlıklı olarak 
sürdüreceğiz” dedi.   
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BUTSO, bu yıl da ihtiyaç sahibi bir ailenin temel 
ihtiyaçlarını, bir süre de olsa karşılayacak 
olan pirinç, kuru fasulye, makarna, salça, 
zeytinyağı, çiçekyağı, zeytin, şeker ve çay gibi 
gıdalardan oluşan 700 gıda poşeti hazırladı. 
Gıda maddeleri, Burdur esnafından sağlandı. 

Her yıl olduğu gibi BUTSO, sözkonusu 
temel gıda yardım paketlerini, yine ihtiyaç 
sahiplerine en uygun ulaştırma yöntemi olan 
Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri eliyle ve 
ayrıca, Oda’ya başvuran ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmak suretiyle gecikmeden gerçekleştirdi.

Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), her 

Ramazan ayında yaptığı, 
gıda yardımlarını, 2016 

yılında da sürdürdü. 

BUTSO’dan, Geleneksel Gıda 
Yardımlarına Devam

15 HAZİRAN 2016
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı 

Okul-Sektör İşbirliği Web Portal Projesi 
hazırladıklarını açıkladı. BUTSO Meclis 
Salonunda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKA) yetkilileri tarafından yapılan sunumla, 
BUTSO Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
bilgilendirildi. Toplantıda, Milli Eğitim İl 
Müdürü Mahmut Bayram da yer aldı. 

Sunumda verilen bilgilere göre; BAKA Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 
destek sağlanan Web Portal Projesi, 
“BUTSO ve Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) 
ile birlikte yürütülecek. Yaklaşık 105 bin Tl 
bütçeli projenin; “BUTSO ve MEM’nün ortak 
yürüteceği staj ve iş bulma üzerine hazırlanan 
proje kapsamında bu projeye özel web 
sayfasının, portal alt yapısında fikir, içerik ve 
konseptlerin oluşturulması (tasarımı), yazılımı, 
uygulama geliştirme işlerinin yapılması ile 

BUTSO, İSTİHDAM AMAÇLI WEB 
PORTAL PROJESİ HAZIRLADI

Başkan Keyik: 
Mesleki eğitimin 

cazibesi artırılacak.

bunlara ilişkin eğitim hizmetleri, garanti ve 
destek hizmetleri oluşturmaya yönelik tüm 
ihtiyaçların karşılanması” işidir. 

Konuya ilişkin bilgi veren BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “BAKA 
destekli ve BUTSO katkılı bu proje, özellikle 
sanayimizde büyük ihtiyaç duyulan mesleki 
eğitimin gelişmesi ve istihdamın sağlanması 
bakımından büyük faydalar getirecektir. 
Yaklaşık bin üyemizin kalifiye eleman ihtiyacını 
karşılamaya yönelik gelişim sağlayacaktır. 
Ayrıca, yapılacak araştırmayla; mesleki 
eğitim alan işsiz gençlerin, engelliler başta 
olmak üzere, yönlendirilebileceği alanlar 
belirlenecektir. Dolayısıyla, bu projenin 
faydası kapsamında; bir yandan sanayicimizin 
kalifiye eleman ihtiyacı karşılanırken, diğer 
yandan mesleki eğitimin cazibesi artacaktır” 
dedi. Keyik; ilerleyen günlerde, projenin 
kamuoyuna ve hedef kitleye tanıtım amaçlı 
toplantıların da yapılacağını belirtti.

22 HAZİRAN 2016
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V alilikte düzenlenen tören ile Burdur 
protokolü ve vatandaşlar Vali Şerif 
Yılmaz’ı karşıladı. Valilik Makamında 

ilk açıklamalarını yapan Vali Şerif Yılmaz, 
Kütahya’dan sabah itibariyle ayrıldığını ve 
öğleden sonra Burdur’a gelerek göreve 
başladığını bildirdi. “Burdur’da bulunduğumuz 
sürede aldığımız nefes, devletimizin bize 
verdiği imkan, bizi buraya gönderen iradenin 
verdiği imkan süresince hizmet etmeye 
çalışacağız” diyen Vali Yılmaz, bugüne kadar 
hizmet etmiş tüm Valilere, kurum müdürlerine, 
sivil toplum örgütlerine ve tüm Burdurlulara 
teşekkür etti.

Vali Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü. 
“İnşallah bu bayrak yarışında bizde 
bulunduğumuz zaman içerisinde yeni ve 
ilave olarak ne kadar hizmet edebilirsek 
bunun mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşarız. 
Bunu da gerçekleştirirken tüm Burdurlu 
hemşehrilerimiz ve kamu kurum ve kuruluşları 
ile beraber gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. 
İnşallah bunu da hep beraber başarırız. Burdur, 
bölge itibariyle de bana çok uzak bir bölge 
değil. Doğup büyüdüğüm, iklime, şartlara ve 
ortama uygun bir bölge. Burdurlular ile çok 

1 Haziran 2016 tarih ve 29729 sayılı resmi gazetede yayınlanan Valiler 
Kararnamesi ile Burdur İline atanan Vali Şerif Yılmaz Valilik önünde 
düzenlenen karşılama töreni ile görevine başladı.

rahat bir şekilde birbirimizi anlayabileceğimizi 
tahmin ediyorum. Aynı kültür ve coğrafyasının 
içinde bulunan insanların çok daha rahat 
anlaşabileceğini ve bazı şeyleri çok rahat bir 
şekilde başarabileceğini değerlendiriyorum. 
Bu şekilde değerlendirip, Burdur’a, 
Burdur’da yaşayan insanlarımızın hizmetine 
dönüştürürüz. Tek amaç ve gayemiz budur. 
Kapımız ve gönlümüz herkese açıktır.
Bu görevden ayrıldığımız günde bu günkü 
gibi buradan ayrılmak nasip olur. Bu 
makamlar baki değildir, gelip geçicidir. 
Aslolan çalıştığımız sürede ne kadar hizmet 
edebiliyorsak, ne kadar eser bırakabiliyorsak 
onun bahtiyarlığını yaşarız. Görev yaptığım 
yerler içerisinde dikili ağacım varsa o 
da orada kalmıştır. Bulunduğumuz yere 
dikmişizdir. Ayrılırken götüreceğimiz tek şeyin 
dua olduğunu bilerek bu hizmeti bu millete 
yapmaya çalışıyoruz. Tek amacımız millete 
hizmet etmektir. Ben bu hizmet fırsatını veren 
başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere 
Sayın Başbakanıma, Bakanlar Kurulunda 
imzası bulunan bütün bakanlarımıza teşekkür 
ediyorum. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. 
Burdurlu Hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum” dedi.

Vali Şerif Yılmaz’a 
Karşılama Töreni

17 HAZİRAN 2016
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T oplantı sonrası Başkan Keyik’i ziyaret 
eden Vali Yılmaz, beraberinde Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak ve 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali 
Gür’ün de yer aldığı heyetle, 2.OSB alanına 
giderek çalışmaları yerinde inceledi. 

Vali Şerif Yılmaz Başkanlığında, 2. Organize 
Sanayi Bölgesi (2.OSB) Müteşebbis Heyet 
Toplantısı ve Yönetim Kurulu Toplantısı 13 
Temmuz 2016 Çarşamba günü gerçekleşti. 
Burdur’un geleceği olan projelerden biri olan 
2. OSB’yi mercek altına alan ilimizin yeni 
Valisi Yılmaz, yatırımcıya alt yapı sağlamanın 
önemine dikkat çekti ve bugüne kadar yapılan 
hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür 
ettiğini belirtti.
Vali Yılmaz, “Bizler Müteşebbis Heyeti olarak 
da bundan sonra hep beraber, ilimizdeki 
diğer organize sanayi bölgeleri ile birlikte 
2. Organize Sanayi Bölgemize de, gerek 
yerli, gerek yabancı iş adamlarımızın yatırım 
yapmasıyla ilgili alt yapının oluşturulmasında 
gayret edip, emek vereceğiz” dedi.

2.OSB Toplantısında Brifing Alan Vali Yılmaz,

ÇALIŞMALARI ALANDA İNCELEDİ
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)nda geçtiğimiz gün düzenlenen 
2. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 
çalışmalara ilişkin brifing aldı. Toplantı gündeminde yer alan Müteşebbis 
heyeti eksik üyelerinin tamamlanması ve Yönetim Kurulu Yönetiminin 
yeniden teşkili gerçekleştirildi. 

DESTEKLER VE OSB AVANTAJLARI 
ANLATILACAK
Birkaç hususa değineceğini dile getiren Vali 
Yılmaz, sanayinin gelişmesiyle ilgili, özellikle 
OSB’lerin bir takım avantajlarının çok iyi bir 
şekilde anlatılması gerektiğine vurgu yaptı. 
Vali Yılmaz, “Bu avantajları devletin vermiş 
olduğu desteklerle beraber, organize Sanayi 
Bölgelerinin sağlamış olduğu imkanlarda 
dahil olmak üzere plan ve program dahilinde 
ilgili arkadaşların sunumları ile paylaşmış 
olacağız.

13 TEMMUZ 2016
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Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapan 
ve yapmayı düşünen arkadaşlarımızın da 
o toplantılara katılmalarını arzu ediyorum. 
Diğer ilgili kurumlardaki arkadaşlarımız ise bu 
toplantılara katılıp, bilgilenmeleri konusunda 
faydalı olacağını düşünüyorum. Hammaddesi 
ilimizde bulunan birçok ürünlerin yeteri 
miktarda katma değeri ilimizde kalmadan 
başka yerlere gittiğini hepimiz biliyoruz. 
O nedenle de bizim alt yapıyı hazırlayıp 
müteşebbislere sunmamız lazım.

BURDUR’A YATIRIMCI GETİRİYORUZ
Özel sektörün hızla gelişmesiyle beraber 
ilimizde de, iş ve istihdamın arttırılması 
yönünde çalışmalar olacak. Arkadaşlarımız 
Kütahya’dan gelecek olan bir yatırımcı ile 
görüşmüşlerdi. Bugün yönetim kurulu kararı 
ile yatırımcımıza 2. OSB’de arsa tahsisi 
yapacağız inşallah. Burdur’a hem kendimiz 
gelmiş olduk, hem de yatırımcı getirmiş 
olacağız. İnşallah o da kısa süre içerisinde 
inşaatına başlar. Bu yatırım ile istihdam 
sayısı bakımından yüksek olanlardan 
bir tanesi olacak” şeklinde konuştu. Vali 
Yılmaz toplantının sonunda, bundan 
sonraki toplantılara ilgili kurum müdürleri 
ve sanayicilerinde katılabileceğini sözlerine 
ekledi. 

Vali Yılmaz’ın konuşmasının ardından  2.OSB 
Müdürü Bülent Aslanboğa, Sanayi Bölgesinde 
yapılan faaliyetlere ait bilgilendirme sunumu 
yaptı.

Kurucu ortaklar olarak İl Özel İdaresi, Burdur 
Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası’ndan 
olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan 
Müteşebbis Heyetinin teşkili, Denetim Kurulu 
2. Yedek Üyeliğine üye seçimi gerçekleşti. 
Vali Şerif Yılmaz başkanlığındaki Müteşebbis 
Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısının 
ardından, heyetle birlikte 2. OSB sahasına 
gidilerek, alt yapı çalışmaları yerinde inceledi. 
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T İM, her ay değişik bir ilde yaptığı, 
Türkiye aylık ihracat rakamlarını 
açıklama toplantısını, bu kez Burdur’da 

gerçekleştirdi. 65 bin ihracatçının temsilcisi 
olan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Açıklamaları ayrı illerde yapmakla, o ili yatırım ve 
ihracat odağı haline getirmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Büyükekşi, 2015-Temmuz ayı 
ihracatının 11 Milyar Dolar olduğunu açıkladı. 
TİM’in programına, Vali Şerif Yılmaz, ilimiz 
Milletvekilleri Bayram Özçelik, Reşat Petek, 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, TİM Başkanı, 
Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, TİM Başkan Vekilleri Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu ve Süleyman Kocasert, Batı 
Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa 
Satıcı, Oda Başkanları, Daire Müdürleri, İş 
Adamları, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu 
Temsilcileri de katıldı.

TİM, TEMMUZ İHRACAT 
AÇIKLAMASINI BURDUR’DA YAPTI

1 AĞUSTOS 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Temmuz ayı Türkiye, Batı Akdeniz 
ve Burdur ihracat rakamlarını 
Burdur’da açıkladı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantı, 
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına saygı 
duruşunda bulunulması ile başladı. Basın 
toplantısında, BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, 
BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Vali Şerif Yılmaz 
birer konuşma yaptı. TİM’e ev sahipliği yapan 
BUTSO Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik, yaptığı 
açış konuşmasında, FETÖ darbe denemesini 
lanetleyerek, şunları söyledi:  
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ÇARE; BİRLİK, ÇALIŞMAK, İHRACAT
Millet ve Devlet namına her türlü toplumsal 
gelişim; huzur, güven ve istikrar ortamında 
sağlanır. Ekonomi ve ekonominin en can 
alıcı konusu olan üretim ve ihracat ise; çok 
daha huzur, güven ve istikrar istemektedir. 
Bu gerçeği bilen Ülkemiz düşmanları; işte bu 
nazik ve stratejik konuda, ellerinde tuttukları 
ve koruyup büyüttükleri FETÖ, PKK, IŞİD-
DAEŞ ve benzeri olan hain örgütleri, kendi 
emperyal hedefleri için kullanmış ve yatırım, 
üretim, ihracat gibi, ekonominin en temel 
yapısını sarsmayı hedeflemişlerdir. Ancak; 
her zehrin bir panzehri olduğu gibi,  bunun da 
çaresi elbette vardır: Çare; İNADINA BİRLİK, 
İNADINA SEVGİ, İNADINA ÇALIŞMAK VE 
İHRACATTIR. 
Kültürümüzdeki, “Her şer’de bir hayır vardır” 
düsturunu ve Çanakkale’de destan yazan 
ecdadımızı da hatırlayarak; oluşan bu milli 
hassasiyet ve heyecanımızı, meydanlardaki 
Demokrasi Nöbetleri yanında, üretim ve 
ihracat zeminine de yansıtmalıyız.”  

Türkiye genelinde ihracatı artırarak cari açığın 
düşürülmesi temennisinde bulunan Keyik, 
Burdur’un, 2006 yılında ihracatı 62 Milyon 
Dolar, ithalatı ise 9 Milyon Dolar idi. 2015’lere 
gelindiğinde, Burdur’un ithalatı yine 24 Milyon 
Dolar olarak düşük seyrederken, ihracat 
rakamı ise 195 Milyon Dolarlar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu verilere baktığımızda; 
Burdur, ihracat-ithalat dengesi bakımından 
cari açığı olmayan ve çok ideal bir duruma 
sahiptir. Türkiye ekonomisi olarak da büyük 
hedefin, cari açığı azaltmak ve ihracatı 
daha büyük rakamlara ulaştırmak olduğunu 
biliyoruz. 

YATIRIMA DEVAM ÇAĞRISI
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM ve tüm 
ihracatçı birlikleri olarak 15 Temmuz sonrasında 
Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinden kredi 
derecelendirme kuruluşlarına kadar birçok 
kuruma; “Uluslararası iş dünyasına, twitter 
üzerinden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve 
Almanca olmak üzere ‘Türkiye kazandırmaya 
devam edecek’ çağrısı yaptık” dedi. 

ANADOLU İHRACATÇILARI 
İhracatın geçtiğimiz ay gerilemesinin, 
Ramazan Bayramı tatilinin 9 günlük 
olmasından ve ihracat fiyatlarında yaşanan 
düşüşten kaynaklandığını ifade eden 
Büyükekşi, İsrail ve Rusya ile ilişkilerinin 
yeniden olumlu bir trende girmesi ve Merkez 
Bankası’nın piyasaları rahatlatma yönünde 
pozitif adımlar atmasının ihracatçıları 
memnun ettiğini dile getirdi. TİM olarak 
ihracatın Anadolu’ya yayılması konusundaki 
çalışmalar, “artık sonuç vermeye başladı. 
2003’te ihracatımızın yüzde 59’a yakınını 
İstanbul firmaları tarafından yapılırken, 2015’te 
bu oran yüzde 53’e indi. Artık Anadolu’dan 
çıkan ihracatçılarımız dünya arenasında boy 
gösterebiliyor” diye konuştu.

BURDUR ÖRNEK
Burdur’un da ihracatta başarılı Anadolu 
kentleri arasında olduğuna vurgu yapan 
Büyükekşi, “Son 10 yılda ihracatını 21 milyon 
dolardan 210 milyon dolara yükselten bu ilimiz, 
dış ticarette sürekli fazla veriyor. Burdur’un 
ihracatı ithalatının neredeyse 7 katı. Bu ilimiz 
ihracatın Anadolu’ya yayılmasında önemli bir 
örnek” şeklinde konuştu. Burdur’da doğaltaş 
sektörü, savunma sanayi, toprak ve mobilya 
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sanayilerinin öne çıktığını belirten Başkan 
Büyükekşi Burdur Beji’nin dünya çapında 
marka olarak herkes tarafından bilindiğinin 
altını çizdi.

TEMMUZ AYI İHRACATI 8 MİLYAR 779 
MİLYON 
TİM verilerine göre, Temmuz ayında ihracat 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 
azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu. 
TİM verilerine göre Temmuz ayında en fazla 
ihracatı 1 milyar 727 milyon dolarla otomotiv 
endüstrisi gerçekleştirirken, bunu hazır giyim 
ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler sektörleri 
takip etti. Yılın ilk 7 ayında da 2015’in aynı 
dönemine göre yüzde 4,9 düşüşle 80 milyar 
447 milyon dolar ihracat yapılırken, son 12 
ayda da bir önceki döneme göre yüzde 6,1 
düşüşle 139 milyar 723 milyon dolarlık ihracat 
oldu.

İHRACAT PAZARLARI
İhracat pazarlarına yönelik verileri paylaşan 
Büyükekşi, “Pazarlar incelendiğinde ise 
Temmuz ayında 62 ülke ve bölgeye ihracat 
artarken, 168 ülke ve bölgeye ihracatta 
azalış gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan 
ilk 5 ülkedeki değişimde ise Almanya’ya 
yüzde 12,9, İngiltere’ye yüzde 28,3, İtalya’ya 
yüzde 10,8, ABD’ye yüzde 26,5 ve Fransa’ya 
da yüzde 9 düşüş yaşandı. En fazla ihracat 
yapılan 20 ülke arasında da en yüksek artış 
yüzde 8,9 ile Hollanda yapıldı. Bunu 0,2 
büyümeyle Polonya izledi. İhracat, Temmuz 
ayında ülke grubu bazında AB ülkelerine 
yüzde 10,6, BDT ülkelerine yüzde 40, 
Ortadoğu’ya da yüzde 24,7 azaldı. Yılın ilk 7 
ayında ise AB ülkelerine yüzde 4,9 ve Kuzey 
Amerika’ya ihracatta yüzde 0,2 oranlarında 
büyüme oldu. Temmuz ayında 13 ilin ihracatı 
artarken, 65 ilde de gerileme meydana 
geldi. En fazla ihracat yapan ilk 3 il ise şöyle 
sıralandı: İstanbul 4,8 milyar dolar, Bursa 927 
milyon dolar ve Kocaeli 931 milyon dolar” 
şeklinde konuştu.

VALİ YILMAZ’DAN 2023 VURGUSU
Vali Şerif Yılmaz yaptığı konuşmada; “öncelikle 
bu programın ilimizde gerçekleştirilmesinden 
dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisimize çok 
teşekkür ediyorum. Tabi içinden geçtiğimiz 
süreç hepimizi derinden yaraladı ancak 
tüm Türkiye’de olduğu gibi Burdur adına da 

sevindiğimiz bir hususu belirtmek istiyorum. 
Burdur tek yürek halinde, şehir merkezinden 
en ücra köylerine kadar darbeye karşı 
dik duruş göstererek Burdur’da da bu 
darbe girişiminin gerçekleşemeyeceğini 
tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu vesileyle 
Burdurlu Hemşehrilerime teşekkür etmek 
istiyorum. Tabi burada önemli olan bu dik 
duruş sayesinde darbe girişimi bertaraf 
edilmiş ise de, bizim ülke olarak daha güçlü 
olmamız gerektiğini, bir kez daha hatırlamış 
olduk.

2023 hedefinde 500 milyar dolar hedef 
konulurken bunun ne anlama geldiği, bugün 
net bir şekilde ortaya çıkıtı. Küresel sermaye 
karşısında dik durabilecek söz söyleyebilecek 
bir ülke olmamız gerekiyor. İşte bunu da 
gerçekleştirecek olan metropol şehirlerin 
yanında, Anadolu’daki şehirlerimizde 
yaygınlaşacak sanayi ile artacak olan ihracat 
rakamları ile hayata geçirebiliriz. Bu açıdan da 
özellikle taşrada bu açıklamaların yapılması 
en azından ilimizde yatırım yapan, Anadolu’da 
yatırım yapan sanayici ve iş adamlarımıza hem 
moral hem motivasyon olması açısından çok 
büyük önem taşıdığını değerlendiriyorum” 
şeklinde konuştu.

PLAKETLER
Konuşmaların ardından BUTSO tarafından 
2015 yılında Burdur’dan en fazla ihracat 
gerçekleştiren şirketlere plaketleri verildi.
İlimizde 2015 ihracat rakamlarına göre 4. 
sırada yer alan Demir Madencilik Çimento 
Hazır Beton, 3. sırada yer alan Yıldız Silah 
Sanayi Adem Kuzu, 2. sırda yer alan Aytaş 
Akın Mermer Sanayi ve 1. sırada yer 
alan Sekamer Mermer Madnecilik şirket 
yetkililerine plaketleri takdim edildi.
2015 ihracat rakamlarında İlimizde 1. olan 
Sekamer Mermer Madencilik şirket yetkilisi 
Dilek Keleş’e plaketi MÜSİAD Genel Başkanı 
Hemşehrimiz Nail Olpak, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve Vali Şerif Yılmaz tarafından 
verildi.Basın toplantısının sonunda Burdur 
Ekonomisine katkı sağlayan yöneticilere TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından plaket 
takdim edildi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Vali Şerif Yılmaz, 
plaketlerini TİM Başkanı Büyükekşi’den 
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aldılar. Ayrıca, Başkan Yusuf Keyik ve Vali 
Yılmaz tarafından, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail 
Olpak’a anmalık takdim edildi.

REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ GEZİLDİ
Burdur’da Mermerci İşadamı Ercan Akın, 
ekonomik ömrünü tamamlayan İğdeli 
Köyü’ndeki mermer Ocağını rehabilite 
etmek için 122 bin fidan dikti. Fidan dikim 
törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti 
Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve 
Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik, Orman Bölge Müdürü 
İsmail Tüfekçi ile diğer ilgililer katıldı.

Türkiye’ye örnek olacak bir rehabilitasyon 
çalışması yaptıklarını söyleyen İşadamı 
Ercan Akın, “Yaklaşık 18,5 Hektar bir alanda 
rehabilitasyon gerçekleştirdik. 5-6 ay süren 
bir çalışma oldu. Önce 22 bin civarında ağaç 
diktik. Daha sonra 100 bin civarında Sedir 
tohumu atıldı. İnşallah 8-10 yıl sonra taş ve 
makilik olan bu bölge Orman görünümünü 
kazanacak. Etrafını tel örgüyle çevirdik ve 
koruma altına aldık” dedi.

Çalışmanın Türkiye’ye örnek olmasını dileyen 
Akın “yaptığımız çalışma Türkiye’deki mermer 
sektörüne örnek bir çalışma. Diğer mermerci 
arkadaşlarımızın da ekonomik ömrünü 
tamamlayan ocaklarında böyle bir çalışma 
yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO)’da, muhalefetin teklifi, Ak 
Parti İl Başkanlığı’nın daveti ve tüm 

STK temsilcilerinin katılımı ile “Burdur için 
el ele” toplantısı gerçekleştirildi. Ak Parti 
İl Başkanı Süleyman Faki’nin başkanlığı, 
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış 
Ayten ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı 
Hikmet Ökte’nin yönetiminde yapılan 
toplantı, BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in il 
dışında olması sebebiyle, ev sahibi olarak 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer 
Çeliker’in açış konuşması ile başladı. Basın 
temsilcileri ile katılımcı tüm siyasi parti ve 
Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin birer 
konuşma yaptıkları toplantıda; demokratik 
karar süreçlerinin, aylık toplantılar şeklinde 
yapılmasına karar verildi. 

SIYASI PARTI VE 
STK’LAR BUTSO’DA 
TOPLANDI

BUTSO’da toplanan siyaset ve 
STK temsilcileri, demokratik karar 

süreçlerini belirledi.

3 AĞUSTOS 2016
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15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması ile 
başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda 
tutulan Demokrasi Nöbetleri süreci devam 
ederken yapılan toplantılarda, sivil-siyasi bir 
demokratik platform yapısı oluşturulması 
fikri gelişti. Geçtiğimiz akşam saat 21:00’de 
başlayan ve 75 temsilcinin katıldığı toplantıda; 
bu toplantıların, her ayın ilk Çarşamba günü 
akşamları, düzenli olarak yapılması, bir 
yürütme kurulu ve sekretaryanın oluşturulması 
kararlaştırıldı. Toplantılarda; OHAL sürecinde 
doğabilecek sıkıntılar ve Burdur’un her türlü 
problemleri gündem olarak yer alacak. 

Çok değerli görüş ve tekliflerin ifade edildiği 
toplantının açış konuşmasını yapan BUTSO 
Yön.Kur.Bşk Yrd. Ömer Çeliker şunları söyledi:
“Bilindiği gibi, 15 Temmuz 2016 günü, Türk 
tarihinin en talihsiz ve çok acı günlerinden 
birini yaşadık. İnsanımız ve kurum, 
kuruluşlarımız arasında sinsice yerleşmiş 
FETÖ terör örgütünün darbe girişimi ile 
karşılaştık. Ancak, çok sayıda şehit ve Gazi 
pahasına, Türk Halkı, Devleti ve Hükümeti 
olarak, Allah’a şükür ki; bu hain kalkışmayı 
durdurduk. Bu durum; aynı zamanda, hem 
darbeler tarihimize ve hem de dünyaya bir 
güzel örnek de oldu.   

Milletimizin iradesine ve Devletimizin 
bütünlüğüne yönelen hain darbe girişimini 
hep birlikte kınadık. Ve bugün, bu saldırıyı 
planlayan, yapan FETÖ terör örgütü ve 
destekleyicilerini aynı şiddetle tekrar 
lanetliyoruz.

Olayın hemen ertesi günü, Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, “İNADINA BİRLİK, İNADINA 
SEVGİ, İNADINA ÇALIŞMAK” şeklinde bir 
bildiri yayınlamış ve “İhtilal yoluyla yönetimi 
ele geçirme amaçlı bir kalkışma olduğunu” 
Belirtmiştik.

Allah’a şükür ki; Hükümetimiz, 
Cumhurbaşkanımız ve Devletimiz, kararlılık 
içinde ve halkımızla birlikte, topyekun 
bir sahiplenme duygusu ve kararlı bir 
irade ile çok büyük bir belayı def etmiştir. 
Demokratik Hukuk Devletimize kastedenler, 
hak ettikleri karşılığı görmüştür. Bu menfur 
olayın içinde yer alan Vatan hainlerini 
nefretle kınıyoruz.

Halen OHAL ilanı ile birlikte; bu FETÖ 
ihanet yapılanmasına ve darbe girişimine 
destek verenler, tespit edilmeye ve hukuk 
önünde hesap vermeye devam etmektedir. 
Demokratik Hukuk Devletimizin bu kararlı 
tutumunu, yürekten destekliyoruz.    

Özellikle, sonuçları itibariyle baktığımızda; 
Milletimizin ve Devletimizin zayıflamasını, 
birlik ve bütünlüğümüzün bozulmasını, 
topyekun milli irademizin gevşemesini, kendi 
stratejik emellerini gerçekleştirebilmeleri 
için gerekli gören dış güçlerin, diğer bir 
deyişle Çanakkale’de karşımıza gelenlerin 
ve Ortadoğu coğrafyamıza yeni bir düzen 
vermeye çalışanların eli olduğuna da 
şüphe yoktur. Bu olayla Milletimiz; Devleti, 
Hükümeti, Muhalefeti ve Meclisiyle, daha bir 
kenetlenmiştir. 

Bu birliği, demokratik alanda daha da 
güçlendirerek sürdürmemiz gerektiği gibi; 
ekonomik kalkınmamız ve güçlenmemiz 
için de, yabancı sermaye güçlerine karşı, 
yerli teşebbüs gücümüzü artırarak da 
göstermeliyiz. Bu olayın, milli kalkınma, büyük 
ve güçlü olma hedeflerinde, daha büyük bir 
bilinç ve heyecanı da tetiklemesini temenni 
ediyoruz. Anadolu’da yaşamanın bir bedeli 
vardır. Anadolu’da yaşamak, daima dünyanın 
en büyük gücü olmayı gerektirmektedir.

Çok Değerli Başkanlarım; 
Bizler; siyasi kimlik ve görüşlerimizi bir kenara 
bırakarak, devletimizin ve vatanımızın birlik 
ve bütünlüğünü, milletimizin kardeşliğini, 
demokrasimizi tehdit eden iç ve dış mihraklara 
karşı da birlikte hareket etme iradesini ortaya 
koyuyoruz. Darbe girişiminin ilk anından bu 
yana, Milli Mücadele ruhunu hatırlatan bu 
birlik ve beraberlikle, Çanakkale’de olduğu 
gibi, Başta Valimiz olmak üzere, omuz omuza 
meydanları doldurduk. 

Dolayısıyla, Devletimizin yanında dik duran 
ve bu hain kalkışmanın engellenmesinde, asıl 
kahramanlığı gösteren aziz milletimize şükran 
ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkesinin ve 
milletinin huzuru, demokrasisi ve geleceği için 
hiç tereddüt etmeden, canını ortaya koyan 
kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, 
şükranla ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan 
razı olsun.
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G eçtiğimiz toplantılar, TOBB’a bağlı 
oda ve borsaların başkanlarının, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile istişare toplantısı öncesinde, 
TOBB İkiz Kuleler’de bir araya gelerek 
başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
öncülüğündeki oda ve borsa başkanları, 
Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretinde, 
“Ülkemizin tüccar, sanayici ve üreticileri 
olarak, daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir 
kesintiye uğramadan yola devam etmek 
azmindeyiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
MESAJLARI
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları ile 
İstişare Toplantısı’nda konuştu.

TOBB ve Oda-Borsa Camiası Her Zaman 
DEMOKRASİDEN VE MİLLETİNDEN 
YANA OLACAKTIR
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, Bucak TSO 
Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve Burdur TB Başkanı Yılmaz Başar’ın da 
yer aldığı ekiple, TOBB, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya istişare 
toplantılarına katıldı. 4 AĞUSTOS 2016
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Milleti himmet diyerek soydular soğana 
çevirdiler. Şimdi her şey meydana çıkıyor. 
Daha çok şeyler çıkacak. Daha noktayı 
koymuş değiliz, bu bir virgüldür. Daha devam 
ediyoruz. Rehavet yok, gevşemek yok, 
kararlı bir şekilde bu süreci devam ettirmek 
durumundayız.” dedi.

Milletin 15 Temmuz’da, “Bizim bu ülkeden 
başka vatanımız yoktur ve bu ülkemizi de bu 
sapıklara bırakmayacağız.” dediğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin o gece 
köken, meşrep, parti farkı gözetmeksizin 
sokaklara dökülerek “Bizim birlik, beraberlik 
ve kardeşlikten başka güvenecek dalımız 
yoktur.” dediğini de anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahinin sadece 
işini yapan, üreten, sanatını icra eden kişi 
olmadığını, aynı zamanda yeri geldiğinde 
ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, yüreğiyle 
mücadele eden, geleceği de inşa eden 
kişi olduğunu kaydetti. Darbe girişiminin 
gerisindeki amaçlardan birinin de Türkiye’nin 
tüm birikimlerini yok etmek, birilerine peşkeş 
çekmek olduğunun farkında olduklarını dile 
getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“Bu oyun defalarca oynandı. Biz bunun 
bedelini defalarca ödedik. Bu defa da 
başaramadılar. Şimdi artık kazanımlarımızı 
koruma değil, daha çok çalışma, üretme, 
ihraç etme, istihdam etme, dünyayı dolaşma 
zamanıdır. Daha çok koşacağız. Yaşanan 
darbe girişimine rağmen ekonomimiz 
çok sınırlı ve kısa sürede telafi edilen bir 
dalgalanma dışında yolunda ilerlemeye 
hamdolsun devam ediyor. Batı başka şeyler 
bekliyordu, zil takıp oynayacaklardı. Ama 
Rabbim onlara bu fırsatı vermedi. Zilleri de 
ellerinde kaldı oturdukları yerde kaldılar.”

BAŞKANLARA DÜŞEN GÖREVLER
Oda ve borsa başkanlarına çok önemli 
görevler düştüğünün altını çizen Erdoğan, 
devam eden yatırımların olduğunu, bunlarla 
beraber yeni yatırımlarla ilgili de müjdeler 
beklediklerini söyledi.

Başkanlara, “Küresel krizin derinlemesine 
yaşandığı 2007 yılından bu yana 7,3 milyon 
yeni istihdam üreten ekonomik başarının 

sahipleri olarak sizlere güveniyorum.” diye 
seslenen Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik 
göstergelerinde hiçbir sorun ve sıkıntının 
bulunmadığını vurguladı.

Erdoğan, “Darbe girişimine rağmen 
uluslararası finansman konusunda hiçbir 
sıkıntımız yok. Tam tersine 15 Temmuz’dan 
sonraki borçlanma ihalelerine dahi 
beklenenin çok üzerinde talep geliyor. Merkez 
Bankasındaki döviz rezervimiz azalmak şöyle 
dursun artarak 125 milyar doların üzerine 
çıktı. Bizim süratle ilk hedefimiz 165 milyar 
dolara Merkez Bankamızın döviz rezervine 
ulaşması.” şeklinde konuştu.

ÖNCE BAŞBAKANLA İSTİŞARE
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
öncülüğündeki oda ve borsa başkanları, 
Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek 
istişarede bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başbakan 
Yıldırım’a, reel sektörün güçlenmesi ve 
rekabet gücünün artması konusunda yaptığı 
çalışmalardan dolayı teşekkür eti. İstişareye 
verilen önemin iş dünyasının şevkini artırdığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sizin 
liderliğinizde, hükümetimizin, ekonomiye 
odaklanıp, büyüme ve reform alanında yeni bir 
sıçrama başlatacağına inanıyoruz. Bu çerçevede 
üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Darbe kalkışmasında, oda ve borsaların ilk 
andan itibaren, il ve ilçelerinde, cunta karşıtı 
mücadelenin şerefli birer neferi olduğunu 
bildiren Hisarcıklıoğlu, camianın bu süreçte 
bir de şehit verdiğini hatırlattı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “FETÖ kaynaklı 
bu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla 
birlikte, ilk tepkiyi gösteren meslek örgütüyüz. 
Demokrasiden ve milli iradeden yana olan 
tavrımızı, internet üzerinden ve TV’lerden tüm 
ülkeye hemen duyurduk. Demokrasiye sahip 
çıkılması için, 19 Temmuz’da 365 Oda ve 
Borsamızla birlikte darbeye karşı tepkimizi, 
81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. 
‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade 
Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir’ 
dedik.
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20 Temmuz’da da 538 STK temsilcisi 
ile TBMM’yi bir kez daha ziyaret ettik. 
“Demokrasiye Bağlılık” bildirimizi deklare 
ettik. Yurt dışındaki tüm muhataplarımızla 
temasa geçtik. Demokrasimizin ve 
ekonomimizin sapasağlam ayakta olduğunu, 
Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları 
gerektiğini bildirdik. Öte yandan Oda-Borsa 
camiası olarak, kamu düzeninin korunması 
ve hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi için 
alınan OHAL kararını destekledik. Zira bu 
zor dönemde hepimizin devletimize yardım 
ediyor olması, millet olmanın gereğidir.

Bizlerin yapması gereken de şehitlerimizin 
verdiği mücadeleye yakışır şekilde, her 
zamankinden daha fazla çalışmak ve 
üretmektir. Artık kaybedecek vaktimiz yok. 
Türkiye’yi ekonomik olarak çok daha güçlü 
hale getirmek zorundayız.”

BAŞBAKAN YILDIRIM
Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Oda ve 
Borsa Başkanları İle İstişare Toplantısı’nda bir 
konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) tarafından 15 
Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimine 
değinerek; iş adamlarının hiç tereddüt 
etmeden milletten, hukuktan, adaletten yana 
olduklarını belirtti ve kendilerini kutladı.

Katılımcılara seslenen Başbakan Yıldırım, 
“Sizler üreten, ürettiğini satan, istihdam 
oluşturan, reel ekonominin temsilcilerisiniz. 
Yatırım yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, ihracat 
yapıyorsunuz, Türkiye’nin daha kalkınmış 
ülke olması için risk alıyorsunuz. Akıl teri, alın 
teri döküyorsunuz. Esnaf ve sanayicilerimizi 
temsil ediyorsunuz. Türkiye’nin bütün 
kazanımlarında sizin ve temsil ettiğiniz 
kesimlerin çok büyük emeği, çok büyük 
gayreti var, açılan köprülerde, yollarda, 
inşa edilen hastanelerde, okullarda, yapılan 
hızlı trenlerde hisseniz var, akıl teriniz, alın 
teriniz var. Bu emek ve fedakarlığınız için 
sizlere şahsım adına milletim adına teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 
katıldığı toplantının ardından, otobüslerle 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket edildi.
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S öğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz, 
“Beldemizde şuan itibariyle 4.000 dekar 
kapalı örtü altı seracılık yapılmakta, 

seralarda ise Domates yetiştirilmektedir. 
Beldemizde hal kayıt sistemine kayıtlı Söğüt 
Belediyesi Toptancı hal’i olup, Beldemizde 
yetiştirilen domateslerin ve beldemize 5 ila 
20 km mesafede bulunan 10 köyde de örtü 
altı seracılık yapılmakta buralarda yetiştirilen 
domateslerde, Söğüt Toptancı Hali kanalıyla, 
başta İstanbul olmak üzere birçok İle sevk 
edilmekte ayrıca yurt dışına da ihracat 
yapılmaktadır. Söğüt belediyesi Toptancı 
Halinden günlük 700-800 ton domates sevk 
edilmektedir. Beldemizin 1450 rakımlı Yayla 
olması nedeniyle yetiştirilen domates ’in gerek 
lezzeti, kalitesi gerekse raf ömrünün uzun 
olduğundan, tüccarların ve marketlerin tercihi 
durumundadır. Ancak Beldemiz dışında, 
başka İl ve İlçelerde yetiştirilen domateslerin 
pazarlanması sırasında, Söğüt domatesinin 
tutulması nedeniyle Söğüt Domatesi adı 

SÖĞÜT 
DOMATESI 
MARKA OLMA 
YOLUNDA

altında piyasaya sürülmektedir. Bu nedenle 
Beldemizde yetiştirilen ve Söğüt Toptancı 
Halinden sevk edilen domateslerin, BURDUR 
SÖĞÜT DOMATESİ, olarak marka olması bu 
ad altında tescilinin yapılması gerekmektedir” 
dedi.

Konuyla ilgili hassasiyetinden dolayı Başkan 
Salih Yavuz’a teşekkür eden BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Keyik, “Yöresel ürünleri Türkiye 
ve dünya çapında markalaştırmanın yolu 
tescil edilmesinden geçiyor. Coğrafi işaretlerin 
tescilinin en önemli özeliği bulunduğu İle ve 
bölgeye katma değer sağlamasıdır. Burdur’da 
şu anda 2 adet tescilli yöresel ürünümüz var, 
biz Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu 
sayıyı olabildiğince arttırmak, Burdur’u marka 
şehir haline getirmek istiyoruz. Bu sebeple 
ürün tescili başvurularına büyük önem veriyor, 
Söğüt Domatesinin marka tescili için gereken 
çalışmayı başlatmış bulunuyoruz” şeklinde 
görüşlerini ifade etti.

Söğüt Belediye Başkanı 
Salih Yavuz, Burdur 

Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik’i makamında 

ziyaret ederek; Söğüt 
Domatesinin marka 

tescilinin alınması 
konusundaki taleplerini 

iletti.

23 AĞUSTOS 2016
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
KEYİK “Üniversiteler, kuruldukları 

bölgede ekonomik kalkınmayı teşvik eden 
kurumlardır. Öğrencilerin barınma ve iaşe 
giderleri, üniversiteye istihdam edilen 
personeller, kurum için yapılan harcamalar 
ve yerel sektörler ile yapılan anlaşmalar 
nedeniyle üniversiteler; yerel ekonomilerin 
kalkınmasında önemli etkilere sahiptirler. Bu 
bakımdan ilimizdeki işletmeler bir yandan 
işletmelerini sorgularken diğer yandan 
yeterli altyapı ve yatırımlara hız vermeleri, 
gerekmektedir” 

İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN PARLAYAN 
YILDIZI; MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ
Başkan Yusuf Keyik; “Üniversiteler, genel 
olarak ülkenin, özel olarak da bulunduğu 
kentin sosyo-ekonomik gelişmesini 
sağlayan faktörlerin en önemli aktörlerinden 
birisidir. Üniversite denilince ilk akla gelen; 
üniversite nüfusunun kentte yaptığı katkı 
ve harcamalardır. Özellikle küçük ve orta 

ölçekli şehirlerin ekonomilerinin tüketime 
dayalı ve hizmet sektörü odaklı olmaları, bu 
şehirlerdeki üniversitelerin ve bu üniversite 
öğrenci sayılarının giderek daha fazla önem 
kazanmasına neden olmuştur. Turizm sektörü 
için kullanılan “bacasız sanayi” tabiri şimdilerde 
üniversiteler için kullanılmaktadır. İlimizde de 
gün geçtikçe yıldızı parlayan üniversitemizin 
bulunması, nüfusu daha az ilçelerimizde 
dahi meslek yüksekokullarının açılması, il 
ve ilçe ekonomimizin canlandırılması için 
fırsat niteliğindedir. Sürükleyici bir sanayi 
sektörünün olmadığı bir kentin ekonomik 
gelişmesinde üniversitenin ancak tamamlayıcı 
bir rolünün olduğunu unutmamak gerekir. 
İlimizin ve bölgemizin parlayan yıldızı Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitemiz;  ciddi manada fiziki, 
sosyal ve kültürel alt yapılarını tamamlayarak 
öğrenciler açısından adeta cazibe merkezi 
olmaya devam etmektedir. Üniversitemizin;  
Strateji, Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü Üniversite – Sanayici işbirliği 
için azami gayreti göstermektedir.  Bu vesile 

BURDUR’DA YENİ YATIRIMLARA 
İHTİYAÇ OLACAK

Başkan Keyik’ten Yatırım Çağrısı

5 EYLÜL 2016
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ile ilin tüm değerleri; Üniversite, sanayici  
ve kamu işbirliğini gerçekleştirmek için 
elinden gelen azami  gayreti göstermelidir.  
Sanayicimizin üniversiteden, Üniversitenin 
da Sanayiciye katkılarını azami fayda ile 
taraflara kazandırmalıyız. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitemize her yeni eğitim döneminde bir 
önceki yıla göre daha çok talep olmaktadır.  
2015-2016 eğitim döneminde Üniversitemiz 
3230 mezun vermiştir. Buna karşılık, 2016-
2017 eğitim döneminde 7665 yeni kayıt 
almak sureti ile toplamda 29.058 öğrenci 
sayısına ulaşmıştır. Üniversitemiz; Burdur il 
Merkezindeki okullarda 804 mezun verirken, 
4059 öğrenci talebi ile il merkezindeki öğrenci 
sayısını 17.240 kişiye çıkarmıştır. 2015-2016 
Öğretim döneminde bu rakamın 13.985 
olduğu düşünülecek olur ise üniversitemizin 
başarısını daha iyi görme imkanına sahip 
olabiliriz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz; 
ilimizin ve bölgemizin parlayan yıldızı olmaya 
devam etmektedir. Başarıların altında 
imzası bulunan Rektörümüz Prof.Dr. Adem 
KORKMAZ ve ekibine teşekkür ediyoruz. 
Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

58.PİYADE ER EĞİTİM ALAY 
KOMUTANLIĞINDAN; TUGAY 
KOMUTANLIĞINA..
Burdur için bir diğer fırsat olarak Piyade 
Eğitim Alayı’na sahip olmamızın altını 
çizen BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; Silahlı 

ÖĞRENCİ İSTATİSTİKİ

Merkez ve 
İlçeler

2015-2016 Eğitim Dönemi 2016-2017 Eğitim 
Dönemi

Okuyan Mezun Devreden 
Öğrenci Yeni Kayıt

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı

Merkez 13985 804 13181 4059 17240
Bucak 6711 1092 5619 2123 7742
Ağlasun 931 583 348 245 593
Yeşilova 122 0 122 6 128
Tefenni 405 152 253 114 367
Çavdır 364 95 269 208 477
Gölhisar 1963 504 1459 871 2330
Altınyayla 142 0 142 39 181
TOPLAM 24623 3230 21393 7665 29058

Kuvvetler bünyesinde yapılacak olan yeniden 
yapılandırma süreci içerisinde ilimiz askeri 
yerleşkesinin fiziki özellikleri belirtilmek sureti 
ile Askeri Okul ve/veya Askeri Birliklerin 
konuşlandırılmasına yönelik Başbakan, Genel 
Kurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanına 
yazılı talebimiz başta Milletvekillerimiz ve 
ilimizin değerli Sivil Toplum Kuruluşları 
ile yaptığımız ortak toplantılarla amacına 
ulaşmıştır. Milletvekilimiz Bayram Özçelik’in 
geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklama 
ile Burdur’a iki zırhlı birliğin geleceği, bunun 
dışında 58. Piyade Alayı’nın tugay olmasıyla 
ilgili bir çalışma yapıldığı, iki zırhlı birlikte 
yaklaşık 800 kişilik bir subay-astsubayla 2 
bin 500 ile 5 bin kişi arasında erin gelmesinin 
beklendiği bilgisini aldık. Bu sevindirici 
gelişme; bir dönem esnafımızın kalkınması 
için büyük önem taşıyan bedelli askerliğin 
ilimizden alınması neticesinde doğan boşluğu 
kapatacaktır. Ortak hareket etmenin gücü bir 
kez daha gösterilmiştir“ şeklinde konuyla ilgili 
görüşlerini ifade etti.

TİCARET ERBABI VE GİRİŞİMCİLERİMİZ
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Keyik; 

İlimiz merkezine 
4.059 yeni öğrenci 
gelecektir. Bunun yanı 
sıra 800 kişilik subay 
ve astsubay kadrosu 
ile 2.500 ila 5.000 kişi 
civarında erin geleceği 
dikkate alındığında 
İlimizdeki yatırımcıların 
ve müteşebbislerin bu 
büyüme karşısında 
hazırlıklı olmaları 
gerektiğinin altını 
çizerek; gerek il 
merkezi ve gerekse 
ilçelerdeki Barınma, 
iaşe, ulaşım gibi bir çok 
hizmet sektörlerindeki 

müteşebbislerin mevcut durumlarını gözden 
geçirmeleri ve gerekli yatırımları yapmaları, 
ileride doğacak ihtiyaca zamanında ve 
yeterince cevap verilebilmesi  yerel ekonominin 
gelişmesinde önemli rol oynayacaktır” diyerek 
konunun önemine dikkat çekti.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası meclis 
toplantı salonu ve sahada uygulamalı 
olarak verilen eğitim programında; süt 

sağımı, sütün bakteriyolojik kalitesinin kontrol 
edilmesi, süt sağım desteği, çiftlik kalitesi 
denetimleri ve sütün hücresel kalitesinin 
kontrol edilmesi, yem kalitesi gibi konulara 
yer verildi. Eğitime katılan çiftçilere; hayvanda 
beslenme, meme sağlığının korunması, 
süt sağım ekipmanının doğru kullanımı, 
sağım ve süt enfeksiyonların giderilmesi, 
sütün birleşimi ve kalitesi, ekipman temizliği 
alanlarında bilgilendirme yapıldı. Üç gün 
süren programın sonunda katılımcı çiftçiler 
için teknik performans ve karlılık artışı imkânı 
sunulurken; yasa, düzenleme ve sağlık 
önlemleri konusunda da güncel bilgiler 
aktarıldı.

AK GIDA, BURDURLU SÜT ÜRETİCİLERİNE 

SÜT HIJYENI VE BESLENME KONULU 
EĞİTİM VERDİ
Ak Gıda tarafından, sütteki kalite ve verimliliği iyileştirmek amacıyla yürüttüğü 
“süt hijyeni ve beslenme” konulu eğitim Burdur’da yapıldı. Dünyada bu 
alandaki uzman isimlerden biri olan, Lactalis Grubu Eğitim ve Süt Teknikleri 
Sorumlusu Jerome Deniau tarafından, Burdurlu süt üreticilerine yönelik 
verilen eğitim üç gün sürdü.  

23 EYLÜL 2016
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Lactalis Grubu Eğitim ve Süt Teknikleri Sorumlusu 
Jerome Deniau “Bizim hedefimiz Türkiye’deki 
süt üreticilerini desteklemek. Üreteciler bizim 
tedarikçilerimizdir. Dolayısıyla süt üreticisi 
olmadığı zaman bizde var olamayız,  fabrikamızı 
kapatıp piyasadan çekilmek zorunda kalırız. 
Sütün kaliteli olması, sizin piyasada olmanız 
bizim için çok önemli. Bu nedenle de aramızdaki 
bağların ve iletişimin çok güçlü olması gerekiyor. 
Bu ortak çalışmadan hem sizin hem de bizim karlı 
çıkmamız gerekiyor.  Bu da tüketici için kaliteli 
ürün üretme ile ancak olabilir.  Son ürünün kalitesi 
başta üretilen sütün kalitesine bağlıdır. Başta 
kaliteli olmayan mamul, sonuç olarak da kalitesiz 
üretimi beraberinde getirir. Piyasada rekabet 
gücü de çok önemli; çok kaliteli bir malzeme 
üretirsiniz ama bunun fiyatı yüksek ise bu size bir 
fayda sağlamaz, alıcı tepki gösterir ve ürününüzü 
satamazsınız. Süt üretiminde verimliliği arttırmak 
ve masrafları azaltmak, son tüketiciye kaliteyi 
uygun fiyata sağlamak konusunda çok büyük 
önem taşımaktadır. Verdiğimiz bu eğitimlerle 
bunu sağlamak istiyoruz” dedi.

Kaliteli süt üretimi için verimliliğe dikkat çeken Ak 
Gıda San A.Ş.  Akdeniz ve İç Anadolu Süt Alım 
Bölge Müdürü Ömer Faruk Gündüzalp “Burdur’da 
gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programıyla 
üreticilerimizin gelirlerinin arttırılması ve daha 
hijyenik süt ürünlerinin elde edilmesi sağlanmış 
olacak ve dolaylı olarak süt sığırcılığının 
gelişmesine katkı sağlanacaktır. Yaptığımız bu 
eğitimler sayesinde dünyadaki farklı verimlilik 
uygulamalarının, Türkiye’ye entegre edilmesi 
ve bu sayede süt konusundaki uzmanlığın 
arttırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
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G elir İdaresi Başkanı Mehmet 
Arabacı ve Burdur Defterdarı Sedat 
Ayyıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı 

konferansta, Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına ilişkin kanun anlatıldı. Saat 
15:00 de başlayan konferansa, Gelir İdaresi 
Başkanı Mehmet Arabacı, Burdur Defterdarı 
Sedat Ayyıldız, SGK Burdur İl Müdürü 
Bayram Balban, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yusuf Keyik, muhasebeciler ve 
vatandaşlar katıldı.

Burdur Defterdarı Sedat Ayyıldız “Bu 
kanunu herkes duysun, duymayan kalmasın. 
Çünkü böyle bir düzenleme bir daha 
gelmeyebilir. Bilindiği üzere Bazı Alacakların 
Yapılandırılmasına ilişkin kanun, yayınlandı 
ve yürürlüğe girdi. Kanuna baktığımız zaman 
her şey var. Kesinleşmiş vergi alacakları, 
alacaklarda ödeme kolaylığı, itilaflı dosyaların 
sulh yoluyla sonlandırılması, geçmiş 
dönemdeki borçların yeniden yapılandırılması, 
beyan edilmiş veya edilmemiş gelir ve 

Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet Arabacı tarafından, Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Konferans Salonunda “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun” ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet Arabacı’dan 
BUTSO’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 EYLÜL 2016
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kazançların pişmanlıkla beyan edilmesi, 
eczanelere cezasız faizsiz stok düzenlemesinin 
yapılması, daha önce yapılandırılan borçların 
yeniden yapılandırılması gibi bir çok 
mükellefimiz lehine durumlar var. Kanun 
aynı zamanda, mükelleflerin borç yükünün 
azaltılması, finans yapıların kuvvetlendirilmesi 
ve kayıtlarının gerçek, uygun hale getirilmesini 
kapsıyor. Bunları bir araya koyduğumuz 
zaman sizlerin büyümesini sağlayacak. Sizler 
büyürken ülke büyüyecek. Birinci amaç, sizlere 
kolaylık, sizlerin büyümesi ve ülkenin büyümesi. 
Bu nedenle biz bu kanununu önemsiyoruz. 
Özellikle Oda Başkanlarımızdan ve Mali 
Müşavirlerimizden birinci isteğim bu kanunun 
herkese duyurulması. Bakanlığımızın bir sloganı 
var: Gelin Barışalım. Ben de diyorum ki; bu 
kanunu herkes duysun, duymayan kalmasın. 
Bu kanunda, bugüne kadarki yapılmış en 
mükellef lehine yapılmış düzenlemeler var. Biz 
olabildiğince Burdur’da  ve diğer ilçelerimizde 
tüm mükelleflerimize, mükellef olmayan 
diğer borçlularımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. 
Mutlaka vergi dairesine uğrayın. Dostlarınıza, 
arkadaşlarınıza uğramalarını tavsiye edin. 
Çünkü böyle bir düzenleme bir daha 
gelmeyebilir.”şeklinde konuştu.

Daha sonra Gelir İdaresi Daire Başkanı 
Mehmet Arabacı, Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 
ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: “Bu 
kanunu çok önemsiyoruz. Çiftçimizden, 
esnafımızdan, ticaret erbabımızdan, serbest 
meslek erbabımızdan herkesi ilgilendiren 
mevzu kanun içerisinde yer alabilir. Bu 
kanunda yapılmaya çalışılan şu: eğer bir 
borcunuz varsa bunu hemen yapılandıralım. 
Bunu herkes duysun, eşimize, dostumuza, 
akrabamıza, arkadaşımıza, çevrenizdekilere 

söyleyin. Çünkü burada neredeyse 
borcunuzun faizinden vazgeçilmesi söz 
konusu. Sadece yurt içi üretici fiyat endeksi 
ile endekslenmiş bir para söz konusu. 
Bu kolaylığı değerlendirelim. Kanunda 30 
Haziran 2016 öncesi borçlar yapılandırılıyor. 
Yapılandırma için son müracaat ise 31 
Ekim 2016 tarihidir. İlk 2 taksiti aksatmadan 
ödemek gerekiyor. Yapılandırmada 2 taksit 
aksatılabiliyor, devlet bu esnekliği sağlıyor 
ama 3. Taksit aksamasında ise yapılandırma 
bozuluyor. 2 aydan ara ile taksitlendirme 
yapılıyor. Mesela 6 taksit istediniz, 1 yıl içinde 
2 ayda bir şeklinde borcunuz yapılandırılıyor. 
Taksitlendir 6, 9, 12, 18 ay şeklinde yapılıyor. 
Kanunda çok kolaylık var. Bu kanundan 
yararlanalım. Herkese duyuralım.”diyerek 
kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sunum bitiminde Gelir İdaresi Daire Başkanı 
Mehmet Arabacı, katılımcıların sorularını 
cevapladı.

Daha sonra SGK Burdur İl Müdürü Bayram 
Balban da, kanun ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. SGK’ya borcu olanların borçlarını 
yapılandırmasını isteyen Balban, bu kolaylığın 
bir daha gelemeyebileceğini de hatırlattı.
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A na gündemin; kent’te artan üniversite 
öğrencileri ve gelecek olan yeni askeri 
birlik beklentisi olduğu buluşmada; 

artan öğrenci sayıları ve yeni askeri birlik 
karşısında nelerin yapılabileceği üç saat 
boyunca konuşuldu.

Burdur şehir merkezinde üniversite öğrenci 
sayısının giderek arttığına dikkat çekilerek, 
gelecek olan yeni askeri birlik’teki rütbeli 
personel ile birlikte nüfusun artacağı 
belirtilerek, başta; konut, barınma sorunu 
olmak üzere sağlıklı bir alt yapı için neler 
yapılabileceğinin ele alındığı toplantıda, STK 
temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Bu tür toplantıların devamının gelmesinin 
gerektiğinde birleşen katılımcılar, Burdur’daki 
en büyük sorunlardan birinin biraraya 
gelememek, diyalog iletişim kuramamak 
olduğu hatırlatılarak, “biraraya gelindiğinde 
farklı görüşler olsa da, ortak paydanın Burdur 
olduğu ortaya çıkıyor. Bir de şu konuşulanlar 
icraata dönüşse, şehir çok daha fazla mesafe 
alır” değerlendirmesinde bulundular.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI 

BUTSO’DA BİR ARAYA GELDİ
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) öncülüğünde 28 Eylül 2016 
Çarşamba günü sivil toplum kuruluşları başkanları ile bir toplantı gerçekleşti. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in açış 
konuşmasıyla başlayan AK Parti Burdur 
Milletvekili Bayram Özçelik’in de katıldığı, 
notlar alarak katılımcıların görüşlerinden 
istifade ettiğini söylediği buluşmaya, Burdur 
Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, 
Esnaf Odaları Başkanı Recep Kalkan, BUTSO 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay, ilimizdeki sivil 
toplum örgütlerinin yöneticileri ve basın 
mensupları katıldı.

BUTSO Başkanı Keyik; “Bugün bu toplantıyı 
yapmış olmamızın amacı bedelli askerlik 
döneminde yapmış olduğumuz hataları ve 
üniversite öğrencilerimize karşı hâlâ esnaf 
ve sanatkârlarımızdan küçük de olsa bu 
hataları sıfırlamak için hataları denetleyecek 
bir mekanizma çözüm önerileri konuşmak 
için biraraya geldik. Burada konuşacağımız 
temalar bellidir. Bizler sivil toplum örgütleri 
başkanlarıyız. Burada amacımız siyaset 
yapmak değil, Burdur’un esnafını, ekonomisini 
nasıl iyi bir yöne taşırız? Bunları tartışmak için 
burada toplandık” ifadelerini kullandı.

28 EYLÜL 2016
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Bu toplantının çözüm odaklı bir zeminde 
yürümesi gerektiğini dile getiren Belediye 
Başkan Yardımcısı Duygulu, “geçmişin 
acı tecrübelerinden ders çıkarıyor olarak, 
hareket ediyor olmamız çok önemli. Burada 
temel amaç kentin toplam hizmet kalitesini 
yükseltmek olmalı” dedi.

Söz alan bütün başkanların konuşmalarından 
sonra konuşan ilimiz Milletvekili Bayram 
Özçelik, geniş bir değerlendirme yaptı. 
Samimi bir şekilde pek çok bilgiyi, gelişmeleri 
paylaşan Özçelik, “bundan 10 yıl önceki 
notlarıma baktığımda Burdur’da birçok 
işin şu an hallolmuş olduğunu görüyorum. 
Türkiye mesafe alıyor, tabi bununla birlikte 
Burdur da mesafe alıyor. Bizim Burdur olarak 
güç birliği yaparak el ele vererek olayların 
üzerine gidememe gibi bir sorunumuz var. 
Bunu başardığımız an çözülemeyecek 
sorun yok diyorum. Bugünkü toplantıyı çok 
önemsiyorum. Aslında düzenli periyotlar 
halinde bu tür arayışlar sürmeli. Sekretarya 
oluşmalı, belli gündem başlıklarıyla konuşup, 
tartışabilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Özçelik konuşmasında Burdur’a gelmesi 
muhtemel yeni askeri birlik, üniversite’ye 
açılacak olan yeni bölümler, öğrenci sayıları 
hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Oldukça verimli geçen toplantıda öne çıkan 
konu başlıkları şu şekilde sıralandı: “Konut, 
barınma sorunu. Öğrencilerin kira fiyatlarını 
fazla abartmamak lazım. Kısa süreli acemi 
erlerin olduğu değil, uzun süreli erlerin olduğu 
usta birlikler gerekli, Askeriye Tugay düzeyinde 
olmalı. Esnafın eğitimi çok önemli, esnafımız 
bilinçlenmeli, değişen şartlara ayak uydurmalı. 
Üniversite Yerleşkesi ile kent entegrasyonu 
mutlaka sağlanmalı. Üniversite ile şehrin 
bağlantısı bir şekilde kurulmalı. Öğrenci ve 
askere dayalı bir ekonomi tüketici sektörü 
demek, bu ortamda ancak hizmet sektörü 
gelişir. Burdur, coğrafya- yol güzergâhları 
üzerinde yer alma avantajını kullanamıyor. Yol 
ekonomisinden faydalanamıyoruz. Yeni ticari 
alanlar, imar beklentisi…”
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M ehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Burdur Gelişim Merkezinde Söğüt 
Domatesine Coğrafi İşaret alınmasına 

yönelik yapılan toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıya Söğüt Belediye Başkanı Salih 
YAVUZ, BUTSO Genel Sekreteri Sedat ÖZ, 
Üniversitemiz Burdur Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Doç. Dr Seval Sevgi KIRDAR, 
Burdur Gelişim Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr Gülsüm KORKUT ve söğüt domatesi 
üreticilerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıda konu ile ilgili yapılacak çalışma ve 
atılacak adımlar kararlaştırıldı.

Söğüt 
Domatesine 
Coğrafi İşaret  
İçin İlk Adım 
Atıldı

Söğüt Domatesine Coğrafi İşaret 
Kazandırılmasına Yönelik İlk Adım 
Burdur Gelişim Merkezinde Atıldı

7 EKİM 2016
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B aşkan Keyik yaptığı sunumda Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odasının tarihi 
hakkında bilgi verdi. Sunumunun 

devamında Burdur’un ekonomisi, Burdur’daki 
sanayileşme, ithalat- ihracat rakamları, tarım 
ve hayvancık konularında kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirdi.

BURDUR’UN EKONOMİ DOSYASI 
AÇIKLANDI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik, Burdur’un 2016 yılı 
ekonomik dosyasını açıkladı. BUTSO Ekim 
ayı olağan toplantısına katılan Burdur Valisi 
Şerif Yılmaz’a bir sunum yapan Başkan 
Keyik, hızlı tren projenin hızlandırılmasını 

VALİ YILMAZ, 
TİCARET VE SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTISINA KATILDI

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Meclis Toplantısında, BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik tarafından 2016 Yılı Burdur Ekonomi 
Dosyası adlı bir sunum yapıldı. Yapılan toplantıya Vali Yılmaz’la birlikte 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Meclis 
Başkanı Feyzi Oktay ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri katıldı.

14 EKİM 2016
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istedi. Burdur Şeker Fabrikasının Burdur’da 
kalması gerektiğini söyledi. Halen 3 bölge 
teşvik kapsamında olan Burdur’un 5 bölgeye 
alınması talebini yineledi. Burdur Hayvancılığı 
için MAKÜ’de AR-GE çalışmalarına hız 
verilmesini istedi. Gıda üretim merkezi haline 
getirilerek sektörde bir takım yatırımların 
yapılamasını gerektiğini aktardı. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Feyzi Oktay’ın açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda 2016 yılı Burdur Ekonomi dosyasını 
açıklayan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik şu bilgileri verdi. 

BUTSO’NUN 2 BİN 555 KAYITLI ÜYESİ VAR
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik; odaya kayıtlı 13 grupta 2 bin 555 üyesi 
bulunduğunu, sektörler bazında 945 işyerinde 
12 bin 476 iççinin istihdam edildiğini açıkladı.

BURDUR’UN EKONOMİK YAPISI
Burdur’un Ekonomik yapısı hakkında da 
bilgi veren BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; 
“Burdur’un ekonomisi Tarım ve Hayvancılık 
ve buna bağlı Tarım makineleri ve gıda 
sektörü, doğaltaş mermercilik ve madencilik 
sektörü ile eğitim sektörü olmak üzere 3 ana 
sektör grubundan oluşmaktadır. Potansiyelin 
değerlendirilmesi ve alt yapının hazırlanması 
halinde oluşacak dördüncü sektör ise turizm 
sektörüdür” dedi.

BURDUR GELİŞMİŞLİKTE 44. SIRADA
TUİK verilerine göre 2013 yılında yapılan 
çalışmaları da paylaşan Başkan Keyik; “Burdur 
sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından 
Türkiye’de 44. Sıradadır. İllere göre gelişmişlik 
endeksi -1.15’dir. İşsizlik oranı yüzde 6.9, 
istihdam oranı yüzde 54.9, iş gücüne katılım 
ise yüzde 58.9” diye konuştu. 

KATMA DEĞER SAĞLIYOR
İlimiz vergi verilerini de paylaşan BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 2011 
yılında 129.402.000 TL olan gelir vergisinin 
2015 yılında 223.038.000, yine aynı yıllar 
arasında 35.118.000 olan kurumlar vergisinin 
55.496.00’a, 72.048.000 olan KDV’nin ise 
167.401.000’a yükseldiğini açıkladı. Gelir, 
kurumlar ve KDV olmak üzere vergiler 
toplamının 2011 yılında 236.568.000 iken 
445.935’e yükseldiğinin altını çizdi.

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Sanayileşmede Burdur’un analizini de 
aktaran Başkan Keyik; gıda, tarım makineleri 
ve metal sanayiinde güçlü yanlarımız var dedi. 
Bunlardan en önemlilerinin ise hammadde ve 
ürün varlığını olduğuna vurgu yaptı.

ZAYIF YANLARIMIZ
Zayıf yanlarımızın ise işletmelerde bireysel ve 
küçük aile işletmeleri olduğunu dile getiren 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Burdur için, 
Burdur Ticaret ve Odası ile Çalışacak, güçlü 
bir yatırım, porje danışmanlık ve arge birimleri 
kurulmalıdır” dedi.

BURDUR’DA İHRACAT – İTHALAT
İlimizin ihracat ve ithalat rakamlarını da 
açıklayan Başkan Keyik; “2014 yılında 182 
milyon dolar iken bu rakam 2015 yılında 166 
milyon dolara gerilediğini, ithalatta ise 2014 
yılında 23 milyon 942 bin dolardan 2015 
yılında 33 milyon 313 bin dolara yükseldiğini 
aktardı. İthalat- ihracat dengesine göre örnek 
bir il olduklarının altını çizdi.

“ŞEKER FABRİKASINI KAYBETMEK 
İSTEMİYORUZ”
Burdur ekonomisinin birinci derecede tarım 
ve hayvancılığa ve buna bağlı gelişen Tarım 
Makineleri sanayiine dayandığını belirten 
Başkan Keyik; “Burdur Şeker Fabrikasında 
yaklaşık 600 bin ton pancar işlenip, 7o bin 
ton şeker, 27 bin ton melas ve 160 bin ton 
yaş küspe üretip, ilimizin en geniş istihdamını 
sağlamaktadır. Özelleştirme programları 
ile Burdur Şeker Fabrikamızı kaybetmek 
istemiyoruz. Zira Burdur’un kaybedilmesi 
anlamına gelecektir” dedi.

“BURDUR GIDA ÜRETİM ŞEHRİ OLMALI”
Bölgemiz içindeki Antalya’nın, hızla ilerleyen 
bir turizm ve Dünya şehri olmasına dikkat 
çeken Başkan Keyik; “Bu durum özellikle ve 
öncelikle bölge içinde göç veren Burdur’a 
“Gıda üretim merkezi” olması hedefini 
göstermektedir” dedi. Bu yönde günlük 1000 
ton çiğ sütün üretildiği Burdur’da Süt ve 
et üretim sanayisi, Bakanlığımız tarafından 
“Stratejik Kalkınma Planlarına alınması 
gerekmektedir. Gıda ve Hayvancılık İhtisas 
OSB leri gerçekleştrilmelidir. Bu OSB lerde 
çok güçlü ar-ge yapı ve laboratuvarları 
sağlanmalıdır” dedi.
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BURDUR TEŞVİKTE 5. BÖLGEYE 
ALINMALI
Halen 3. Bölge teşviş kapsamında olan 
Burdur’un kalkınması, gelişmesi ve yatırımcı 
firmaların artması bakımından 5. Bölge 
teşvik kapsamına alınması gerektiğinin altını 
çizen Başkan Keyik; “Bunun gerçekleşmesi 
ile üretim ve kalite artışları, yurt içi ve yurt 
dışı rekabet gücü sağlanacak. Doğal olarak 
ihracatın artışı ile birlikte ülke ekonomisine 
katkıyı artıracaktır” sözlerine yer verdi. 

BURDUR HAYVANCILIĞI İÇİN AŞI, YEM, 
TOHUMLAMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR 
YAPILMALI
Hayvan varlığı ile ülkemizin sayılı illeri 
arasında bulunan Burdur’da sektörün daha 
iyi seviyelere gelmesi için bazı düşünce 
ve görüşlerini de açıklayan Başkan Keyik; 
“Mehmet Akif Ersoy üniversitesi araştırma 
geliştirme (AR_GE) lobaratuvar çalışmaları, 
bilimsel gelişim ve yüksek nitelikli eğitim 
hedefleri koymalıdır. Burdur hayvancılığı için 
gereken her türlü aşı, tohumla, yem, zararsız 
zirai mücadele ilaçları, doğal tohum ve gübre 
üretimleri geliştirmelidir. Bunun için bilim 
adamı kadroları artırılmalı, lovoratuvarlar 
güçlendirilmelidir” dedi. 

HIZLI TREN YATIRIMI HIZLANDIRILMALI
Başkan Keyik, Eskişehir-Burdur-Isparta 
ve Antalya Limanı istikametli hızlı tren ve 
yük taşımacılığı demiryolu hattının süratle 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. 

SONUÇ OLARAK
Burdur Valisi Şerif Yılmaz’a Burdur’un ekonomi 
dosyasını sunan Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yusuf Keyik; “Sorunların 
giderilmesi ve belirlenen hedeflerin plan 
dahilinde gerçekleştirilmesi halinde Burdur’un 
göç problemi ortadan kalkacaktır” dedi.

Vali Şerif Yılmaz “Teşekkürler Burdur”
Başkan Keyik’in sunumu sonrası bir konuşma 
yapan Vali Yılmaz, konuşmasının başında 
15 Temmuz süreciyle ilgili açıklamalarda 
bulundu; Ülkemizin yakalamış olduğu 
ivmeden ve bölgede söz sahibi olmasından 
rahatsızlık duyuluyor dedi. Kendi adlarını 
kullanmayanlar taşeronları ile ülkeyi kaosa 
sürüklemeye çalışıyorlar diyen Vali Yılmaz, bu 
planında darbe girişimi olduğuna dikkat çekti. 

Milletimiz tüm bunlara müsaade etmedi diyen 
Vali Yılmaz, “Hamdolsun o gün Burdurumuzda 
da bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil 
toplum kuruluşlarımızla ve siyasi partilerle bu 
darbenin karşısında olduğumuzu tek yürek 
olduğumuzu ifade ettik. Ben o nedenle bütün 
Burdurlu hemşehrilerimize değişik vesilelerle 
ifade ettim tekrar teşekkür ediyorum” dedi

“Dışarıdan Kurtarıcı beklemeyelim”.
Burdur ticaretinin büyümesi ve yatırımların 
artması için yapılması gerekenleri özetledi. 
Devlet olarak biz üzerimize düşeni 
sonuna kadar yapmaya hazırız diyen Vali 
Yılmaz, “Burada yapmamız gereken kendi 
müteşebbisimizi oluşturmak. Dışarıdan 
kurtarıcı beklemememiz lazım. Büyümeye 
bakmamız lazım. Küçük aynı KOBİ şeklinde 
kalacaksak bir anlamı yok. O zaman belli 
bir süre sonra ister istemez siz kendinizi 
geliştirmedikten sonra hangi tesis olursa 
olsun batar. Rekabet etme şansı kalmaz. 
Bunun gelişmesi gerekiyor. Burada da 
öncülük Ticaret ve Sanayi Odalarımızındır 
öncülük yapmaları gerekiyor. Burada Kamuya 
düşen, devletin şu anda uyguladığı sistem 
itibari ile söylüyorum alt yapıyı oluşturmak, 
teşviklerle müteşebbisi desteklemektir” dedi.

BURADA YAPMAMIZ GEREKEN KENDI 
MÜTEŞEBBISIMIZI OLUŞTURMAK. 
DIŞARIDAN KURTARICI BEKLEMEMEMIZ 
LAZIM. BURADA DA ÖNCÜLÜK TICARET 
VE SANAYI ODALARIMIZINDIR.
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında ne sermayemiz 
vardı. Ne bilgi birikimimiz vardı. Ne yetişmiş 
insan gücümüz vardı. Onun için devlet 
öncülük etti. Bildiğiniz gibi KİT’ler ülkenin 
lokomotifi oldu. Ama serbest piyasa 
ekonomisi şartları içerisinde belli bir zaman 
sonra artık bunların öncülük değil, kamuya 
yük haline geldiğini gördük. O dönemde Vali 
olmak çok kolaymış. Şu açıdan size iş için 
gelen birisinin çok rahatlıkla şu kamuya gidin 
çalışın demek kadar ağalık yapmak, milletin 
parası ile ağalık yapmak kadar çok kolay bir iş 
yoktur herhalde. Ama ben o tesislerin devam 
etmesi için rantıbıl çalışması gerektiğini 
düşünen bir insanım. Hem istihdam 
sağlasın, hem katma değer sağlasın, hem 
de karı düzenli olsun. Sosyal devletin diğer 
yapması gerekenler var zaten bunu yapıyor. 
Ama bir örnek vereceğim burası ile ilgili 
söylemeyeceğim. Kütahya da Azot sanayi 
var. Azot sanayi 2006 yıllarında özelleştiriliyor. 
Özelleştirilme dönemindeki zararı 20 - 25 
milyon civarında o yıl Kütahya’dan toplanan 
vergi miktarı 125 milyon civarında beşte birini 
Azot sanayine veriyoruz. 3 bin 4 bin civarında 
değişken çalışanı var. Özelleştikten sonra 
ben oraya gittiğimde çalışan sayısı 300 – 400 
arasında devlete verdiği vergi 20 -25 milyon 
civarında şimdi bu kara millet birilerinin 
hatırı için birilerini çalıştırmak zorunda değil. 
Bakmak zorunda da değil. Özelleştirme 
kapsamında alınan yerlerin karlılık ve zarar 
oranları bakılması lazım. Bu millet bütçe 
açığını kapatmak için kapı kapı dolaştı. Bu 
devlet kredi temini için kapı kapı dolaştı. 
Bunları kapatmak için. O açıdan baktığınızda 
özelleştirme artık Türkiye’nin gerçeği. Bunu da 
artık herkes kabul ediyor. Burada yapmamız 
gereken kendi müteşebbisimizi oluşturmak. 
Dışarıdan kurtarıcı beklemememiz lazım. 
Büyümeye bakmamız lazım. Küçük aynı 
KOBİ şeklinde kalacaksak bir anlamı yok. 
O zaman belli bir süre sonra ister istemez 
siz kendinizi geliştirmedikten sonra hangi 
tesis olursa olsun batar. Rekabet etme şansı 
kalmaz. Bunun gelişmesi gerekiyor. Burada 
da öncülük Ticaret ve Sanayi Odalarımızındır 
öncülük yapmaları gerekiyor. Burada Kamuya 
düşen, devletin şu anda uyguladığı sistem 
itibari ile söylüyorum alt yapıyı oluşturmak, 
teşviklerle müteşebbisi desteklemektir. 

Genel itibari ile katma değeri fazla bırakan 
sanayinin çok fazla olmadığını dile getiren 
Vali Yılmaz; eğer sizin ulaşımınız yoksa, 
sizin hammaddeye ulaşmanız için belli 
mesafe gerekiyorsa bu yatırımı sende 
olsan bir başkası da olsa gelip yapmaz. 
İlimizde mermer tesislerinin olması ocakların 
burada olmasından kaynaklı, yoksa 
Afyonkarahisar’dan getirip de mermeri 
burada işlemez. Yine hayvancılıkta olsun 
dışarıdan birisi gelip yatırım yaparsa eyvallah 
ama, sadece bu yatırımla ilgili derseniz 
başka yatırımları varsa örneğin süt işleme 
tesislerinin çoğunda aynı anda meyve suyu 
da işliyor. Günün belli bir saatinde meyve 
suyu belli saatinde süt işliyor 24 saat bu 
fabrikayı çalıştırdığı bunun her 2 hammaddeye 
ulaşabileceği yerler arıyor bunun çok iyi 
bakılması lazım paranın milliyetçiliği olmaz. 
İkincisi de paranın dini imanı da olmaz. 
Para nerede kazanacaksa oraya gider. Belki 
kazanan insanlarımız sosyal sorumluluk 
gereği yardım edebilir, destek olabilir. Ama 
zarar edeceği bir fabrikayı insan bile bile 
kurmaz.

ULAŞIMLA İLGİLİ SIKINTIMIZ KALMIYOR
Türkiye’de sanayici ve iş adamlarına en fazla 
destek veren sektörlerden birtanesi Devlet 
Demir Yolları’dır. Hükümetimiz bölünmüş 
yollardan sonra Devlet Demir Yolları ile ilgili 
hem sinyalizasyon hem de elektrifikasyon 
çalışmaları yapılarak bütün hatlar yenilenerek 
elden geçirildi. Bunu çoğu kimse bilmiyor. Bu 
sanayiciler için maliyet indirimi demektir. Süre 
ile ilgili kısalma demektir. Çoğu hatlarımızın 
Cumhuriyet döneminden buyana ilk defa 
elden geçirildiği bir dönem yaşadık. Hızlı 
trenle ilgili de İstanbul, Eskişehir, Kütahya, 
Burdur, Isparta ve Antalya güzergahı ile ilgili 
çalışmalar başladı. Seneye netleşmiş bir 
güzergah çıkacak. Yine aynı şekilde otobanla 
ilgili çalışma devam ediyor. Onun haricinde 
mevcut yollar Tefenni, Gölhisar’a kadar yapılan 
bölümle ilgili yol yapım çalışmaları devam 
ediyor. Bizim Antalya yolundan Yassıgümeye 
kadar 15 kilometre bölünmüş yol vardı ihalesi 
yapıldı. Tefenni Gölhisar istikameti sıcak 
asfalt çalışmaları ve yol yapım çalışmaları 
devam ediyor. Önümüzdeki yıllar biter diye 
düşünüyorum. Bizim ulaşımla ilgili sıkıntımız 
artık kalmıyor” 
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OSB ÇALIŞMALARINDAN BAHSEDEN 
VALI YILMAZ; “BIZLER DEVLETIN 
POLITIKASI ÇERÇEVESINDE DEVLET 
YATIRIMI VEYA FABRIKA KURMA DEVRI 
BITTI.
Bizlerin bundan sonraki görevi yatırımcımızın 
iş adamımızın işini kolaylaştırmak, yardımcı 
olmak. OSB’lerde bulunma sebebimizde 
işleri kolaylaştırmak içindir. Ben daha önce 
çalıştığım illerde aynı uygulamayı yaptım. 
Faydasının olduğunu düşündüğüm içinde 
devam ettiriyorum” dedi. Yatırımcının işini 
kendi işimiz gibi takip ederiz vurgusu yapan 
Vali Yılmaz; “Bundan hiçbir şekilde rahatsız 
olmam bilakis birisinin işine yardımcı olmam, 
bir tesisin açılmasında bizimde katkımızın 
olması oradan ekmek yenildiği müddetçe 
bizi sevindirir bende manevi olarak istifade 
ettiğimi düşünürüm. Ona yardımcı olmak 
için nereye gitmem gerekiyorsa fark etmez 

il il dolaşırım. Ankara da olsa başka yerde 
olsa yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunu 
tüm arkadaşlar, hemşehrilerimizin bilmesi 
lazım. Biz devletin verdiği teşviklerin yanında, 
yerelde de destek olmaya gayret edeceğiz. 
Bunu bütün herkesin açıklıkla bilmesi lazım. 
Hizmet anlayışımızda bu şekilde devem 
edeceğiz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
havza bazlı desteklemelerin açıklandığını 
sözlerine ekleyen Vali Şerif Yılmaz; teşvik 
sisteminden de ilimizin belli ürünlerde teşvik 
alacağını belirterek, Ülkemizin, İlimizin 
kalkınması için birlik ve beraberlik içinde 
olunması çağrısında bulundu. 

Vali Yılmaz’ın konuşmasının ardından BUTSO 
Başkanı Yusuf KEYİK’in kendisine anmalık 
takdimi sonrası toplantı sona erdi. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odasında Vali 
Yılmaz Başkanlığında düzenlenen 
Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim 

Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik ve Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gür 
katıldı.

Toplantıda 2. OSB’nin genel gidişatı 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, 
toplantı gündeminde yer alan sekiz madde 
görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim Kurulu Toplantısının hemen ardından 
2. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına 
geçildi. BURDUR 2’nci Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Müdürü Bülent Aslanboğa 
tarafından yapılan sunumla, 2.OSB altyapı 
çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi 
verildi.

Vali Şerif Yılmaz Başkanlığında, 2. OSB Yönetim Kurulu ve 2. OSB 
Müteşebbis Heyeti Toplantısı BUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

2. OSB Müteşebbis Heyeti üyelerinin 
katılımıyla Vali Yılmaz Başkanlığında yapılan 
toplantıda, 2. OSB’nin 2017 tahmini bütçesi 
görüşülerek kabul edildi. Gündemde yer 
alan diğer maddelerin görüşülmesi sonrası 
toplantı sona erdi.

2. OSB Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı yapıldı. 9 KASIM 2016
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Burdur Ticaret Borsası tarafından alımı 
yapılan toplamda 2400 adet ayakkabı 

ve eşofman ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırılmak üzere Bilim ve Sanat Merkezinde 
düzenlenen törenle okul müdürlerine teslim 
edildi. Törene Burdur Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Başar, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut Bayram, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Sedat Öz ve 
okul müdürleri katıldı.

BUTSO ve BTB’den 

ÖĞRENCILERE GIYIM YARDIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) eğitime destek 

çalışmaları kapsamında Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası ve 

Burdur Ticaret Borsası geçen 
yıllarda olduğu gibi bu yılda 

öğrencilere yönelik eğitim 
yardımlarını sürdürüyor.

11 KASIM 2016
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Oda 
olarak meslek komitesi toplantılarının 
öneminin farkındayız, bu yüzden tüm 
meslek gruplarına farklı tarihlerde 
sabah kahvaltısı programı düzenledik. 
Programlarda üyelerimizin karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri ürettik, 
öneri ve şikayetlerini değerlendirdik”

1. ve 3. Meslek Komitesi Toplantısı 30 Kasım 
2016, 2. ve 5. Meslek Komitesi Toplantısı 
ise 1 Aralık 2016 tarihlerinde Grand Özeren 
Hotel’de yapıldı. BUTSO Meclis Başkanı Feyzi 
Oktay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

30 Kasım 2016 Tarihli 1 ve 3. Grup Meslek Komitesi Toplantısı

1 Aralık 2016 Tarihli 2 ve 5. Grup Meslek Komitesi Toplantısı

BUTSO MESLEK KOMİTESİ 
TOPLANTILARI

Ömer Çeliker başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, üyelerin karşılaştıkları sorunlar 
ve çözümleri için neler yapılması gerektiği 
hakkında istişare yapıldı.

30 KASIM - 22 ARALIK 2016
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7 Aralık 2016 Tarihli 6. Grup Meslek Komitesi Toplantısı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik, inşaat sektörü temsilcileriyle Grand 
Özeren Otel’de verdiği kahvaltıda bir araya 
geldi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odasına üye 
iş yeri temsilcilerinin, seçimlerin dışında 
da bir araya gelme talebine cevap vererek, 
geleneksel hale gelen meslek grupları 
toplantılarına yeniden başlayan Başkan Keyik, 
açıklamalarının ardından, inşaat sektöründe 
yaşanan problemleri temsilcilerden dinledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının geleneksel 
hale getirdiği meslek grupları toplantılarına 
yeniden başlatan Başkan Yusuf Keyik, inşaat 
sektörü temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. 
Grand Özeren Otel’de düzenlenen kahvaltıda 
konuşan Başkan Keyik, “ İnşaat sektörü 
Burdur’da mermercilik, tarım ve hayvancılıktan 
sonra gelen en önemli iş kolumuz. Yaşanan 
sorunları problemleri biliyor, takip ediyoruz. 

Çözümü için de sizlerle birlikte olacağız. 
Sorunların çözümü için Ticaret ve Sanayi 
Odamız sizlerin hizmetinde.” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik krizin bütün 
sektörleri etkilediğini dile getiren BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, “ Dış güçlerin ülkemiz 
üzerindeki oyunlarını hepimiz biliyoruz. 
Bununla da yetinmeyip bir de FETÖ Aracılığıyla 
15 Temmuz Darbe Girişimiyle ülkemize zarar 
vermeye çalıştılar. 7 Haziran seçimleri, 1 
Kasım seçimleri sonra 15 Temmuz Darbe 
girişimi ekonomideki seyri bozdu. Bu durum 
en kısa zamanda çözülmesi için çalışacağız” 
ifadelerine yer verdi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in konuşmalarının 
ardından inşaat sektörünün temsilcileri 
yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları aktarıp, 
eleştirilerini dile getirdiler.
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8 Aralık 2016 Tarihli 7. Grup Meslek Komitesi Toplantısı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 7. 
Meslek Komitesi (Doğaltaş-Mermer) üyeleri, 
grup toplantısında bir araya gelerek sektörel 
sorunları değerlendirdiler.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik toplantıda yaptığı 
konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. 
Komitelerin oda faaliyetleri ve üye hizmetleri 
kapsamında önemine değinen Başkan Keyik, 
“Komiteler hizmetlerimizi üyelere doğru 

aktarma ve faydalanabilmeleri açısından 
önemli bir köprü vazifesi yürütmektedir. 
Komitelerimizin çalışmalarını her zaman 
destekliyor, toplantılardan gelen talepleri 
ciddiyetle inceleyerek gerekli çalışmaları 
yürütüyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz. Bu 
gücümüzle büyüyoruz” dedi. Başkan Yusuf 
Keyik 7. Meslek Grubu üyeleri ile sohbet 
ederek yakından ilgilendi.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik 10. ve 11. 
Meslek Grubu (akaryakıt/petrol-nakliye) ile 
yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, “Grup 
üyelerimiz sektörel konularda zaman sınırı 

14 Aralık 2016 Tarihli 10 ve 11. Meslek Grupları ile Meslek Komitesi Toplantısı

olmaksızın bize ulaşabilir. Odamız üyelerinin 
sıkıntılarının çözümü noktasında bizler 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” 
dedi.
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4. Meslek Grubu ile yapılan meslek komitesi 
toplantısında sektör üyerinin sorunları ve 
çözümleri hakkında istişare yapıldı. Üyelerin 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’ndan beklenti 

15 Aralık 2016 Tarihli 4. Grup Meslek Komitesi Toplantısı

21 Aralık 2016 Tarihli 8 ve 9. Meslek Grupları ile Meslek Komitesi Toplantısı

8 ve 9. Meslek Grupları ile Meslek Komitesi 
Toplantısı BUTSO Başkanı Yusuf Keyik meslek 
komitesi üyeleri ve komiteye bağlı çok sayıda 
oda üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ve taleplerininde değerlendirildiği toplantıda 
sektörel sorunlar dile getirilerek çözümü 
noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında 
düşünceler ifade edildi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, toplantıda 
yaptığı konuşmada gündemdeki ekonomik 
konular ve sektör ile ilgili değerlendirmede 
bulundu. 
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12. ve 13. Meslek Grupları ile Meslek Komitesi 
Toplantısı 22 Aralık 2016 tarihinde Grand 
Özeren Hotel’de yapıldı. BUTSO  Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik başkanlığında 

22 Aralık 2016 Tarihli 12 ve 13. Meslek Grupları ile Meslek Komitesi Toplantısı

gerçekleştirilen toplantıda, üyelerin 
karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri için neler 
yapılması gerektiği hakkında istişare yapıldı.
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Başkan Keyik, Kariyer Günleri 
kapsamında üniversite öğrencilerine 
yönelik olarak yaptığı konuşmada 

şunları söyledi: “Burdur Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Gelişim Merkezi ortaklığında organize edilen 
Burdur Kariyer Girişimcilik ve Meslek Tanıtımı 
Günü Etkinliği vesilesiyle, Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı olarak bu güzide 
topluluk önünde bizlere de söz söyleme fırsatı 
tanıdığınız için teşekkür ediyorum. 
 
Salonumuzda genç kardeşlerimizin 
yoğunluğu nedeniyle aslında onlara birkaç 
cümle ile seslenmek istiyorum. Yaşantımız 
süresince hangi işte olursak olalım önümüzde 
mutlaka engeller ve aşmamız gereken 
süreçler olacaktır. Burada önemli olan hadise; 
bunları gözümüzde büyütmeden, ama hafife 
almadan, mücadele gücümüzü ve pozitif 
enerjimizi yükselterek daha çok çalışarak ve 
emek vererek aşmalıyız.Öğrencilik yıllarının 
çok iyi değerlendirilmesi ve mutlaka kendimize 
bir hedef koyarak hayat mücadelemizi 
sürdürmemiz gerekmektedir. 

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Gelişim Merkezi ile yaptığı işbirliği sonucu gerçekleştirdiği 
Burdur Kariyer Girişimcilik ve Meslek Tanımı Günü Etkinliği’ne konuşmacı 
olarak katılan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; küçük yaşlarda başladığı iş 
hayatından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

 Yüksek hedefiniz var ise ve bu uğurda çaba 
gösteriyorsanız başarı kaçınılmaz olacaktır. 
Elbette burada sihirli kelime tek başına hedef 
belirlemek değildir. Hedefiniz elbette olacak 
ancak; çalışmak, bilgi birikimine sahip olmak, 
bölgeyi, ülkeyi ve dünyadaki gelişmeleri 
takip etmek, stratejiler oluşturabilmek ve 
hedefinizle ilgili değer üretebilmek başarıyı 
getirmektedir. 
 
Bilgi birikiminizi tecrübenizle birleştirdiğinizde 
hayatın her aşamasında başarılı olursunuz.  
Biz sizleri inşallah gelecekte çok yüksek ve 
üst düzey makamlarda görmeyi arzu ediyoruz. 
Okuduğunuz bölüm, alan ne olursa olsun, 
bürokraside, iş hayatında, kültür ve sanat 
alanında, sporda, ticarette kısaca yaşamın 
her alanında bu ülkenin başarılı insanlara 
ihtiyacı var. Bu düşüncelerle, her birinizin 
başarı hikayenizle gururlanacağımızı belirtir;  
sizlere hayatınız boyunca; sağlık, mutluluk 
ve başarılarla dolu bir yaşam temenni eder, 
saygılarımı sunarım.”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik,

BAŞARIYA 
ULAŞMANIN YOLU  
ÖNCE INANMAK 
SONRA ÇALIŞMAKTIR

8 ARALIK 2016
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Fırat Kalkanı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimizin 
“Burdur Ceviz Ezmesi”ni tattıkları ve beğendikleri haberini alan  BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, aziz askerlerimize Burdur Ceviz 
Ezmesi gönderdi.

B aşkan Yusuf Keyik, “Fırat Kalkanı 
Operasyonu’nda görev yapan 
kahraman askerlerimizin Burdur 

Ceviz Ezmesi’ni çok beğendikleri haberini 
alır almaz üzerimize düşeni geciktirmeden 
yerine getirdik. Ülkemizin,  milletimizin can 
ve mal güvenliğini sağlamak ve komşu 
Suriye’deki mazlumların  feryadına yetişmek, 
alçak terör örgütlerinin hesabını görmek için 
canları pahasına görev yapan kahraman 
askerlerimize yaptığımız bu nacizane  jest, 
onların yaptıkları fedakarlıkların yanında çok 
küçük kalmaktadır.  Ben bu vesileyle haklarını 
ne maddi, ne manevi ne de kelime olarak 
ödeyemeyeceğimiz Tüm Kahraman Türk 
Askerleri’mize bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum” şeklinde konuştu.

BUTSO’DAN 
KAHRAMAN ASKERLERİMİZ’E 
BURDUR CEVİZ EZMESİ JESTİ

12 ARALIK 2016
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B urdur Valiliği, Burdur Belediyesi 
ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanlığı öncülüğünde Burdur’da 

düzenlenen yürüyüşte, Burdur halkı 
ellerinde Türk bayrakları ile teröre lanet 
okudu.

Burdur merkez Köprübaşı kavşağında 
toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde 
Türk bayrakları ile ülkemizde yaşanan 
terör olaylarına tepki gösterdi. ‘Mustafa 
Kemal’in askerleriyiz’, ‘Şehitler ölmez, vatan 
bölünmez’, ‘Her Türk asker doğar’, ‘Ne Mutlu 
Türküm Diyene’ gibi çeşitli sloganlar atarak 
teröre tepki gösteren vatandaşlara sivil 
toplum örgütleri, siyasi partiler ve öğrenci 
grupları destek verdi.

Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanlığı öncülüğünde Burdur’da düzenlenen yürüyüşte, Burdur halkı 
ellerinde Türk bayrakları ile teröre lanet okudu.

Tek YürekBURDUR 
TERÖRE KARŞI 

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur 
Milletvekili Mehmet Göker başta olmak 
üzere Burdur protokolü de yürüyüşe 
katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 
vatandaşlar, ilk olarak saygı duruşunda 
bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Törende, 
İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısında 
şehit olan polislerin isimleri okunarak, 
yoklama alındı. Programda, Burdur Müftüsü 
Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 
ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz birer konuşma 
yaparak, şehit polis ve sivil vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, Türk milletine ise başsağlığı 
diledi. Program, sloganların atılması ile olaysız 
bir şekilde sona erdi

13 ARALIK 2016
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G rand  Özeren Otel’de gerçekleşen 
toplantıya; Torosgaz Genel Müdürü 
Oktay Küp, Torosgaz İşletme Müdürü 

Zekeriya Dadan, Akdeniz Elektrik Burdur İl 
İşletme Müdürü Emin Şekeroğlu,  Akdeniz 
Elektrik Burdur Perakende Satış İl Müdürü 
Ferhat Aksu,  İmar ve Şehircilik Müdürü 
Mustafa Bozkurt , Telekom Yetkilisi Serhat 
Ersoy ve inşaat sektöründen çok sayıda üye 
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik “Öncelikle bu akşamki 
değerli katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.  Malumunuz iki hafta 
burada önce inşaat grubu üyeleriyle meslek 
komitesi toplantısı yapmıştık ve yüksek 
sayıda katılım olması bizi memnun etmişti. 
Ama bugün buradaki katılımın iki katına 
çıkması bizleri oldukça mutlu etti, bizim arzu 
ettiğimiz tablo tam olarak buydu. Mutlaka 
inşaat grubu olarak sektörde yaşadığınız 
sıkıntılarınız vardır, bu sıkıntıları aşabilmek ve 

BUTSO ODA ÜYELERİNDEN GELEN 
SORUNLARA ÇÖZÜM ARIYOR

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası inşaat grubu üyelerinin, kurumlar arasında 
karşılaştıkları sektörel sorunların çözümü noktasında sektör üyelerini ve 
kurum yetkilerini bir araya getiren bir toplantı düzenledi. 

21 ARALIK 2016

sorunların çözümü noktasında bilgilendirmek 
maksadıyla bu akşam ilgili kurum müdürlerini 
de davet ettik. Davetimize icabet eden 
değerli kurum yetkililerimiz, Torosgaz Genel 
Müdürü Oktay Küp, Torosgaz İşletme Müdürü 
Zekeriya Dadan, Akdeniz Elektrik Burdur İl 
İşletme Müdürü Emin Şekeroğlu,  Akdeniz 
Elektrik Burdur Perakende Satış İl Müdürü 
Ferhat Aksu,  Telekom Yetkilisi Serhat Ersoy, 
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İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Bozkurt’a 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  Geçtiğimiz hafta 
yaptığımız meslek komitesi toplantısında 
olmayan arkadaşlar için küçük bir açıklama 
yapmak istiyorum;  inşaat sektörü son 
yıllarda ülkemizde ve ilimizde en önemli 
sektörlerden biri haline geldi. Burdur’un 
gelişim ve atılım eksenleri olan lokomotif 
sektörlerini;  Birincisi; Tarım, Hayvancılık ve 
buna bağlı Tarım Makineleri Sektörü,  ikincisi; 
Doğaltaş Mermercilik ve Madencilik Sektörü, 
üçüncüsü; 29 bin öğrenci sayısını aşarak 
gelişen Üniversitemiz ile Eğitim Sektörü, 
dördüncüsü; bu üç ana sektörün yanında, bir 
plan dahilinde altyapı ve tanıtım çalışmalarının 
geliştirilmesi halinde Turizm Sektörü şeklinde 
sıralayarak değerlendirmede bulunuyordum 
ama bundan sonraki sıralamam değişti; 
“tarım-hayvancılık, doğaltaş- mermer, inşaat, 
eğitim ve turizm olarak değerlendiriyorum. 
İnşaat sektörünün ilimiz merkez ticaretinin 
ciddi döngüsünü sağlayan bir sektör 
olduğunu hepimiz kabul ediyoruz.  Şehrimize 
ticari hareketlilik getirdiği için bu sektörü 
önemsiyoruz. Bu maksatla geçtiğimiz 
haftalarda inşaat grubuyla düzenlediğimiz 
meslek komitesi toplantısında not aldığımız 
sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulması 
için bu toplantıyı düzenledik. Meslek komitesi 
toplantılarımızın asıl amacı üyelerimizin 
karşılaştıkları sorunları dinlemek, istişare 
yapmak, bizlere önerilerde bulunmalarını 
istemek, eksik olduğumuz noktada Oda olarak 
eksiklerimizi tamamlamaktır. Dolayısıyla 
bizleri eleştirmeniz, kendimizi geliştirmemiz 
ve üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek 
adına bizler için oldukça önemlidir. Ben 
inşaat gurubuna bu noktada teşekkür 
etmek istiyorum, zira düzenlediğimiz meslek 
komitesi toplantıları arasında, bizi eleştiren ve 
sorunlarını dile getiren en verimli toplantımız 
bu grupla gerçekleşti. İnşallah bugün burada 
sektörün karşılaştığı sorunlara çözüm 
bulabileceğimiz, amacına ulaşmış bir toplantı 
gerçekleştiririz. Katılımınızdan dolayı hepinize 
tekrar teşekkür ediyorum” dedi. 

İnşaat sektöründe, ilgili kurumlarla yaşanan 
sıkıntılarını dile getiren inşaat grubu üyeleri; 
asfalt bozma ücretleri, doğalgaz, internet 
ve telefon altyapı hizmetlerinde yaşanan 
aksaklıklar, proje ve iskan ruhsatları, otopark 
harçları, altyapı çalışmaları vb. konularda 

yetkilerden çözüm istediler. Sektörün 
sorunlarını dinleyen kurum yetkileri ise gerekli 
açıklamaları yaparak, yaşanan sıkıntıların 
çözümü noktasında üzerlerine düşeni 
yapacaklarını dile getirdiler. 
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PTT Kargo ile BUTSO arasında Üyelerimize de avantaj Kargo Taşıma ve 
Teslim Sözleşmesi İmzalandı

PTT Kargo’dan Üyelerimize
Avantajlı Taşıma Sözleşmesi

Yapılan sözleşme gereğince gönderiler 
aşağıda yer alan şekilde ücretlendirilecek:

• 0-1 Kg’a kadar gönderiler 

 KDV dahil 3.50 TL

• 1-5 Kg’a kadar gönderiler 

 KDV dahil 7.00 TL

• 5-10 Kg’a kadar gönderiler 

 KDV dahil 8.50 TL

• + Her Kg için 0.50 TL ücret alınacaktır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile PTT 
Başmüdürlüğü arasında kurye gönderilerinin 
PTT tarafından kabulü, taşıması ve alıcılarına 
teslimini öngören hizmet protokolü imzalandı.
Protokolü Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ile PTT 
Başmüdürü Nevzat Kazan imzaladı.

Anlaşmanın her iki kurum için hayırlı olması 
temennisinde bulunan BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik, “Odamız ile PTT arasında yapılan 
protokol, üyelerimize daha kaliteli hizmetler 
sunacaktır” dedi.

17 OCAK 2017
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TOBB öncülüğündeki iş adamı 
heyeti, ticareti artırmak için 

Ürdün’e çıkarma yaparak, Ürdün 
Başbakanı Al Mulki ve Maliye, Su 

İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret 
ve Ekonomi Bakanları ile görüştü. 

Ardından yoğun bir katılımın olduğu 
Türkiye-Ürdün İş Forumu’na katılan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ürdün’de 1 milyar dolara ulaşan 

yatırımları artırmayı ve buradaki su 
ve alt yapı projelerinden daha fazla 

pay almayı istediklerini söyledi.

50’yi aşkın işadamından oluşan, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 
heyet, Ürdün’e çıkarma yaptı. Amman’da 
Ürdün Başbakanı Hani Al Mulki tarafından 
kabul edilen TOBB Heyeti, Başbakan Al Muki 
ile ekonomik ilişkileri ve sorunları masaya 
yatırma fırsatı buldu. Görüşmeye Ürdün’ün 
Maliye, Su İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret ve 
Ekonomi Bakanları da katıldı.

Ürdün Başbakanı ile görüşmenin ardından 
Türkiye-Ürdün İş Forumu’na katılan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari ilişkileri 
artırmak istediklerini belirtirken, Ürdün’de 
su ve alt yapı projelerinde Türk firmaları için 
daha fazla pay almayı istediklerini söyledi. 
Foruma; Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra; Ürdün 
Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub 
Qudah, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör 
Nael Al Kabariti ve Amman Büyükelçisi Murat 
Karagöz ile birlikte çok sayıda işadamı katıldı. 
Yoğun bir katılımın gözlendiği Forum’da 50’si 
TOBB heyetinden 145 civarında da Ürdün’den 
işadamı yer aldı.

Hisarcıklıoğlu, “İş adamlarımızın yaptığı 
her anlaşma ülkeye hizmettir, bölgeye 
hizmettir, ibadet kadar kıymetlidir” derken, 
işadamlarının yaptığı her ortaklığın, bölgenin 
huzuru için atılmış tohum olduğunu bildirdi. 
TOBB Başkanı, “Biz iş dünyası olarak bu 
coğrafyayı bir refah havzası haline getiririz. 
İdarecilerden para pul istemiyoruz. Tek 
isteğimiz ticaret için, yatırım için önümüzü 
açın” dedi.

BUTSO BAŞKANI YUSUF KEYİK 
TOBB HEYETİ İLE BİRLİKTE ÜRDÜN’DE

14 ŞUBAT 2017
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-Ürdün’de önemli fırsatlar var
 Petrol ve doğalgazı bulunmayan Türkiye’nin 
girişimcilerinin gücü ile büyük başarılara 
imza attığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
Ürdün’deki fırsatlara da değindi. Ürdün’deki 
yoğun göçmen nüfusunun büyük bir fırsat 
olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Çünkü 
Türkiye olarak biz bunu yaşadık. Türkiye’nin 
batısındaki pek çok şehrin sanayileşmesi ve 
zenginleşmesinde, 100 yıl önce Balkanlardan 
gelen soydaşlarımızın çok büyük etkisi oldu. 
Onların açtıkları küçük iş yerleri, zamanla 
büyüyerek dev fabrikalara dönüştü. Şimdi 
biz Ürdün’de aynı fırsatı görüyoruz. O yüzden 
daha fazla girişimcimizi buraya getirmek 
istiyoruz. Kadınların, gençlerin ve göçmenlerin 
girişimci olması ile ilgili ortak projeler yapmak 
istiyoruz” diye konuştu.

 -Ürdün Ticaret Odası Başkanı’ndan 
birlikte iş yapma teklifi
 Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al 
Kabariti ise konuşmasında Türk işadamlarına 
“İkinci evinize hoş geldiniz. Özel sektör olarak 
yan yana durmalı, Türkiye ile beraber daha 
fazla iş yapmalıyız” diye seslendi. Rakip değil, 
ortak olmak gerektiğini anlatan Kabariti, 
“Ürdün’de büyük imkânlar var. Gelin birlikte 
iş yapalım. Ürdün güvenlikli bir ülke” ifadesini 
kullandı.

ÜRDÜN’ÜN EKONOMİK  
POTANSİYELLERİNDEN BURDUR 
OLARAK FAYDALANMALIYIZ
Türkiye ile Ürdün arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen ziyaretin oldukça verimli geçtiğini 
belirten BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; “Ürdün 
ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok eskilere 
dayanıyor. Özellikle 2009 yılında imzalanan 
serbest ticaret anlaşması ilişkilerin daha da 
gelişmesinde önemli rol oynadı. Orta Doğu 
Bölgesi’nin yükselen pazarlarından biri 
olan Ürdün, ülke ekonomisinin dış dünyaya 
entegrasyonu yönünde ekonomik reformlarını 
sürdürüyor. Türkiye ve Ürdün arasındaki dış 
ticaret hacmi her geçen yıl büyümektedir. 
Biz de her geçen gün gelişen bu ilişkiye katkı 
vermek ve bu pastadan Burdur’umuz adına 
pay almak üzere elimizden geleni yapmaya 
hazırız. İnşallah yapılacak işbirlikleriyle iki 
ülke işadamları arasında güzel bir köprü 
kurulacaktır. Biz buna inanıyoruz” dedi.
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V ali Yılmaz başkanlığında gerçekleşen 
2. OSB Yönetim Kurulu toplantısına, 
Vali Yılmaz’ın yanı sıra Yönetim Kurulu 

Üyeleri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Yusuf Keyik ve Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Üyesi Ali Gür katıldı. Yönetim 
Kurulu Toplantısı sonrası İl Özel İdare, Burdur 
Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odalarını 
temsilen Müteşebbis heyetinde yer alan 
üyelerin katılımıyla, 2. OSB Müteşebbis 
Heyeti Toplantısına gerçekleşti. 2. OSB 
Müdürü Bülent Aslanboğa hazır bulunduğu 
toplantılarda, devam eden 2. Organize Sanayi 
Bölgesi çalışmaları ve genel durum hakkında, 
Yönetim Kurulu üyelerine ve müteşebbis 
heyetine bilgiler verdi.  Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı gündeminde yer alan 12 maddenin 
görüşülmesi sonrası toplantı sona erdi.

2. OSB Yönetim 
Kurulu ve Müteşebbis 
Heyeti BUTSO Meclis 
Salonu’nda Toplandı

22 ŞUBAT 2017
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans  
Salonunda gerçekleşen programda, İş 
Adamları ve STK temsilcilerinin sıkıntı 

ve taleplerini dinleyen Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, kendisine yöneltilen soruları 
yanıtladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 
Başbakan Yardımcısı Şimşek’i ağırlamaktan 
duydukları memnuniyeti ifade etti. İlimize 
yapmış olduğu desteklerden dolayı Başbakan 
Yardımcısı Şimşek’e teşekkür eden Başkan 
Keyik, “Başbakan Yardımcımızın çok fazla 
zamanını almak istemiyorum, Maliye Bakanlığı 
döneminde yapmış olduğu desteklerle 2. 
OSB’yi % 80’ler durumuna getirdik. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
STK’LAR VE SANAYİCİ İŞ ADAMLARI 
İLE BUTSO’DA BİR ARAYA GELDİ.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Burdur’a teşrifleri ve ilimiz iş 
adamalarının katılımıyla BUTSO Konferans Salonunda “Ekonomi İstişare 
Toplantısı” yapıldı. Vali Şerif Yılmaz, Burdur Milletvekilleri Sayın Reşat 
Petek ve Bayram Özçelik’in de katıldığı toplantıda, ilimiz iş adamları sektörel 
problemlerini Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’e aktardılar.

9 MART 2017
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Şuan 4 fabrika 2. OSB içerisinde yükselmeye 
başladı. Toplam 25 parselden 15’i satıldı. 
Başbakan Yardımcımız önümüzdeki yıllarda 
Burdur’a geldiğinde ya da Burdur’dan 
geçerken 2. OSB’de yeni fabrikaların 
dumanının tüttüğü günler yakındır” Dedi. 
Başkan Keyik, destekleri için kendisine 
tekrardan teşekkür etti.

Başkan Keyik’in konuşmasının ardından, 
Sanayici İş Adamları ve STK temsilcilerinin 
talep ve sorularını not alan Başbakan 
Yardımcısı Şimşek, kendi görev alanıyla ilgili 
olanları yanıtlayarak düşüncelerini paylaştı. 
Diğer Bakanlıklarla ilgili olan talepleri de 
Bakan arkadaşlarına ileteceğini ifade etti.
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G enel Kurula, Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Murat Hüdavendigar Günay, Isparta Ticaret 
Borsası Başkanı Ahmet Adar ve Manavgat 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, 
Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı 
Bekir İnanç Kendiroğlu, Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Hüseyin Barut, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Ercin, 
Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Süreyya İşeri, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Banu Okan Kavukçu, 
BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD 
Başkanı Abdullah Erdoğan katıldı.

Batı Akdeniz Ekonomisini 
Geliştirme Vakfı (BAGEV) Genel 

Kurulu Antalya Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde yapıldı.

BAGEV GENEL KURULU YAPILDI

BAGEV’DE YÖNETIM GÜVEN TAZELEDI

29 MART 2017
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Divan başkanlığına ANSİAD Başkanı 
Abdullah Erdoğan’ın seçildiği genel kurulda, 
2016 faaliyet raporu okundu. Denetim kurulu 
raporunun da okunmasının ardından 2017 
bütçesi üyelerin onayından geçti.

Genel Kurul’da BAGEV yönetimine Antalya 
Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, 
Deniz Ticaret Odası, Isparta Ticaret Borsası, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat 
Ticaret ve Sanayi odası seçildi. Yönetim, 
yapılacak ilk toplantıda görev dağılımını 
gerçekleştirecek.

BATI AKDENİZ’İN POTANSİYELİ 
HAREKETE GEÇİRİLMELİ
BAGEV Başkanı Ali Çandır, bölgenin ciddi 
bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu 
belirterek, bunun harekete geçirilmesi 
gerektiğini kaydetti. Çandır, Burdur Isparta, 
Antalya kadar ilçe oda ve borsalarının da 
önemine dikkat çekerek, “İlçelerin çalışmalara 
aktif katılımıyla daha ciddi bir sinerji yaratırız” 
diye konuştu. Çandır, BAGEV’in bölge ve 
illerle ilgili konut sayısından açılan kapanan 
şirket sayısına kadar bütün verileri paylaştığını 
belirterek, “Elimizde ciddi data var bunları 
sizlerle paylaşmak isteriz” dedi. Çandır, 
mütevelli heyet üyelerine teşekkür etti.
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V ali Şerif Yılmaz’ın katılımıyla, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal 
Yerleşkesi içerisine kurulacak olan 

Teknokent’in Olağan Genel Kurulu Toplantısı 
gerçekleşti. Toplantıya;  Rektör Prof. Dr. 
Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Durmuş Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yusuf Keyik, Ticaret İl Müdürü 
A. Sacide Çağlar, Teknokent Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan Yılmaz, Şube Müdürü Veli 
Sipahi, Şube Müdürü Zuhal Akyürek ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cihat 
Çavuşoğlu da katıldı.
 
MAKÜ Rektörlük binasında gerçekleşen 
toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Rektör 
Prof. Dr. Adem Korkmaz,  Teknokentin 2017 
yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacağını 
belirterek, “2016 yılı olağan genel kurul 
toplantısını yapmak için bir araya geldik. 
Teknokentimizin kuruluşundan itibaren 
uygun bir yer arayışındaydık.  2015 yılı 
içerisinde yaptığımız olağan üstü toplantıda 
yer sorununu da çözdük ve ihale süreci yapıldı. 
İnşaat sürecinde de sona yaklaşıyoruz. 
Birkaç ay içerisinde teknokentimizin hizmet 
binası açılışını gerçekleştireceğiz, bugün 
de bu konuları konuşacağız. 2017 yılı 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKA) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent Yönetici Anonim 
Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

içerisinde işletmelerimiz teknokent içerisinde 
yer almaya başlayacaklar. Teknokent, 
üniversitelerin içinde bulundukları eko sistem 
içerisinde üniversitelerin akademik ve ARGE 
gücü ile sanayicinin girişimcinin iş yapma 
gücünü ve potansiyelini bir araya getiren 
bir mekanizmadır. Teknokentler, üniversite-
sanayi işbirliğinin somut örneğidir. Burdur’da 
hayvancılık, madencilik ve enerji gibi güçlü 
olunan alanlarda teknokent bünyesindeki 
ulusal ve uluslararası düzeydeki firmalarla 
üniversitemin akademik altyapısının işbirliği 
yapacağı bir çalışma düşünüyoruz” dedi.
 
Rektör Prof Dr. Korkmaz’ın konuşmasının 
ardından Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Yılmaz tarafından Teknokent çalışmaları ile 
ilgili sunum yapıldı. Daha sonra genel kurul 
gündeminde yer alan konular görüşüldü.
 
Teknokent Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonrası Vali Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Korkmaz 
ve beraberindeki heyet ile Teknokent Hizmet 
binası inşaatında incelemelerde bulunarak 
yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldılar. 
Yüklenici firma yetkilileri % 60’lık kısmı 
tamamlanan inşaatın 2017 yılı içerisinde 
tamamlanacağını ifade ettiler. 

Burdur Teknokent Genel 
Kurul Toplantısı Yapıldı

28 MART 2017
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T oplantıda; KOBİ düzeyindeki endüstriyel 
firmalara ve ticari girişimcilere yönelik 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD) tarafından geliştirilip Avrupa Birliği 
ile Temiz Teknoloji Fonu tarafından finanse 
edilmekte olan TurSEFF projesi kapsamında 
sağlanan finansman kaynaklar anlatıldı.

BAKA, BUTSO ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji 
Finansman Programı (TurSEFF) işbirliğinde 
Burdur’daki toplantıya; kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel 
sektör temsilcileri katıldı. TurSEFF’den Proje 
Müdür Yardımcısı Emre OĞUZÖNCÜL, Banka 
İlişkileri Müdürü Seyran HATİPOĞLU, Enerji 
Mühendisi Ahmet ÇELİK ile  Şef Mühendis 
Mesut AVCI katılımcıları bilgilendirdi. 
Toplantıda; Burdur ile bölgedeki işletmelerin 
yaralanabilecekleri enerji verimliliği veya 
yenilenebilir enerji projelerine yönelik 
finansman kaynaklarından daha fazla nasıl 
yararlanabilecekleri konusunda bilgiler verildi.

Sektör yatırımcılarına yönelik teşvikler, 
destekler, hibeler, fonların ve mevzuatlar ile 
özel fonlar kapsamında TurSEFF’in tanıtımı 
yapılan toplantıda; KOBİ düzeyindeki 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) ile Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) 
işbirliğinde Burdur’da yenilenebilir enerji yatırımlarına sağlanan finansman 
destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BUTSO’DA YENİLENEBİLİR ENERJİDE 
TURSEFF DESTEKLERİ ANLATILDI

endüstriyel firmalara ve ticari girişimcilere 
yönelik Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) tarafından geliştirilip Avrupa Birliği 
ile Temiz Teknoloji Fonu tarafından finanse 
edilmekte olan 2010’da başlayan projeyle 
ilgili bilgiler verildi. TurSEFF’in destekleriyle 
enerji verimliliği, atıktan enerji, fotovoltaik 
güneş, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal gibi 
çok sayıda sürdürülebilir enerji yatırımlarına, 
işbirliği ortağı olan Türk bankaları ile verilen 
desteklerin neler olduğu anlatıldı.

Burdur’da bugüne kadar 1’i hidroelektrik 
enerjisi 24’ü de güneş enerjisi projesinin 
programa başvurduğu, 3 projenin toplam 
2,8 milyon Euro’luk finansman desteği 
aldığına dikkat çekildi. TurSEFF’in, Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası’nın özel sektörde 
KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan 
enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir 
enerji yatırımlarının finanse edilebilmesi için 
katılımcı bankalar kanalıyla finansal kaynak 
oluşturduğu anlatılan toplantıda; yatırım 
projelerini yüzde 100’e kadar finanse edebilip 
15 yıla varan vadelerle büyük avantajlar 
sağlandığı ifade edildi. Toplantı, katılımcıların 
sorularının cevaplandırılmasıyla tamamlandı.

28 MART 2017
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Z obu Danışmanlık yetkilisi Mustafa 
Hakan ZOBU konuşmacılığında 
gerçekleşen toplantıya, Burdur Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Feyzi Oktay, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve projeye dahil olan 
firmaların temsilcileri katıldı.
 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik “Yakın 
coğrafyamızda bulunan ekonomik ölçekleri 
ve pazar potansiyelleri giderek artan ülkeler 
başta olmak üzere, yurt dışı pazarlar tüm 
üretici işletmelerimiz için ihracat ve yerel 
yatırımlar açısından ciddi bir potansiyele 
işaret etmektedir. Bu doğrultuda, Oda olarak 
bizlerde ilimiz et, süt ve ürünleri konusunda 
faaliyet gösteren işletmelerimizin bu pazarda 
yer alması ve pazar payı alabilmesi açısından 
yurtdışı pazarlama sürecine girilmesi yönünde 
çalışma başlattık. İşletmelerimiz ile birlikte 
proje sürecini çok etkin değerlendireceğimizi 
umuyor, bu projeler kapsamında yapılan bu 
faaliyetler neticesinde, katılımcı firmaların 
yapılanmalarının ihracata uygun hale 
getirilmesi, ihracata yönelik insan kaynağı 
yetkinliklerinin artırılması ve hedeflenen 
yeni pazarlarda ihracata başlamalarının 
sağlanması gibi olumlu sonuçlar almayı 
hedefliyoruz” dedi.

BURDUR ET VE SÜT İLE DÜNYA’YA AÇILIYOR 
PROJESİ’NDE İLK ADIMLAR

Burdur TSO - Burdur Et ve Süt ile Dünya’ya Açılıyor Projesi kapsamında, çalışmaya dahil olan 
sektör firmalarıyla birlikte atılacak adımlar ve “ İhtiyaç Analizi Faaliyeti ” konusunda, süreçlerin 
değerlendirilmesi için Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda başlangıç toplantısı 
yapıldı.

Zobu Danışmanlık yetkilisi Mustafa Hakan 
ZOBU tarafından yapılan sunumda; UR-
GE projesinin ilk faaliyeti olan İhtiyaç Analizi 
faaliyetine Ocak ayı itibariyle başlanacağı, 
faaliyetin ilk aşamasında Firma ve Çalışan 
Yetkinliği Değerlendirmesi yapılarak proje 
katılımcısı firmaların ve çalışanlarının 
yetkinlikleri, finansal kapasitesi, mevcut 
pazarlardaki ihracat faaliyetleri incelenerek 
olgunluk seviyelerinin belirleneceği, 
olgunluk seviyesi doğrultusunda güçlü ve 
zayıf yönleri analiz edileceği, bu doğrultuda 
eğitim ve danışmanlık gereksinimleri ortaya 
konulacağı, Faaliyetin ikinci aşaması olan 
Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar 
Analizi’nde ise yetkinlik, finansal kapasite ve 
ihracat faaliyetleri detaylı bir şekilde analiz 
edilmiş olan bu firmaların ihracat hacimlerinin 
arttırılması amacı ile potansiyel ihracat 
pazarları belirlenerek bu pazarlara yönelik 
ticari pazarlama faaliyetleri ve alım heyetlerine 
yönelik bir takvim oluşturulacağı, İhtiyaç 
analizi faaliyeti bitimi ve raporlamalarının 
ardından proje yol haritası doğrultusunda 
projenin diğer faaliyetlerine (Ticaret heyetleri, 
alım heyetleri, yurtdışı tanıtım faaliyetleri, 
eğitim ve danışmanlık faaliyetleri) 2017 yılı 
itibari ile başlanacağı ifade edildi.

5 NİSAN 2017
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S igorta acentelerinin yirmi yıllık 
KOBİ olma hayalinin gerçekleştiğini 
vurgulayan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik; “Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
Meslek Komite Toplantılarında Sigortacılık 
Mesleğini yapan üyelerimiz “Sigortacılık 
faaliyeti neden KOSGEB desteğinden 
faydalanamıyor? Bu konuyla ilgili Odamızın 
gerekli çalışma yapmasını bekliyoruz” talepleri 
doğrultusunda 22.12.2016 Tarihinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne yazdığı 
yazı ile Sigortacılık Sektörünün KOSGEB 
desteklerinden faydalanabilmesi için gerekli 
çalışmaların başlatılmasını talep ettik. 

SİGORTACILAR İSTEDİ, BUTSO GEREĞİNİ YAPTI 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 

(BUTSO) düzenlediği Meslek Komitesi 
Toplantılarında ortaya çıkan sigortacı 
üyelerinin” KOSGEB Desteği” talebi 

doğrultusunda yaptığı çalışma 
neticesini verdi; 31 Mart 2017 

tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile KOSGEB’in belirlediği 
kriterleri sağlayan her sigorta 

acentesi KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ilgili yazımıza 30.12.2016 tarihinde cevap 
vererek ilgili talebimizin değerlendirilmek 
üzere KOSGEB-Küçük ve Orta Boy 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’na gönderildiğini bildirdi. 
31.03.2017 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetenin 
2017/9941 Karar Sayısı ile 66.22 Nace faaliyet 
kodu ile başlayan Sigortacılık ve Finans 
Faaliyetlerinin KOSGEB destekleri kapsamına 
alındığı müjdesini aldık. 

Bu vesileyle, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak düzenlediğimiz Meslek Komitesi 
Toplantılarının, üyelerimizin sektörlerinde 
karşılaştıkları sorunları bize iletmesi ve 
çözümü noktasında ki öneminin de altını 
çizmek istiyorum. Sigorta acentelerinin 
KOSGEB desteklerinden faydalanmasının 
önünü açan, Bakanlar Kurulu Kararı’nın 
çıkmasında önemli rol oynayan Sigorta 
Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile hükümet yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Bu destekler kapsamında 
yaratılacak yeni finansman imkânları sektöre 
dinamizm kazandıracaktır. İlgili karar ilimizde 
Sigortacılık Faaliyeti yapan üyelerimize hayırlı 
olsun” dedi.

6 NİSAN 2017
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Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı 
Okul-Sektör İşbirliği Projesi Tanıtım Programı

Programda başta engelliler olmak üzere 
genç işsizlerin iş sahibi olmalarına ve 
iş alanlarına ulaşımlarını sağlamayı 

amaçladıkları , proje çerçevesinde mesleki 
eğitim alan genç işsizlere yönelik girişimcilik, 
girişimcilik destek programları hakkında 
genel bilginin verileceği, firmaları ; mesleki 
eğitim alan öğrencilerle ,genç işsizlerle 
buluşturacak Staj İş Bul Online Platformu 
–www.stajisbul.com- üzerinden iş akışı 
yapılabilecek ve özel sektörün internet 
ortamından ihtiyaç duyabileceği çalışmaları 
karşılamaya yönelik alanlarda eğitimler 
yapılacağı anlatıldı.

BAKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın  , Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri 
“Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği Projesinin Tanıtım 
Programı Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda yapıldı.

7 NİSAN 2017
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T ürkiye’nin 1991 yılında yaşadığı 
ekonomik krizin etkilerinin 2060 
yılına kadar yaşanacağını kaydeden 

Bakan Zeybekci, “Avrupa’nın 6’ncı büyük 
ekonomisiyiz, yani dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 
6’ncı büyük ekonomisiyiz. Milli gelirimizi 3 
bin 500 dolardan, 11 bin dolara getirdik eğer 
2001 krizindeki o soygun olmamış olsaydı, 
Türkiye bugün milli geliri 18 bin dolardı ve 
biz dünyanın 13’ncü büyük ekonomisiydik, 
en kötü 14’ncü ekonomisiydik. Avrupa’nın 
6’ncı değil 4’ncü büyük ekonomisiydik, ne 
kaybettiğimizin bilinmesi için söylüyorum 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde 
düzenlenen İş Adamları ile İstişare Toplantısı’na katıldı. BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in 
karşılama konuşmasının ardından Bakan Zeybekci Burdur’daki sanayici iş adamlarına, 
geçmişten günümüze Türkiye Ekonomisi’nde olan değişimler ve gelecek için atılacak 
adımlar ile ilgili bilgiler verdi.

bunu, o günler yaşanmasaydı ne olacaktı 
onun için söylüyorum. Ayrıca tabi ki 1991’deki 
popülizm, yeni o koalisyonlar kurulsun diye 
bu millete verilen, bu millete verilen derken 
hayırlı bir şey değil tabi ki, nereden veriliyor, 
kimin cebinden veriliyor. O gün babamız öyle 
dedik, biz ödedik, çocuklarımız ödeyecek, bir 
de çocuklarımızın çocukları ödeyecek, 2060’a 
kadar devam edecek bu açık, bugünkü 
sosyal güvenlik sisteminin içine atılan bu 
dinamitin, patlamanın etkisini 2060’a kadar 
anca toparlayabileceğiz” dedi.

Bakan Zeybekci BUTSO’da 
BURDURLU İŞ ADAMLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ 11 NİSAN 2017
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HEDEF DIŞ TİCARETİ MİLLİ PARAYLA 
YAPMAK
Dış ticarette Türk Lirası’nın kullanılmasını 
hedeflediklerini söyleyen Bakan Zeybekci, 
“Çin, Türk lirasını kendi endeks birim paraları 
arasına aldı. Bu da önemli bir gelişme. Hedef 
İran, Rusya, Irak Suriye, körfez ülkeleri gibi 
bütün ülkelerde ticarette milli para kullanılması. 
430 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 10’luk 
dilimini yaparsak cari açık finansmanıyla ilgili 
problemler ortadan kalkacaktır. Türk lirası 
rezerv para fonksiyonu kazanacaktır. Türk 
lirasının değer kazanması için gerekli adımları 
atıyoruz. Bizim acelemiz yok. Piyasayı da 
bir şekilde istediğimiz yöne doğru götürerek 
de biz bu adımlarımızı atıyoruz. Kurla ilgili 
önümüzdeki dönemde beklentilerimiz 
olumsuz değil. Zamana bırakmak lazım 
zaman içinde Türkiye ekonomisinin endişe 
duyulacak hiçbir şeyi yoktur” dedi.

2017 TÜRKİYE İÇİN ŞAHLANMA YILI 
OLACAK
2017 yılının Türkiye için şahlanma yılı olacağını 
ifade eden Zeybekci, “2017 yılı, 2016’daki 
almış olduğumuz tüm önlemler tüm destek 
ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu 
paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı 
ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. 
Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer 
ekonomilerden ayrışacak ve ekonomik 
anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı 
özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı 
olacak” diye konuştu.
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T oplantının açılış konuşmasını yapan 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik; “Geçtiğimiz hafta 

gerçekleştirdiğimiz Burdur İş Dünyası İstişare 
Toplantısı’nda, Ekonomi Bakanımız Sayın 
Nihat Zeybekçi’den iş dünyasının sorunlarının 
giderilmesi ve teşvikler konusunda bazı 
talep ve isteklerimiz olmuştu. Bu gün ise 
Sayın Müsteşar Yardımcımız Tarık Sönmez 
ve Bakanlık Genel Müdürlerimiz ilimizdeki 
iş dünyası ile bir araya geldiler. Kendilerinin 
bizlere vereceği bilgiler ışığında, sorunların 
birinci ağızdan aktarılması için sektör 
temsilcilerine konuşma olanağı vereceğiz. 
Umarım ilimiz ve iş adamlarımız için verimli 
bir toplantı olur” dedi.

BUTSO, EKONOMİ BAKANLIĞI 
YETKİLİLERİ İLE İLİMİZ İŞ ADAMLARINI 
BULUŞTURDU.

Burdur’da mermer sektörü başta olmak üzere ihracat yapan iş adamları 
ve tüccarlar ile sorunları yerinde değerlendirmek üzere Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve 5 Bakanlık Genel Müdürü ile 
Burdur’a geldi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda iş 
adamları ve ihracatçı sanayiciler ile bir araya gelinen toplantıda, başta 
mermer olmak üzere çeşitli sektörlerin sorunları masaya yatırıldı.

18 NİSAN 2017
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Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Tarık Sönmez, İş adamları ve Sanayicilere 
yaptığı konuşmada “Ekonomi Bakanlığımızda 
8 ayrı Genel Müdür bulunuyor ve büyük 
çoğunluğu bugün sizlerle birlikte. Ülkemiz bu 
gün ekonomi olarak dünyada 16-17. sırada, 
Avrupa da ise 6. sırada yer alıyor. Tarımsal 
üretimde ise birinci ülkeyiz. Burdur kendi 
dinamikleri ile dünyadaki piyasa koşullarında 
gereken payı yatırım ve ihracat teşvikleri ile 
alacaktır. Yurt dışı pazar araştırmaları, yurt 
dışında belirli konularda işletme açma ve 
fuarlara katılmak için işletmelerin çalışmalar 
yapması halinde mevcut olarak Bakanlığın 
teşvikleri bulunmaktadır. Burdur bugüne 
kadar 200 milyon dolarlık ihracat yapmış 
bunun önemli bölümünü mermer sektörü 
geriye kalan ise makine ve diğer sektörlerden 
oluşmuştur. Mermer de en büyük ihracat 
kalemini oluşturan ise blok mermer satışlarıdır. 
Çok küçük bölümü ise mamul mermer 
ürünleri oluşturmaktadır. Geçmişte Burdur 

da 30 dolayında ihracatçı işletme ile ihracat 
yapılırken bugün 150 ihracatçı ile ülkemize 
döviz kardırmakta ve Burdur ekonomisine katkı 
sağlamaktadır. Burdur başta mermer sektörü 
olmak üzere Çin’e blok mermer pazarlarken, 
diğer sektörlerde Almanya öne çıkmaktadır. 
Ayrıca son bir yılda ihracatta gerilemenin yanı 
sıra önümüzdeki yıllardan itibaren ise hızla 
yükseleceğine inanıyorum” dedi.

Daha sonra soru cevap şeklinde devam eden 
toplantıda, sektör temsilcileri sorunlarını 
ve gerçekleşmesini istedikleri önerileri 
Bakanlık Yetkililerine aktarma fırsatı buldular. 
Toplantının sonunda BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik, toplantının amacına ulaşması ve 
Burdurlu iş adamlarımızın mevcut ihracatlarını 
arttırabilmeleri adına Müsteşar Sönmez’den 
teşvik sözü istedi. Sönmez; hali hazırda birçok 
konuda devlet teşviklerinin mevcut olduğunu 
ama talepleri dikkate alıp gerekli çalışmaları 
yapacaklarını söyledi.

Bilgilendirme toplantısının bitiminde; Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez 
ve BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; Odamız üyesi 
Tekinler-BAF Tuğla Kil Mam. İnş. San. ve Tic. 
Ltd. Şti.” sahibi Bayram Tekin’e “Termotek Tip-
2” adında geliştirdikleri ısı yalıtım sisteminden 
dolayı tebrik ederek teşekkür belgesi verdiler.
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MEYBEM A.Ş. ve Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliği ile inşaat, 
metal ve kaynak alanlarında 

mesleki yeterlilik sınavı (ustalık belgesi) 
düzenledi. MEYBEM uzmanları tarafından 
yapılan sınavda ustalar, belgelerini alabilmek 
için işlerini en iyi şekilde yaptıklarını 
ispat etmek için ter döktüler. MEYBEM 
tarafından gerçekleştirilen sınavları başarıyla 
tamamlayan adaylara, mesleki yeterlilik 
belgeleri verilecek. Kalifiye eleman sorununu 
büyük ölçüde çözecek bu uygulamaya tam 
destek verdiklerini belirten Burdur Ticaret 
ve Sanayi  Odası Başkanı Yusuf Keyik; 
“MEYBEM ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 
sınavlara katılım oldukça memnun edici. 
Hedefimiz, bu belgeyi uygulamanın kapsadığı 
tüm çalışanlara kazandırmak” dedi.

BELGE ZORUNLULUĞU VAR
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Bilindiği üzere 
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 
çalışanların ve çalışmak isteyenlerin ya Çıraklık 
Eğitim Merkezinden aldığı Ustalık Belgesine 
sahip olmaları ya da Mesleki Yeterlilik 
Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir. 
İş kazalarını en aza indirmek ve çalışanların 
nitelik seviyesini yükseltmek amacıyla 

Butso Başkanı Yusuf Keyik; 

“MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İLE KALİFİYE 
ELAMAN  SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLECEK”

gerçekleştirilen sınavlara katılım ise zorunlu. 
Bu sınavlara katılmayıp Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almayan işçiler çalıştırılamayacak. 
Çalıştıran firmalara ise para cezası kesilecek. 
MEYBEM kapsamında yapılan sınavların 
ilki yazılı olarak gerçekleşiyor. Performans 
sınavları ise atölye, fabrika, inşaat şantiyesi 
gibi alanlarda yapılıyor. Mesleki Yeterlilik 
Sınavı’na katılan adaylar, iş kazaları 
konusunda bilinçlenerek, meslek hakkında 
bilgilerini geliştiriyor. Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak; üyelerimizin işleyişlerinin 
aksamaması ve yanlarında çalıştıracakları 
işçilerin belgelendirilmelerine yönelik talepleri 
doğrultusunda, 28.04.2017 – 01.05.2017 
tarih aralığında yaygın sektörlerimizden 
İnşaat Grubu, Metal Saç İşleme ve Çelik 
Kaynakçıları gruplarında Mesleki Yeterlilik 
Sınavları düzenledik.  Mesleki Yeterlilik Belge 
sınavına İnşaat grubundan 144 Kişi, Metal Saç 
İşlemeden 37 Kişi ve Çelik Kaynakçılığından 
30 Kişi olmak üzere toplam 211 katılımcıya 
belgelendirme çalışması yaptık. Yazılı sınavları 
odamızda, uygulamaları ise uygun bir fabrika 
alanında gerçekleştirdik. İşçi, bu sınav ile 
bilgisini, tecrübesini tescil ettirerek farkını da 
ortaya koyacak. Bu belgeye sahip olan kişiler, 
işe alımlarda rakiplerinin bir adım önüne 
geçiyor” diye konuştu.

2 MAYIS 2017
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TOBB 73. Genel Kurulu’na; Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Başkan 
Yusuf Keyik, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Ömer Çeliker, Ömer Faruk Gündüzalp, Hasan 
Ali Daldal, Mahmut Tekin, Aykut Acun, Meclis 
Üyeleri Ali Gür, Ozan Kısaoğlu ve Genel 
Sekreter Sedat Öz katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel 
Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada 
“Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma 
içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. 
Türkiye’nin yarınını, bugününden çok daha 
güzel yapma zamanı.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu burda yaptığı konuşmada, yeni 
hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlanan 
yönetimde, kararlar daha hızlı alınacağını 
belirtirken, “Devletteki çarkların hızlanması, 
bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu 

BUTSO Yönetimi 

TOBB’UN 73. GENEL KURULUNA 
KATILDI TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen 73. Genel Kurul’u Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, 
camianın temsilcileri ve çok sayıda basın 
mensubunun katılımı ile gerçekleştirildi. 

yansıyacak. Böylece Zaman, daha güçlü 
Türkiye için, dayanışma içinde olma ve 
geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye’nin 
yarınını, bugününden çok daha güzel yapma 
zamanı. Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve 
hızlanan yönetimde, kararlar daha hızlı alınıp 
uygulanacak. Devletteki çarkların hızlanması, 
bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu 
yansıyacak. Böylece ekonomide yeni bir 
büyüme modelini ve kalkınma hamlesini 
hazırlayabileceğiz” dedi.

Türkiye’nin, son 15 senede müthiş bir 
ekonomik gelişme gösterdiğinden söz eden 
Hisarcıklıoğlu, artık yarına odaklanmak ve 
geleceğe birlikte yürümek gerektiğinin altını 
çizdi. Reform ateşini yeniden canlandırmanın 
önemi üzerinde duran TOBB Başkanı, hep 
birlikte çalışarak yeni büyüme hikâyesini tüm 
dünyaya göstereceklerini bildirdi.

23 MAYIS 2017
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BUTSO, bu yıl da ihtiyaç sahibi bir ailenin 
temel ihtiyaçlarını, bir süre de olsa 
karşılayacak olan pirinç, kuru fasulye, 

makarna, salça, yağ, zeytin, şeker ve çay gibi 
gıdalardan oluşan 750 gıda poşeti hazırladı. 
Gıda maddeleri, Burdur esnafından sağlandı. 

Her yıl olduğu gibi BUTSO, sözkonusu 
temel gıda yardım paketlerini, yine ihtiyaç 
sahiplerine en uygun ulaştırma yöntemi olan 
Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri eliyle ve 
ayrıca, Oda’ya başvuran ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmak suretiyle gerçekleştirdi.

Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), her 

Ramazan ayında yaptığı, gıda 
yardımlarını, 2017 yılında da 

sürdürdü.

BUTSO RAMAZAN YARDIM 
GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

2 HAZİRAN 2017
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BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Kuruluş tarihimiz Konya Vilayeti’ne bağlı 
olarak “Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi 
Odası” adı altında 19. Asrın başlarına kadar 
uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli 
Mücadele döneminde faaliyetlerine ara 
vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet’in 
ilânı ile birlikte 1923 Yılı’ndan itibaren Yönetim 
Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve 
arkadaşlarının özverili çalışmaları neticesinde 
faaliyetlerine yeniden başlamıştır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu 
tarihten bugüne sadece üyelerinin 
menfaatlerini korumakla yetinmeyip, 
ekonomik gelişime önemli katkılar sağlayacak 
yatırımları gerçekleştirmeyi de kendisine 
görev edinmiştir. Aynı zamanda üyelerine 

İŞTE BURDUR…

“Burdur II. OSB Yatırımcı Bekliyor”

üstün hizmet kalitesi sunmayı hedefleyen 
Odamız, 2007 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi almış; 2012 yılında  da Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Akredite 
Oda belgesi verilmiştir. Bu belge ile birlikte 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği 
standartlarında hizmet statüsü kazanmıştır. 
Kısaca Burdur ekonomisinden bahsedecek 
olursak;
Ekonomisi; birinci derecede tarım ve 
hayvancılığa ve buna bağlı gelişen Tarım 
Makineleri Sanayisine dayanmaktadır. 
Burdur’un günlük 1200 tonluk kaliteli süt 
üretim kapasitesi vardır ve yüzde 15’i 
Burdur’da işlenebilmektedir. Burdur’da et, 
süt ve süt ürünleri imalatı ile un, makarna, 
kadayıf gibi, unlu mamuller üretimi de önemli 
yer tutmaktadır. 

“Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak; Burdur’a 
yatırım yapmak isteyen 
yatırımcılarımıza azami 

ölçüde yardımcı oluyoruz. 
Hem yatırımcılarımızın hem 

de Burdur’un kazanması 
için bu konudaki özverili 

çalışmalarımız devam 
edecektir”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;

16 HAZİRAN 2017
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Özellikle ‘Burdur Beji’ mermercilik sektörü, 
en hızlı gelişen ve toprak sanayisi ile birlikte, 
Burdur’un en büyük ihracat kalemlerindendir. 
Bunlara bağlı olarak, lojistik hareket 
artmaktadır. Ayrıca; mermer makineleri, iskele 
sanayisi, tekstil ve tekstil makineleri, Orman 
Ürünleri, Mobilya, kimya, silah, Müzik Aletleri 
ve plastik gibi alanlarda da bir sanayi gelişimi 
görülmektedir. 

Burdur, Batı Akdeniz’in Göller ve Güller 
Bölgesinde, Teke Yöresi’nin merkezindedir. 
Antalya’yı tamamlayıcı “Turizm” potansiyellerine 
sahiptir. Burdur; 8 bin yıllığı antik, Roma, Bizans 
ve Bin yıllığı da Türk olmak üzere bilinen 9 bin 
yıllık bir tarih hazinesiyle, mağarası, gölleri, 
yaylaları, folklorik ve otantik yapısıyla, tam bir 
“Alternatif turizm” yatırım alanı durumundadır. 
Keşfedilmeyi bekleyen Burdur; yolların 
kavşağında, öğretimde şampiyon, huzurlu ve 
şirin bir şehirdir.   
 
BURDUR’UN EKONOMİK YAPISI
Burdur ekonomisi, 3 ana sektör grubundan 
oluşmaktadır: 
Birincisi; Tarım, Hayvancılık ve buna bağlı 
Tarım Makineleri ve Gıda Sektörü. 
İkincisi; Doğaltaş Mermercilik ve Madencilik 
Sektörü.
Üçüncüsü; Eğitim Sektörü.
Potansiyellerinin değerlendirilmesi ve alt 
yapısının hazırlanması halinde oluşacak 
dördüncü sektör  ise Turizm Sektörüdür.

GELİŞMİŞLİK VE İSTİHDAM :
2013 yılı TÜİK verilerine göre Burdur sosyo-
ekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’de 
44. Sıradadır.  İllere göre gelişmişlik endeksi 
-1.15’dir. İşsizlik oranı % 6.9, İstihdam oranı 
% 54.9 ve İş gücüne katılım oranı %58.9’dur  
Burdur’da Sanayi Siciline kayıtlı 945 iş yeri ve 
sanayi tesisi bulunmaktadır. Genel İstihdam 
sayısı ise; 12 bin 476 kişidir. 

BURDUR İHRACATI ÜZERİNDE 
DEĞERLENDİRME: 
İhracat kalemlerini büyük ölçekte mermer 
işletmeleri oluşturmaktadır.  Burdur Doğaltaş 
ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) 
verilerine göre ilimiz de  378 işletme 
bulunmaktadır.  Bunun 124 tanesi Fabrika 
ve Atölye olarak çalışırken 254 tanesi de 
Ocak işletmesidir.  378 işletmede 8820 işçi 

çalışmaktadır. İlimiz istihdamı açısından bu 
rakam oldukça önemlidir.

254 ocak işletmesinin oldukça büyük bir 
bölümünün şirket merkezi Burdur dışındadır. 
Dolaysıyla ihracat rakamları Burdur hanesine 
değil bulundukları ilin hanesine yazılmaktadır. 
Bu sebeple bu güne kadar ilimizin sağlıklı bir 
ihracat rakamına ulaşabilmiş değiliz. TUİK 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına 
baktığımızda rakamlar oldukça düşük 
kalmaktadır. Gerçek verileri bulabilmek 
için mevcut rakamları en az 3 ile çarpmak 
gerektiğine inanıyoruz. 2016 yılı Burdur genel 
ihracat verisi 179 milyon dolar görünürken, 
sadece mermer sektöründe en az 400 milyon 
dolar olduğunu düşünülmektedir. 

TARIM, HAYVANCILIK VE BUNA 
BAĞLI TARIM MAKİNELERİ VE GIDA 
SEKTÖRÜNDE DURUM 
Burdur ekonomisi; birinci derecede tarım 
ve hayvancılığa ve buna bağlı gelişen Tarım 
Makineleri Sanayisine dayanmaktadır. 
Yaklaşık 600 bin ton pancar işleyip 70 bin ton 
şeker, 27 bin ton melas ve 160 bin ton yaş 
küspe üreten Burdur Şeker Fabrikası, ilimizde 
en geniş istihdamı sağlamaktadır. 

Bölgemiz içindeki Antalya’nın, hızla ilerleyen 
bir turizm ve dünya şehri olması sebebiyle, 
tam bir tüketim ve ticaret pazarı özelliği 
taşımaktadır. Bu durum, özellikle ve öncelikle, 
bölge içinde Burdur’a, ‘Gıda Üretim Merkezi’ 
olması hedefini göstermektedir. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ
Üst üste şampiyonluk getiren Orta Öğretim 
başarıları ve 29 bin öğrenci sayısını aşarak 
gelişen, Türkiye’nin gözde Üniversitesi 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile 
Burdur, ‘Eğitim ve İcat Şehri’ olma yolunda 
ilerlemektedir. 

TURİZM SEKTÖRÜ
Burdur’un 4. ana sektörü olarak, Turizmi 
belirtebiliriz. Ancak bu alan, onca 
potansiyellerine rağmen, henüz bir sektör 
özelliği taşımamaktadır. Dolayısıyla, Burdur bir 
“Alternatif turizm” yatırım alanı durumunda; 
keşfedilme, planlama ve yatırım cazibesi 
sağlayacak teşvikler beklemektedir.
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SANAYİLEŞME ALTYAPISI
Burdur I. Organize Sanayi Bölgesi:
1976’da kurulan 1.OSB, 57 parselden 
oluşmuş ve tamamı tahsis edilmiştir. 

Burdur II. Organize Sanayi Bölgesi:
Antalya, Burdur, Isparta’dan oluşan Batı 
Akdeniz (TR-61)’de bulunan Burdur, 6 
bölgeden oluşan Teşvik Sisteminde, 3. Teşvik 
bölgesinde yer almaktadır. Burdur Organize 
Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlar için ise; 
4. Bölge teşviklerinden yararlanma avantajı 
sağlanmaktadır.  Bunu bilen yatırımcı, Burdur’da 
yatırım yapmak ve özellikle de Burdur 2.OSB’de 
yatırım yapmak istemektedir. Bunun farkında 
olan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve 
2.OSB Yönetimi, büyük bir çabayla çalışmaları 
hızlandırma gayreti içinde bulunmaktadır.

Burdur’un yatırımcıya ve dolayısıyla istihdama 
büyük ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yatırımcının 
da, 4. Bölge teşviklerinden yararlanmak için 
2. OSB’yi beklediğini de biliyoruz. Şu anda 
bölge toplam büyüklüğümüz 96 hektardır.  
Toplam sanayi parseli alanımız  613m2 
olup, 24 Parselden oluşmaktadır. Bugüne 
kadar bölgemizden 14 adet parselde 402m2 
sanayi parselinin tahsisi sanayicilerimize 
yapılmıştır. Bölge büyüklüğümüzün yaklaşık 
%66’sının tahsisi gerçekleştirilmiştir. Halen 
10 parsel yatırımcı beklemektedir. Burdur 
2.OSB’de gelinen son durum ise; Elektrik 
iç hat dağıtım şebekesi inşaatında sona 
gelinmiştir. Dış hat elektrik iletim hattının 
inşaatı devam etmekte olup, 1 ay içerisinde 
bölgeye enerji verilebilecektir. İç hat doğalgaz 
dağıtım hattının inşaatı devam ediyor. 

Telekom altyapısı tamamlanmış, Telekom A.Ş 
tarafından fiber optik kablolarının çekilmesi 
işine başlanacaktır. Bölgemizde 2 yatırımcımız 
inşaat ruhsatlarını alarak fabrika inşaatlarına 
başlamışlardır. 

Burdur’un yatırım bekleyen alanları ise 
şunlardır:
1. Yem fabrikaları
2. Süt işleme tesisleri
3. Tarım ve Gıda Üretim Makine Teknolojileri
4. Kırmızı et ve süt üretme çiftlikleri
5. Deri fabrikaları
6. Hayvancılık aşı, tohumlama sistem ve 

tıbbi üretimler
7. Mermer fabrikaları
8. Mermer artıklarını değerlendirme 

fabrikaları 
9. Mermer tozu kimya fabrikaları
10. Yenilenebilir enerji kaynakları sistemleri 

(güneş, rüzgar, bio enerji) 
11. Orman ürünleri fabrikaları. Soğuk hava 

depoları
12. Gıda ile ilgili un ve makarna fabrikaları
13. Burdur’un şekerini ve pekmezini işleyen 

şekerli gıda fabrikaları.
14. Yöresel ve doğal gıda üretim ve paketleme 

sistemleri.
15. Sagalassos, Kibyra, Salda Gölü, İnsuyu 

Mağarası gibi tarihi ve yayla turizmi  
bölgelerinde dinlenme tesisleri.

16. Şehir merkezine 4 veya 5 yıldızlı oteller.
17. Hediyelik eşya atölye ve fabrikaları.
18. Öğrenciye yönelik pansiyon ve apart 

sistemleri.
19. Özel hastane. 

BURDUR II. OSB Bölgesi
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BUTSO öncülüğünde, Burdur’da, 
tehlikeli mesleklerde çalışan işçilere 
yönelik, ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ 

belgelendirme sınavları devam ediyor. Isı 
yalıtımcı, ahşap kalıpçı, duvarcı, betonarme-
demircisi, Seramik-karo kaplamacısı, 
sıvacı, metal sac işlemeci, inşaat işçisi, 
çelik kaynakçısı mesleklerinde düzenlenen 
sınavlarda başarılı olan kişilerin sertifikaları 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
tarafından dağıtılmaya başlandı. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik; “Oda olarak eğitimin 
ve eğitilmiş nitelikli personelin önemini her 
zaman ön planda tuttuklarını belirterek, 
tehlikeli meslek grubunda işçi çalıştıran 
firmalara mesleki yeterlilik belgesi konusunda 
yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarını” 
söyledi.

BUTSO TARAFINDAN

136 KİŞİYE MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGESİ VERİLDİ

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarında başarılı olan işçilere sertifikaları 
dağıtıldı.

5 TEMMUZ 2017
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TOBB MEYBEM hakkında bilgi veren BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik; “TÜRKAK’tan uluslararası 
akreditasyona sahip ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen sınav 
ve belgelendirme kuruluşu olan MEYBEM 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri 
(TOBB MEYBEM), tehlikeli ve çok tehlikeli 
mesleklerde, iş kazalarını önlemek ve 
çalışanların niteliklerini artırmak üzere TOBB 
tarafından kuruldu. TOBB’a bağlı oda/borsalar 
işbirliğinde belgelendirme çalışmalarını yerelde 
yürüten MEYBEM, inşaat, metal, makine ve 
asansör ana sektörleri olmak üzere toplam 19 
alanda mesleki yeterlilik sınavları düzenliyor. 
MEYBEM kanalıyla bugüne kadar 81 ilde 
3 binden fazla usta, İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG), Çevre Emniyeti ve Mesleki Teknik 
Bilgileri içeren teorik ve uygulamalı sınavlara 
katıldı. Tüm sınavlardan başarılı olan adaylara, 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” verildi. İlimizde 
sınavlarda başarılı olan, ısı yalıtımcı (22), ahşap 
kalıpçı (27), duvarcı (7), betonarme-demircisi 
(10), Seramik-karo kaplamacısı (20), sıvacı 
(20), metal sac işlemeci(5), inşaat işçisi (4), 
çelik kaynakçısı (21) olmak üzere toplamda 
136 kişi sertifikaya hak kazandı” dedi.

BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANA 500 TL 
PARA CEZASI
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleki 
yeterlilik belgelendirmesi zorunlu tutulan 
mesleklerde yapılan düzenleme ile belgesiz 
çalışmanın mümkün olmadığını hatırlatan 

Başkan Keyik, 2017 yılından itibaren belgesiz 
çalıştığı Bakanlıkça tespit edilen işyerlerine 
500 TL idari para cezası uygulanacağı 
uyarısını yineledi.

SINAV ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONUNDAN 
KARŞILANIYOR 
Tehlikeli işler için uygulanan sistem, işveren 
ve çalışanlara herhangi bir maddi yük 
getirmediğinin altını çizen Keyik,” Sınavlarda 
başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine 
kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı 
İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanıyor. 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 
tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav 
ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanacak” bilgisini verdi.

54 AYA KADAR DESTEK
Mesleki yeterlilik belgelendirme sisteminin 
katma değerli üretime, istihdama ve 
rekabetçiliğe güç katacağını ifade eden 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, “Sınavlarda 
başarılı olan kişilerin 2017 yılı sonuna kadar 
belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı 
İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanacak. İşçi ve işverene herhangi 
bir maddi yük getirmiyor. Çalışanı Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alan işveren, 12 ay boyunca 
SGK sigorta işveren payını ödemiyor. 
Belgesi olan birini işe alırsa 4,5 yıla varan 
sigorta işveren payını ödemiyor” ifadesinde 
bulundu. 
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T oplantının ardından Vali Yılmaz 
2. OSB’deki çalışmaları yerinde 
inceledi. Organize Sanayi Bölgesi 

incelemelerinde Vali Yılmaz’a Milletvekili 
Bayram Özçelik,  Milletvekili Reşat Petek, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik,  
2. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret 
Borsası Başkanı Yılmaz Başar ve basın 
mensupları eşlik etti.

Müdür Aslanboğa’nın hazır bulunduğu 
incelemelerde, Vali Yılmaz devam eden 
fabrika inşaatları ve proje aşamasında olan 
parsellerle ilgili Arslanboğa’dan bilgi aldı.

Geldiği günden bu yana önem verdiği 
konulardan biri olan ve 2. OSB çalışmalarını 
titizlikle takip eden Vali Yılmaz, organize sanayi 
bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından, 
bugüne kadar yapılan alt yapı çalışmaları, 
sanayi parsellerinin tahsis durumu, inşaata 
başlayan ve proje aşamasında olan parsellerle 
ilgili basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu, basın mensuplarının sorularını 
cevapladı.

2. OSB’nin alt yapı çalışmalarının hızlı bir 
şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Yılmaz, 
“Elektrikle ilgili son aşamaya gelindi. Doğalgaz, 
su, kanalizasyon, Devlet Su İşleri tarafından 
yapılan dere ıslahları ve iletişim hatları da 
dahil olmak üzere artık sanayicimizin ihtiyaç 
duyduğu alt yapının tamamlandığını ifade 
etti. Şuan itibariyle 15 sanayi parselinin tahsis 
edildiğini ifade eden Vali Yılmaz, görüldüğü 
gibi 3 fabrikamızın inşaatı devam ediyor. 
Diğerleri de proje verme ve değerlendirme 
aşamasında. Bilindiği üzere OSB’lerde bir yıl 
içerisinde proje verilmesi ve iki yıl içerisinde 
de inşaatın bitmesi gerekiyor.

Şu an itibariyle 9 adet boş parselimiz var. 
Bunun la ilgili özellikle biraz önce Yönetim 
Kurulu Toplantımızda, 1. OSB’de yatırımı olan 
sanayicimizin yeni arsa talebiyle karşılaştık. 1 
OSB’de bilindiği gibi boş arsamız yok. Bucak 
OSB’miz de geçen ay itibariyle tüm parsellerin 
tamamı satıldı ve tahsis edildi. Burdur 2. 
OSB’de 9 parselimiz kaldı. Buda çok büyük 
rakam değil. Isparta ve bölgede OSB’lerin 
dolu olduğu düşünüldüğünde, o açıdan bizim 

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
YAPILDI

Olağan 2. OSB Yönetim Kurulu toplantısı Vali Şerif Yılmaz Başkanlığında 
yapıldı. Toplantıya Vali Yılmaz’ın yanı sıra Burdur Ak parti Millet Vekili 
Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 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. 

6 TEMMUZ 2017
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mevcut alanlarımızı en iyi şekilde yatırım 
yapacak sanayicimize tahsis etmek istiyoruz.
Bu açıdan da biz 2. OSB’nin alt yapı 
çalışmalarını hızlı bir şekilde bir yıldan 
beri aşağı yukarı bütün çalışmaları yoğun 
bir şekilde arkadaşlarımızla hep beraber 
gerçekleştirdik.

Henüz fabrika olmamasına rağmen alt yapı 
konusunda arıtma tesisi de yapalım diye 
düşündük. İlk planda 1. ve 2. OSB beraber tek 
bir arıtma tesisi yapalım diye düşünmüştük. 
Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi 
Bölgesinden beraber yapalım talebi gelince 
tekrar bir değerlendirme aşamasına geldik. 
Bütün arkadaşlarımız ile 1. ve 2. OSB olarak 
bunun uygun olduğunu ve müşterek bir arıtma 
tesisiyle beraber bölgemizde örnek olacak 
bir tesisin de planlamasına başlamış olduk. 
Görüşmelerde, arkadaşlarımız tarafından 
teknik manada fiziki olarak da mümkün olup 
olmayacağı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı 
sıkıntı yok. Şuan itibariyle yönetim olarak bu 
ay içerisinde beraber müşterek bir toplantı 
yapacağız. Toplantıdan sonra da kısa süre 
içerisinde gerçekleştiririz ki bu özellikle 
çevrenin öne çıktığı, çevre kirliliğin dikkat 
edilmesi gereken ve geri dönüşümü olamayan 
bir husus olduğunu da bildiğimiz için daha 
tesisler kurulmadan bu alt yapıyı oluşturalım 
dedik. Gölümüzü de, Burdur’umuzu da, 
çevremizi de koruyalım kollayalım istedik.

İnşallah kısa süre içerisinde bunları 
gerçekleştiririz ve bundan sonrada artık, 
sanayicimiz burada iş istihdamı ve yeni iş 
imkanları oluşturur. Bölgemize de, ülkemize 
de, özellikle 500 milyar hedefi olan Türkiye 
Cumhuriyetinin de bu hedefe ulaşmasında 
il olarak biz üzerimize düşen görevi 
gerçekleştirmiş oluruz diyorum” dedi. 

Vali Yılmaz bir gazetecinin, önemli 
yatırımcıların 2. Organize Sanayi Bölgesine 
gelmesiyle ilgili talep olup olmadığı sorusu 
üzerine, cam sanayisinde önemli bir firmanın 
uluslararası ihracat hedefi olan 800 kişiye 
istihdam alanı oluşturacak bir firmaya arsa 
tahsisi yapılmıştır. Kütahya’lı olan bu yatırımcı 
benim Kütahya Valiliğim dönemimde Burdur’a 
yatırım yapmayı düşünmüştü, bize nasip oldu 
inşallah hayırlı olur dedi.
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V ali Şerif Yılmaz, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından ilimize 
yapılan 16 derslikli Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde 
bulundu. Vali Yılmaz’a, Milletvekili Bayram 
Özçelik, Milletvekili Reşat Petek, Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Servet Olpak, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut Bayram, Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı  Yusuf Keyik ve Burdur 
Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar eşlik 
etti.
 
Vali Şerif Yılmaz, okul inşaatı incelemeleri 
sırasında yüklenici firma yetkililerinden 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
Okulun projesini beğendiğini ifade eden Vali 
Yılmaz, Bu vesile ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Burdur Ticaret Borsası olmak üzere katkı 
veren, emek veren, destek veren herkese 
teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan yatırım en 
büyük yatırımdır. Paranız da olsa, fabrikanız 
da olsa iyi yetişmiş eğitimli insanınız yoksa 
hiçbir anlam ifade etmiyor. TOBB Başkanının 
Türkiye’ye olduğu gibi Burdur’a da yaptığı 
destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” 
dedi.

6 TEMMUZ 2017

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi´nde İncelemeler
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Z iraat Bankası ve Denizbank 
şubelerinden başvurusu yapılan 
kredide BUTSO üyeleri 50 Bin Lira 

üst limitli ve yıllık yüzde 9.90 faiz oranlı kredi 
imkânından faydalandı.

Kredi imkânı hakkında değerlendirmede 
bulunan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik; “Odamız bütçesi 
doğrultusunda üyemiz olan 58 KOBİ’ mize 
toplam 2 Milyon 820 Bin lira düşük faizli kredi 
imkânı sağladık. Nefes kredisi projesi piyasayı 
biraz olsun canlandırdı ve ticaret hayatına 
nefes aldırdı. Ziraat Bankası ve Denizbank ile 
anlaşıp,  piyasa koşullarının bir hayli altında 
yıllık %9,90 ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 
kredi verdik. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) önderliğinde başlatılan bu 
proje kapsamında Ülke genelinde Oda ve 
Borsalarımızın katkılarıyla toplam 100 milyon 

ODAMIZ ÜYELERİ 2 MİLYON 820 BİN 
TL NEFES KREDİSİ KULLANDI

TL tutarında uygun faizli bir kredi kullanımı 
sağlandı. İçinde bulunduğumuz ekonomik 
süreçte, KOBİ’ lerimiz için “ Nefes Kredisi” 
olan bu projenin üyelerimize nefes aldırması 
ve Ülke ekonomimize canlılık katması bizleri 
sevindirdi.” İfadesinde bulundu. 

Nefes kredisi başvuru şartları nelerdi?
• KOBİ olmak,
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üye 

odalardan birisine üye olmak,
• Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır 

faaliyet gösteriyor olmak,
• Eczaneler, Tarım Kredi ile Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, 
Döviz Büfesi/Bürosu, factoring şirketleri, 
emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli 
mali müşavirler gibi sektörlerde faaliyet 
göstermek gibi başvuru şartları arandı. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın kendi öz kaynaklarını seferber ederek 
sağladığı TOBB Nefes Kredisi sayesinde 2016-2017 yılında üyelerine 2 
Milyon 820 Bin lira mali kaynak yaratıldı.

11 TEMMUZ 2017
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Burdur 15 Temmuz’u unutmadığını gösterdi ve 15 Temmuz’un ruhuna 
yakışır şekilde Cumhuriyet Meydanını doldurdu.

D emokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
Burdur Valiliği tarafından, tüm 
Türkiye’de olduğu gibi 15 Temmuz hain 

darbe girişiminin birinci yılında Burdur’da da 
Milli Birlik yürüyüşü ve akabinde Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü Mitingi düzenlendi.
 
Program Mehter Takımı eşliğinde Köprübaşı 
Mevkiinde başlayıp – Cumhuriyet Meydanında 
sona eren Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı, 
yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanın’da 
düzenlenen program sabah namazına kadar 
devam etti.
 
Programlara başta Vali Şerif Yılmaz olmak 
üzere, Garnizon Komutanı Tank Albay Aytaç 
Tokçalar, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Adalet 
Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yüce, Rektör 
Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı 
Ramazan Gedik, Vali Yardımcıları, İl Emniyet 
Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Genel 
Meclisi Başkanı, Genel Sekreter, Siyasi Parti 
il Başkanları, Daire Müdürleri ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri ve 7’den 70’e 
Burdur’lu vatandaşlar katıldı.
 
Çoşkunun ve duygu dolu anların yaşandığı 
gecede Burdur 15 Temmuz’u unutmadığını 
gösterdi ve 15 Temmuz’un ruhuna yakışır 
şekilde Cumhuriyet Meydanını doldurdu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
Cumhuriyet Meydanında ki program, Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile devam etti. Çoşku’nun yüksek 
olduğu, izlenen video gösterimlerinde duygu 
dolu anların yaşandığı Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü programına Şehit Ailelerimiz de katıldılar
 
Program Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ ın seslendirdiği Çocuk Şiiri 
videosu, 15 Temmuz Destanı için hazırlanan 
“Vakit Gelir” klibi ile devam etti. Video 
gösterimlerinin ardından Şehit annemiz Vesile 
ALYANAK 15 Temmuz isimli şiirini okudu. Şehit 
Annemizin ardından Aziziye Köyünden Havvana 
KOÇAK teyzemiz Çanakkale Şiirini okudu.
 
Program 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel 
Harekat Daire Başkanlığına hainler tarafından 
yapılan saldırıda Şehit olan Burdurlu 
hemşehrimiz Özel Harekat Polisi Akif Altay’ın 
hayatından kesitlerin yer aldığı videosu ile 
devam etti.
 
Videonun ardından Vali Şerif Yılmaz 
tarafından Şehitlerimiz Akif ALTAY ve Ömer 
HALİSDEMİR’in ailelerine Türk Bayrağı ve 
fotoğraf takdiminde yapıldı.
 
Takdimin ardında Vali Yılmaz, duygularını 
aktardığı 15 Temmuz anı defterini imzaladıktan 
sonra Cumhuriyet Meydanını dolduran 7’den 
70’şe Burdurlulara hitap etti.

Burdur 
15 Temmuz’u 
unutmadı

15 TEMMUZ 2017
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T oplantıya BAKA Dönem Başkanı 
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur 
Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus 

Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, Burdur İl Genel 
Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Isparta 
İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda BAKA Genel 
Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile BAKA 
çalışanları hazır bulundu.

Ağlasun Yeşilbaşköy’de gerçekleştirilen BAKA 
Yönetim Kurulu toplantısında düzenlenen 
tören ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bir 
yıldır yürüttüğü BAKA dönem Başkanlığını, 
düzenlenen tören ile Burdur Valisi Şerif 
Yılmaz’a devretti. 

BUTSO BaşkanıYusuf Keyik, 18 Temmuz 
2017 tarihinde düzenlenen Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu 

Toplantısına katıldı.

BAKA YÖNETİMİ AĞLASUN’DA 
TOPLANDI
18 TEMMUZ 2017
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Toplantının basına kapalı geçen bölümünde 
gündemde yer alan maddeler görüşülerek 
karara bağlandı. Genel Sekreter Vekili 
Abdullah Madenci tarafından devam eden 
çalışmalar hakkında yönetim kurulu üyelerine 
bilgi verildi.

Toplantının son bölümünde Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi 
Serkan Öktem, Arkeolojik ve Kültürel 
Mirasların Lazer Teknolojisi ile 3 boyutlu 
Modellenmesi ve sanal 3D müze oluşturulması 
proje çalışmaları ile ilgili sunum yaptılar. Bu 
proje kapsamında yaptıkları örnek çalışmaları 
Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaştılar.

Toplantı sonrasında Üç ilin Valisi Ağlasun 
İlçesinde katıldıkları BAKA toplantısı sonrası 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İmparatorlar 
Şehri Sagalassos’u ziyaret ettiler.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Söğüt Belediyesi 14. Geleneksel Domates 
ve Kültür Festivali programı kapsamında, Yeni Belediye Hizmet Binasının 
temel atma törenine katıldı.

S aygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan temel atma 
töreninin açılış konuşmasını ev sahibi 

Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz yaptı. 
Açılış konuşmasının ardından Milletvekili 
Bayram Özçelik ve Vali Şerif Yılmaz’da 
konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından 
yüklenici firma yetkilileri ve Belde’ye destek 
ve hayırları bulunan iş adamlarına plaket 
takdimi yapıldı. Plaket takdiminin ardından 
yapılan dua sonrası yeni hizmet binasının 
temeli atıldı.

Söğüt Belediyesi 
Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

28 TEMMUZ 2017
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BURDUR VE ISPARTA OSB’LERİ İÇİN ATIKSU 
ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

B urdur’da 2. OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Vali Şerif Yılmaz ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya Isparta Valisi 

Şehmus Günaydın’da katıldı. Toplantıya ayrıca 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Burdur 1. OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Oktay, Isparta 
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, 
Burdur 1’inci, 2’inci ve Isparta Süleyman 
Demirel Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri ve 
OSB müdürleri katıldı.

Burdur ve Isparta’nın birbirine yakın konumda 
bulunan OSB’leri için yapılması planlanan 
atıksu arıtma tesisi yapım süreci ile ilgili bir 
araya gelen yetkililer, müşterek yapılması 
planlanan tesisle ilgili görüş alışverişinde 
bulundular.

Vali Yılmaz toplantının başında yaptığı 
konuşmasında; hem yapım maliyeti, hem de 

Burdur 1’inci, 2’inci Organize 
Sanayi Bölgesi ve Isparta 

Süleyman Demirel Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri, 

müşterek yapılması planlanan 
atıksu arıtma tesisi yapımıyla ilgili 

toplantıda bir araya geldiler.

yapım sonrası tesisin işletilmesi süreci ile ilgili 
önemli bir tasarruf sağlanacak bu müşterek 
atıksu arıtma tesisinsin diğer iller için de 
örnek teşkil edeceğine vurgu yaptı.

Toplantının devamında atıksu arıtma tesisi ile 
ilgili üç OSB’nin idari personelleri tarafından 
ortak hazırlanan sunum, Burdur 2. OSB 
Müdürü Bülent Arslanboğa tarafından yapıldı. 
Yapılan sunumla birlikte, planlanan atıksu 
arıtma tesisinin yapılacağı alan ve ortak 
tek bir arıtmanın yapılmasının sağlayacağı 
avantajlarla ilgili hazurun da projeyi tam 
olarak değerlendirme fırsatı buldu.

Toplantı’da atıksu arıtma tesisinin 3 OSB 
tarafından ortak yapılması ile ilgili prensip 
kararı alınarak, tesis için belirlenen alanın 
uygunluğu ve bundan sonra izlenecek süreçle 
ilgili görüş ve öneriler sunulması sonrası 
toplantı sona erdi.

4 AĞUSTOS 2017
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B ölge dinamik-
leri olarak hep 
beraber hare-

ket etmenin önemine 
değinen Başkan 
Yusuf Keyik; “Dün-
yada ekonomik, 
teknolojik, politik 
alanlar başta olmak 
üzere her alanda 
temposu giderek 
artan köklü bir değişim ve rekabet döneminin 
içindeyiz. Burdur Ticaret ve  Sanayi Odası ola-
rak bu süreçte her zaman ifade ettiğimiz gibi 
tüm paydaşlarımızla daha çok dayanışma, 
diyalog ve işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu 
bağlamda BUTSO olarak, üyelerimize daha 
iyi hizmet verebilmek ve ilimiz ekonomisinin 
gelişmesini sağlamak adına bütün toplantıla-
ra iştirak etme gayreti gösteriyoruz” dedi.

2013 yılından bugüne gerçekleştirdiğimiz 
ve iştirak ettiğimiz paydaş toplantılarımızın 
sayıları;

56 Adet BUTSO Meclis Toplantısı

224 Adet BUTSO Yönetim Kurulu Toplantısı

56 Adet BAKA Yönetim Kurulu  Toplantısı

12 Adet 2. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı

49 Adet BAGEV Yönetim Kurulu Toplantısı

110 Adet 2. OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

“İlimiz ve bölgemiz ekonomisi için gerçekleştirilen 
bütün toplantılara gereken  önemi gösterdik”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik; 23 AĞUSTOS 2017
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın, son 
yıllarda ‘Burdur ve Bölgesel Platform’ 
niteliği de kazandırdığı ve çevre illerin 

Oda ve Borsaların yönetimlerinden 52 iş 
adamının katıldığı 2011 Dönemi Vergi Ödül 
Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
da iştirakiyle, yüksek katılımla gerçekleştirildi. 
TOBB’a bağlı BUTSO, Bucak TSO ve Burdur 
TB’den oluşan üç kuruluşun, BUTSO 
Konferans Salonu’nda birlikte düzenledikleri 
törene, Burdur Valisi Nurettin Yılmaz ve 
Burdur bürokrasisi yanında, ilimiz ve 
bölgemiz işadamları katıldı. Gelir vergisi ve 
Kurumlar vergisinden 10’ar, İhracattan 3’er, 
İstihdamdan 4’er, şahıs ve işlem hacminden ve 
Kooperatiflerde işlem hacminden 10’ar olmak 
üzere Burdurlu 74 işadamı, ödüllerini TOBB 
Başkanı ve Burdur Valisi’nin elinden aldı. 

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN 
KONUŞMASI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, BUTSO Başkan 
ve Yönetimine, makamda yaptığı ziyaret 
ve akşam yemeğinin ardından başlayan 
törende konuşan Hisarcıklıolu; “Türkiye 
ekonomisi gibi, Burdur ekonomisinin geleceği 
girişimciliktedir. Özellikle de kadın girişimciye 
önem vermeliyiz” dedi. Türkiye’nin ekonomi, 
sosyal ve siyasal gündemlerine değinen 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

BİRLİK-BERABERLİK
“Öncelikle, burdu bir sevincimi belirtmek 
istiyorum. Biraz önceki gördüğüm tabloyu, 
aslında tüm Türkiye’de de görmek istiyorum. 
Buradaki ödül töreni Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası, Burdur Ticaret Borsası ve 

TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu’nun Katılımı İle 

Burdurlu İşadamları Törenle Ödüllendirildi

20 MART 2013

TOBB Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu’nun katılımı ile Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası (BUTSO)’nda, 2011 Vergilendirme Dönemine ilişkin Vergi 
Ödül Töreni düzenlendi. BUTSO, Bucak TSO ve Burdur TB olarak, 
TOBB’a bağlı üç kuruluşun birlikte düzenlediği törende, 5 dalda 74 
işadamı plaketle ödüllendirildi. 
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Bucak Ticaret ve Sanayi Odası birlikte 
yapıyorlar. Bu anlayış, müthiş bir anlayıştır!.. 
Bu anlayışı, memleketin her tarafına 
yayabilirsek, işte o zaman, problemlerimizin 
otomatikman kalkmasına sebep olacak. 
Bu birlik beraberlik, aslında Rahmeti de 
beraberinde getirmektedir. Rahmet ve 
bereket görmek istiyorsak, birlikte hareket 
edebilme kültürünü de geliştiriyor olmamız 
lazım. Ben ilk günden beri Burdur’da Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odam, Borsam ve Bucak’ta 
hep birlik-beraberlik var. Ne zaman bir yerde 
toplantı olsa, Baki Başkan, Yusuf Başkan ve 
Meçikoğlu Başkanlar beraberler. Doğru olan 
da budur. Dolayısıyla markalaşma da buradan 
geliyor. Bugün Türkiye’de markalaşmış olan 
şehirlere baktığımızda; Gaziantep gibi, 
Kayseri gibi, Konya gibi, Denizli gibi şehirlere 
baktığımız zaman, hep bu anlayışı görürüz. 
Bu açıdan, aslında Burdur’umuz çok şanslı. 
Bakın Sayın Valimi ben Bitlis’ten tanıyorum. 
Aynı anlayışı burada sürdürüyor, kendisine 
teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız, 
siyasetçi milletvekillerimiz, Oda ve Borsa 
Başkanlarımız bir ve beraberler. 

2023 VİZYONU VE GİRİŞİMCİLİK
Gördüm ki Burdur, toplantılar düzenleyerek, 
2023 Vizyonu ve hedefini konuşuyor. 
Burdurluları kutluyorum. 2023 hedefimizde, 
Dünyanın en zengin ilk 10 ülkesi arasına 
girmek istiyoruz. Ama bu kapsamda iki şeyi 
unutmamamız lazım. Özellikle altını kalın 
çizgilerle çizmek istiyorum. Kadın ve genç 
girişimciliğini unutmamalıyız. Zenginliğe 

giden yol, girişimcilikten geçer. Ne kadar 
çok girişimcin varsa o kadar zenginsin. Bu 
kapsamda bütün Türkiye’de kadınlarımızı 
ve gençlerimizin girişimci olması için 
destekliyoruz. Bu kapsamda, 81 ilde kadın 
ve genç girişimciler kurullarını kurduk. 
Özellikle sizden bir ricam var. Bakın koca 
salonda 7 kadın var. Niye kadın girişimciler 
önemli? Nüfusumuzun yarısı kadın; ama 
toplam girişimciler içindeki kadın girişimci 
oranı sadece yüzde 6. Biz kızlarımızı iyi 
bir eğitim alsınlar, iyi bir koca bulsunlar ve 
evinde otursun diyoruz. İsraf haram diyoruz, 
ama 74 milyonun kaynaklarıyla bu kızlarımızı 
okutuyoruz, sonra da evde otur diyoruz. 
Bizler Peygamber Efendimizi örnek aldığımıza 
göre, babalar olarak düşünelim; Peygamber 
Efendimizin eşi Hazreti Hatice Validemiz ne 
iş yapardı? Tüccardı değil mi? Aynı zamanda 
en büyük lojistikçi idi. Örnek alıyorsanız, niye 
O’nun yolundan gitmiyorsunuz arkadaş!.. 
Ey babalar, oğullarınızı ve kızlarınızı girişimci 
olarak yetiştirin ve çocuklarınız arasında bir 
ayrımcılık da yapmayın. Her gün 750 bin 
kişi istihdam istiyor. Bu en önemli sorun, 10 
yıl sonra bu rakam bir milyon… Bu sorunun 
çözümü, ancak girişimci sayasının artırılması 
ile sağlanır. Bizim inancımız, “İnsanların en 
hayırlısı, insana faydalı olandır” diyor. Şimdi 
en faydalı insan kim? Bir kişiye iş ve aş veren 
kişidir. Bugün Türkiye’de bir buçuk milyon 
girişimci var ve 15 milyon kayıtlı istihdam var. 
Yani bir işletme demek 10 kişiye iş demek ve 
ailesiyle beraber ise; 40 kişiye ekmek demek. 
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ODALAR NE İŞ YAPAR?
Biliyorsunuz 365 Oda ve Borsa’da Mayıs-
Haziran aylarında seçimlerimiz var. Birçok 
kişinin kafasında ‘Bu Odalar ne iş yapar?’ 
sorusu vardır. Eğer Odalarımız müdahil 
olmasaydı, 1 Temmuz 2012 Türk Ticaret 
Kanunu devreye giriyordu. Bu kanun 
devreye girdiğinde, küçük ve orta boy bir 
işletmeye gelecek yük, tam 6 milyar TL idi. 
İşte bu Odalar, Borsalar çalıştılar, gerekli 
çalışmaları yapıp getirdiler. Ben de derledim, 
toparladım ve Hükümete götürdüm. Tam 30 
saat Bakanlarımızla toplantı yaptık. Sonuçta 
TBMM’de tüm grupların desteği ile bu 6 milyarlık 
yük kalktı. Şimdi siz bunu hissetmediniz, 
çünkü cebinizden para çıkmadı. Bu para 
cebinizden çıksaydı, başkanlarınız ‘Yandık, 
bittik!’ diyeceklerdi. Ama sadece para yükü 
de kalkmadı; 18 tane de hapis cezası kalktı. 
Üniversite hocalarının hazırladığı tasarıda, 
öyle cezalar vardı ki; bir tüccar ticaret hayatını, 
hapishaneye girmeden sürdüremeyecekti. 
Bir levha düşmesi ile 730 gün hapis cezası 
çekilecekti. Bu sıkıntı kalktı. Bu da Oda ve 
Borsa başkanlarımız sayesinde oldu. İşte 
Oda ve Borsalarımızın yaptıkları iş bu. Bunun 
gibi çek kanununda, borçlar kanununda, 
bankalar kanununda vb. düzeltmeler üzerinde 
çalıştık, çalışmaktayız. Ancak bir eksiğimizi 
de söylemeliyiz; “Perakende Yasası”. Bunu 
gerçekleştiremedik. Kuralları olmadan 
yürüyen perakende sektörü olan tek ülke 
biziz. Diğer bir konu istihdam üzerindeki vergi 
yükünde dünya şampiyonuyuz; bunun da 
düzeltilmesi lazım. 

BUTSO VE AKREDİTASYON
Burdur Ticaret ve Sanayi Odamız, 5 yıldızlı 
bir Oda’dır. Otellerdeki 5 yıldız gibi, Oda 
ve Borsalarımızda da 5 yıldız kavramı var. 
Bu şu demektir; Paris Ticaret ve Sanayi 
Odası, Londra Ticaret Odası üyesine hangi 
standartta hizmet veriyorsa, Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası da aynı standartta hizmet 
veriyor. Bundan dolayı Odamız Yönetimini, 
Meclisini ve çalışanlarını kutluyorum. Bu bir 
vizyon işi… Helal olsun onlara. 

SÜT SANAYİ
Burdurlunun ürettiği süt Burdur’da işlenmeli. 
Çünkü sizde akıl var, para da var. Göç ancak 
böyle önlenir. Bakın Hollanda, Konya kadar. 
Tarım hayvancılık ihracatı ise; tam 55 milyar 

Dolar. Biz ekilebilir arazi büyüklüğü açısından, 
bütün dünyada 6’tıncıyız. Ama tarım ve 
hayvancılık ihracatımız 12 milyar Dolar… 
Allah bizden hesap sorar! Onun için, tarım 
ve hayvancılıkta yeni bir anlayışa ihtiyaç var. 
Türkiye’nin mermer ihracatının yüzde 6’sı 
Burdur’dan. Burdur Beji dünya markası oldu. 
Teşvikte en avantajlı illerden bir tanesisiniz. 
Sanayi için en önemli konulardan birisi de 
yollardır. Bütün yollar, Burdur’un yanıbaşında. 
Enerji çok önemli bir sorun. Dünyanın en 
pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. İşte bir örnek; 
Afyon Antalya ücreti 100 lira, Antalya Çin arası 
70 lira. 

Turizmin 4. sektör olabileceğini söyledi Yusuf 
Başkan. Aslında müthiş bir potansiyeli var 
Burdur’un; Sagalassos, Kybira ikinci birer 
Efes durumunda. İnsuyu ve Burdur Gölü de 
sizin zenginliklerinizden; bunların kıymetini 
bilin. Rahmetli Özal, 30 sene önce; Türkiye’ye 
10 milyon Turist gelecek demişti; oysa 300 
bin turist geliyordu. Herkes de gülmüştü. 
Rahmetli bize dedi ki, gidin dünyaya mal 
satın. Biz de dedik ki; neyi satacağız? Nerden 
nereye…  30 yıl önce ihracat 3 milyon Dolardı 
ve tarım ürünleriydi. Bugün 152 milyar Dolar 
ihracatımız var. Bu ihracatın yüzde 92’si 
ise, sanayi malı. Bunu sizler yapıyorsunuz. 
Avrupa’daki satılan her üç televizyondan 
birisini siz yapıyorsunuz.  

ANAYASA YAPILMALI
Yusuf Başkan söyledi; sistem tıkandı. Eğer 
Milletin Anayasasını yapar ve sistemi yeniden 
yapılandırırsak; 10 yıl sonra dünyanın ilk 10 
ülkesinden biriyiz. Dört siyasi parti de seçim 
döneminde söz verdi. Vakit geçiyor. Çabuk 
olmalıyız ki; sitemin bütün kurguları yeniden 
yapılabilsin. O zaman 2023’te, 16’dan 10’uncu 
sıraya taşınabiliriz. Ben inanıyorum ki, bize 
birincilik yakışır. Zira, biz 16 tane imparatorluk 
kurmuşuz.”

VALİ YILMAZ’IN KONUŞMASI
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasından sonra 
kürsüye gelen Burdur Valisi Nurettin Yılmaz da 
son konuşmacı olarak şunları söyledi:
“Benim kayın birader, mal getirmek için 
Kore’ye gitmişti. Yabancı dili yok, kendisine 
yardımcı olacak bir şey yok. Televizyon uydu 
alıcı parçaları getirdi; onları birleştirip, sattı 
ve para kazandı. Son bir ay içerisinde hem 
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Amerika’ya, hem Çin’e gittim. Amerika’da 
yerleşmiş Türk vatandaşlarımızı gördüm. 
Çin’de yerleşmiş Türk vatandaşlarımızı 
gördüm. Amerika’daki halıcı, Amerikalıların 
istediği şekilde halı üretmek için, Antep’te bir 
fabrika kurmakta. Çin’deki arkadaşımız da 
orda, tasarruflu ampuller üreten bir fabrika 
yapmış ve bir numunesini de Türkiye’de 
yapmış. Bir başka çok mütevazi bir kişi, 
“Benim hem Kuzey, hem Güney Amerika’da 
fabrikalarım var” diyor. Çin mermer fuarına 
gittik. Stantlarımızı iki günde gezemedik. 
Burdurlu mermerciler, yer bulamamış, 
dışarıda stant kurmuşlar. Bizim insanımız, 
hakikaten bu işi başarıyor. Birçok ülke, 
yerinde saymayı bile kar sayarken, dünyada 
büyüyen ülke durumundayız. Bunu sağlayan 
siz işadamlarısınız. Sizlerle iftihar ediyoruz. 
Hakikaten büyük nimetler içerisindeyiz. 
Ama un, yağ, şeker var; helva noktasında 
bazı sıkıntılarımız var. Burdur olarak bunları 
gidereceğiz. 

BAŞKAN KEYİK’TEN MESAJLAR
Vergi Ödül Töreni’nin açış konuşmasını 
yapan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Ülke ve Burdur gündemlerine ilişkin 
önemli mesajlar verdi, uyarılarda bulundu. 
Burdur’un lider firmalarını, şirketlerini ve 
vergi rekortmenlerini kutlayarak başladığı 
konuşmasında, Keyik şunları söyledi: 
“Bir yandan Dünyada yaşanmakta olan 
ve Ülkemize de bir ölçüde yansımaları 
olan ekonomik krizlerden, diğer yandan 
coğrafyamızda cereyan eden olaylardan 
kaynaklanan sıkıntılara ve sarsıntılara rağmen, 
büyük özveriler göstererek ödediğiniz 
vergilerle, ekonomimize sağladığınız 

katkıların, gerçekten her türlü takdirin üzerinde 
olduğunu belirterek, sözlerime başlarken; 
başta, işsizlik olmak üzere, ekonomideki 
sorunların çözümünde lokomotif güç olan, 
özel sektörümüzü en samimi duygularla 
alkışlıyorum!  

Sevgili Konuklar! 
Bu vesile ile üye durumumuza ilişkin bilgi 
verirken, gündemde yer alan, Oda ve 
Borsaların seçimlerine ilişkin erteleme ve 
Meslek Gruplarının oluşturulması konularına 
da açıklık getirmek istiyorum. Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odamıza, 2012 yılında 195 yeni 
üye kayıt yaptırmıştır. Odamıza, kurulduğu 
1923’ten bu yana, 9 bin 35 üye kaydolmuş 
ve halen, 1 727 faal üye bulunmaktadır. Bu 
üyelerimiz ise, 13 ayrı meslek grubunda yer 
almıştır. 

Bu grupların belirlenmesi, NACE sistemi ile 
yapılmıştır. Kanunla belirlenen bu sisteme 
göre; her faaliyet alanına bir NACE kod 
numarası verilmiş ve aynı numaradaki 
mesleklerin bir araya getirilmesi ile de meslek 
grupları oluşturulmuştur. Avrupa Birliğine 
uyum sağlama amaçlı bu sistem; Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
(TOBB), Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü ve TÜİK 
gibi kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. 

İkinci defa yapılan erteleme ile Oda ve 
Borsalarımızın seçimleri, Mayıs-Haziran 
aylarında gerçekleştirilecektir. İnşallah Haziran 
sonuna kadar, Odamız ve Burdur’umuz için 
hayırlı bir seçim sürecini sonuçlandıracağız.  

Sayın Valim, Sevgili Misafirler; 
Odamız adına çıkardığımız Dergimizin 
kapağında bir ifade kullanmıştık; “İlk adım, 
Öngörebilmek; Çözüm ise; sürdürebilmektir!” 
Dolayısıyla geleceğimizi doğru öngörülerle 
planlayabileceğimiz unutulmamalıdır. 
Böylece sıkıntıların büyümesini beklemeden, 
sorunların altında ezilmeden, çözümleri 
önceden gerçekleştirmek ve sorunların 
önünden gitmek mümkündür. 

İNSAN FAKTÖRÜ
Her türlü problem ve engellerin sebebi 
de çözüm kaynağı da “İnsan” faktöründe 
düğümlenmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda; 
Millet sevgimiz, vatan sevgimiz, ben 
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duygularının üstüne çıkmalıdır. Kimliksizlikten 
kaynaklanan kişiliksizliğin yaygınlaşması, 
bireysel, sosyal ve sosyoekonomik başarıların 
önünde, belki de en büyük engeldir. İnşa 
edilmek istenen bir Medeniyet; köksüz, 
dünsüz, geleneksiz bir bugünle olmayacağı 
gibi, yerli değerler sisteminin dışında bir 
inşa ile de yeniden var edemez ve geleceğe 
taşıyamayız. 

Güçlü ekonomi ve parlak bir Medeniyet 
tesisini istiyorsanız, bunun; bireyleri, 
toplumları, manevi-moral dinamiklerle terbiye 
edilen, birlikte yaşama ve ‘Ötekinin hakkının 
ihlalini’ kendi hak ihlali olarak bilen, ‘Komşusu 
açken, tok yatmayan’, ‘Kendisine yapılmasını 
istemediğini kimseye reva görmeyen’ insanla 
olabileceği unutulmamalıdır.

Ancak şunu da vurgulamalıyız ki; Özellikle 
tarihimizin ve Millet menfaatlerimizin bize 
yüklediği, ‘En büyük ekonomi, en büyük güç’ 
olma hedefi için, hamasi duygularımızı bir 
ölçüde bastırabilmeliyiz. Bilindiği gibi sadece 
hamaset, karın doyurmadığı gibi; körüklenen 
ateş, 40 yıldır hepimizi yüreklerimizden 
dağlamaktadır.

Bunun için ise; ufuk gelişimi süreçleri 
içerisinde ve sadece ‘yeme-içme’den 
ibaret olmayan, gerçekten sıcak ve birlikte 
etkilenmeyi sağlayacak planlı programlar 
gerçekleştirmeliyiz. İlimizdeki yeterli 

gelişemeyişin sebebi olarak, ifade ettiğimiz 
insan faktörünün yanında şunları da 
belirtmeliyiz: 

BURDUR EKONOMİ SORUNLARI
Değişik vesilelerle ifade ettiğimiz gibi; 
Burdur ekonomisinin sıkıntısı, ‘Yatırımsızlık’. 
Yatırımın sıkıntısı, ‘Arsa ve OSB üretimindeki 
yetersizlik’. İstihdamın sıkıntısı, ‘Mesleksizlik’ 
ve tüm bunların çözümündeki sıkıntı ise, 
‘Ufuksuzluk’tur. 

Sayın Misafirler;  
Burdur, ekonomi sorunlarını geniş bir 
çerçevede ele alabilmelidir. Bir yandan, 
il içindeki küçük işletmeler birleştirilerek 
büyütülmeli. Diğer yandan Isparta, Denizli, 
Afyon, Antalya’yı kapsayan bölgesel 
ölçekte; sektörel firma ve kuruluşlar 
gerçekleştirilmelidir. Tabii ki aynı zamanda, 
büyük ölçekli yeni yatırımlar gerçekleştirilmeli 
ve mutlaka, teknoloji yoğun sanayiye 
yönelmeli ve büyümeyi hedeflemeliyiz. 

Bir kısım sanayici ve üreticimizin, devam eden 
yakınmalarına da kulak vererek; öncelikle, 
büyük zorluk ve sıkıntılara katlanarak ayakta 
kalmaya çalışan mevcut yatırımcımıza karşı, 
resmi ve sivil kuruluşlar olarak, kendimize 
de çeki-düzen vermeli, bürokratik işleyiş 
anlayışımızda ise, ‘Sahip çıkma bilinci’ ve 
‘Davranışı’ geliştirmeliyiz. 
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STRATEJİK HEDEFLER 
Ülkemiz son yıllarda, büyük bir atılım rüzgarları 
estirmektedir. Bu rüzgara güç veren, yön 
veren ekonomimizin fedakar kahramanları, 
özel sektörümüzdür. Bizler Millet-Devlet 
bütünlüğü içinde, el ele, birlik şuuru içinde 
olmak ve yüksek hedeflere yönelmek 
zorundayız. Dolayısıyla, tarihin yüklediği 
sorumlulukla ortaya konan stratejik hedeflere, 
yalpalamadan ve kararlılıkla yürümeliyiz. 
Zira; tarih bu global ve konjonktürel fırsatları, 
milletlere her zaman sunmaz!  

Ayrıca, bu konjonktürel fırsatları 
değerlendirebilmek için; yatırımların sürmesi, 
üretimin ve ihracatın artması ve dolayısıyla 
‘Cari açığın’ azaltılması gerekiyor. Bunun için, 
istikrarın geliştirilerek sürdürülmesi ve istikrar 
için ise; mutlaka, Anayasa değişikliği çok 
önemlidir. Türkiye’nin bütün yüksek ve hayati 
hedefleri adına Millet Meclisimiz, ‘Milletin 
Anayasası’nı süratle yapmak zorundadır. Ve 
Türkiye kendisini oluşturan tüm unsurları ile 
kaynaşmalı, farklılıklar içinde bütünleşmelidir.

BURDUR EKONOMİSİ   
Burdur’un hayvancılık, süt inekçiliği ve damızlık 
sığır yetiştiriciliği de hem ilin, hem ülkenin bu 
alanda söz sahibi olma hedefleri açısından, 
ihmal edilecek bir konu değildir. Tüm sektörler 
ve hayvancılık sektöründe, birleşik veya büyük 
firmaların ve kümelenmelerin oluşumuna yön 
verecek çalışmalar planlanmalıdır. Teşviklerle 

Burdur’da süt sanayisi geliştirilmelidir. 
Hayvancılığın en önemli problemlerinden olan 
Hayvan bakıcılığı, kalifiye işçilik olarak ciddi, 
eğitimli ve cazip meslek dalı haline getirilmeli. 
Yem kaliteleri, hayvan sağlığı ve kullanılan 
ilaçlar denetimsizlikten kurtarılmalıdır.

ORTAK HEDEFLER
Önümüzdeki dönemde, 2. OSB, ticari ve 
yatırım alanları gibi imar sorunlarını da 
çözdüğünde, eminim ki Burdur; çok daha 
hızlı şekilde, gelişim hedeflerine yürüyecektir. 
İnanıyorum ki; sevgi, muhabbet ve dayanışma 
içinde olduğumuzda, ortak hedeflere 
kilitlendiğimizde, aşamayacağımız engel 
yoktur. 

Huzurlu, mutlu, Dünyada sözü geçen, 
kalkınmış bir Türkiye için ve tabii ki kalkınmış 
bir Burdur için başka yol olmadığı artık 
bilinmektedir.” 

ÖDÜLLER
Gündeme ve ekonomiye ilişkin yapılan çok 
önemli konuşmaların ardından, ödül törenine 
geçildi. İşadamlarının ödülleri verilmeden, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MAKÜ 
Rektöre Mustafa Saatcı’ya, hazırladıkları 
Mehmet Akif Ersoy prestij baskısı kitabını 
verdi. Hisarcıklıoğlu ayrıca, Burdur Valisi 
Nurettin Yılmaz’a da bir plaket verdi. Ardından, 
aşağıdaki, üç kuruluş şampiyonlarına 
hediyeleri verildi.
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BUTSO’da düzenlenen törende konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, gazetecilerin sınırlı imkanlarla 

toplumsal bir görevi yerine getirdiklerini 
söyledi. 

Bu görevin sorumluluk gerektirdiğini belirten 
Keyik, “Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisimiz, Yönetim Kurulu ve Başkanı olarak 
her zaman genel olarak medyamıza ve fakat 
özellikle yerel basınımıza büyük kıymet 
vermekte ve içten saygı duymaktayız. 

Siz değerli arkadaşlarımız, oldukça mütevazi 
imkanlarla ve zorluklar içinde, toplumsal bir 
kamuoyu görevi yapıyorsunuz. Bu görev, 
hassasiyet gerektirdiği kadar sorumluluk 
gerektiren ve bir yandan gelişen teknolojiyi 
takip, diğer yandan sürat gerektiren özel bir 
meslek sahibisiniz. 

Bir önemli özelliğiniz de; bireylerden, 
toplumdan ve toplumun örgütlü 
kuruluşlarından aldığınızı, yine topluma 
yansıtarak sağladığınız bu iletişim ile ve 
yorumcularınızla bir çeşit toplumsal istişare 
görevi yapıyorsunuz. 

Bilindiği gibi, ortak noktalarda bir araya gelme, 
birlik fikrinde ve demokratik yaşayıştaki 
yükselişte büyük pay sahibisiniz. 

Ayrıca şunu belirtmek isterim ki; siz yerel 
basın mensupları ve çalışanları olarak, yaygın 
basından çok farklı ve çok özel bir değere 
sahipsiniz. Zira sizlerle neredeyse nefes 
kadar yakınlık içindeyiz ve birbirimizi tanıyor 
ve farklı fikirlerimizle de birbirimizi seviyoruz. 

Dolayısıyla size bakışımızın, daha özel olması 
gerektiğini düşünüyoruz.  

Biz işadamları ve Oda’mız olarak, Burdur 
ekonomisinin gelişim engellerini birlikte 
aşarak, ekonomimizi ve yaşam standardımızı 
yükseltme davamızda, çift kanatlı yükselişi 
sağlamak zorundayız. 

Bu zorunluluklar, büyük marifet gerektirir. 
Bildiğiniz gibi marifet de iltifata tabidir. 

İşte bu anlamda ve bizlere yol gösteren, 
Burdur ekonomisinin gelişimine katkıda 
bulunan gayretlerinize küçük bir anmalık 
plaketle, sizlere teşekkür etmek istedik. 
Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.
” dedi. 

Törende yerel ve ulusal basının temsilcilerine, 
Burdur ekonomisine sunduğu katkıdan dolayı 
plaket verildi.

BUTSO’DAN İLİMİZ BASIN 
MENSUPLARINA PLAKET TÖRENİ

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yaptığı haberlerle Burdur 
ekonomisine katkı sunan gazetecilere plaket verdi.

22 NİSAN 2013
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BUTSO’dan, 2012 Mali Yılı Vergi Rekortmenlerine

MUHTEŞEM ÖDÜL TÖRENİ
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO); üyeleri arasından 2012 mali yılı 
vergi sıralamasında ilk 10’a girenler ile ihracat, istihdam, eğitim-sanat-spor 
rekortmenleri ve eski Oda yöneticilerine, Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah 
Erdem Cantimur’un da katılımlarıyla, Serenler’de düzenlediği muhteşem 
bir törenle ödüllerini verdi.  

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
ilimizdeki 2012 yılı vergi rekortmenleri 
için geçtiğimiz Cuma akşamı Serenler 

Otel’de görkemli bir program düzenledi.  
Maliye Bakanlığı Bakan yardımcısı Abdullah 
Erdem Cantimur’un onur konuğu olarak 
katıldıkları vergi ödül töreninde, Burdur 
ekonomisine yön veren Burdur’un yıldızları 
ödüllendirildi.

Burdur Ticaret Sanayi Odasının kuruluşunun 
90’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında organize 
edilen programa, Vali Nurettin Yılmaz, 
Garnizon Komutanı J. Albay Sayit Koca, 
kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları 
katıldı.  

Burdur’da 2012 Yılı vergilendirme döneminde, 
Kurumlar Vergisi rekortmenlerine, Gelir 
Vergisi Rekortmenlerine, 2012 yılı İhracat 
Rekortmenlerine, 2012 yılı İstihdam 
Rekortmenlerine, Ticaret ve Sanayi Odası 
eski yönetim kurulu ve meclis başkanlarına,  
eğitim, sanat ve spor alanlarında başarılı olan 
kişilere plaket takdim edildi.

Burdur’da 2012 Vergilendirme Döneminde, 
BUTSO’ye kayıtlı üyeler arasında,  Kurumlar 
Vergisi Rekortmeni Aytaş Akın Mermer Sanayi 
Ve Ticaret A.Ş. Gelir Vergisi Rekortmeni 
Nuri Bayır olurken,  ilimizde 2012 Yılı İhracat 
Rekortmeni Akın Mermer Tekstil Paz.San. İç ve 
Dış.Tic.Ltd.Şti. 2012 Yılı İstihdam Rekortmeni  
Hastel Gıda Ltd.Şti. oldu. 

13 ARALIK 2013
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YUSUF KEYİK’TEN AÇIŞ KONUŞMASI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik Burdur ve Ülke gündemine ilişkin çarpıcı 
bir konuşma yaptı. Keyik konuşmasında;  
“Bir yandan dünyada yaşanmakta olan 
ve Ülkemize de bir ölçüde yansımaları 
görülen ekonomik krizlerden, diğer yandan 
coğrafyamızda cereyan eden olaylardan 
kaynaklanan sıkıntılara ve sarsıntılara rağmen, 
büyük özveriler göstererek ödediğiniz 
vergilerle, ekonomimize sağladığınız katkılar, 
gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. 
Yine, ekonomideki sorunların çözümünde 
de lokomotif güç olan özel sektörümüzü, en 
samimi duygularla tebrik ediyorum.   

Bilindiği gibi VERGİ, geri dönüşlü bir değerdir. 
Bu değere, değer katma yeteneğinin de 
Hükümetimizde mevcut olduğunu görüyoruz. 
İşte dünya ekonomileri kıvranırken, biz ise; 
büyümede ilk 10’un içinde yer almaktayız. 

Öteden beri, vergi ödemenin mükelleflere 
çok sevimli görünmediği bilinmektedir. Bu 
sevimsizlik, verginin Ülke kalkınması olarak 
geri dönüşündeki güvenin artışı ile ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca, vergi oranlarının daha 
da düşürülmesi ve kayıtsızların yükünün 
verenlere yüklenmesinin de düzeltilmesi ile 
vergi vermek, daha sevimli hale gelecektir.” 
diye konuştu. 

BUTSO VE ÇALIŞMALAR
Keyik, Oda ve hizmet alanlarına ilişkin 
şunları söyledi: “Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odamıza, kurulduğu 1923’ten bu yana, 9 bin 
35 üye kaydolmuş ve halen, 1 915 faal üye 
bulunmakta ve 13 ayrı meslek grubunda yer 
almıştır. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
bilindiği gibi, değerli üyelerimizle ilgili Devletin 
verdiği resmi sicil kayıt ve bu kayıtlara 
ilişkin, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu resmi 
belgeleri düzenleme görevlerimizi,  kanunlar 
çerçevesinde yürütüyoruz.

Bu arada, Ülkemiz ve Dünyanın ihracat-
ithalat gibi ticari ilişkilerdeki gelişim seyrine 
uygun olarak, Oda’mızın hizmet niteliğini de 
Uluslar arası kaliteye çıkarmak gerekiyordu. 
Geçen dönemde bunu temin ettik ve Akredite 
belgemizi alarak, Birinci Sınıf Oda niteliği 
kazandık.  

Bir yandan bu sicil görevlerini en hızlı şekilde 
yaparken, diğer yandan bir Sivil Toplum görevi 
de yapmaktayız. Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim ve Meclisi olarak, seçimle 
göreve gelmemiz nedeniyle, İlimizin en büyük 
sivil toplum kuruluşuyuz. Bu nedenle, İlimizin 
ekonomisinin ve ticari hayatın gelişimi ve 
insanımızın hayat standardının yükselmesi 
adına da sivil toplum nitelikli görevlerimizi en 
geniş ve bölgesel anlamda da yapmaktayız. 
Bölgemizin en ciddi kuruluşlarından olan 
ve yönetiminde yer aldığımız, Batı Akdeniz 
Ekonomilerini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
Başkanımız Ali Çandır’ın da gayretleriyle, 
firmalarımızın eleman ihtiyaçlarını etkin şekilde 
karşılama ve istihdama hizmet çabalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Bu anlamda İlimiz, Ülkemiz ve Dünya ekonomi 
politiğini, gelişim seyrini takip ediyoruz. 
Geziler ve toplantılarla, topluma rehberlik ve 
ufuk açıcı rol ifa ediyoruz. Serbest ekonomi 
ve katılımcı demokrasi hayatımızın gelişmesi 
adına Oda olarak üstlendiğimiz bu sosyal 
sorumluluk rolümüzü de önemsiyoruz.  
Dolayısıyla geleceğimizi doğru öngörülerle 
planlamak gerektiğini biliyoruz. Böylece 
sıkıntıların büyümesini beklemeden, 
sorunların altında ezilmeden, çözümleri 
önceden gerçekleştirmek ve sorunların 
önünden gitmek mümkündür. 

KEYİK’TEN, BURDUR VE ÜLKE GÜNDEMİ
Burdur ekonomisinin, en başta ‘Göç’ gibi 
ağır sıkıntılar veren sorunları ve çözüm 
önerilerine ilişkin yaptığımız çalışmaları da 
burada açıklamak istiyorum. Nüfus artışının 
olmayışına bağlı olarak, ilimizin Ticaret Sektörü, 
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istenen hareketliliğe kavuşamamaktadır. Bu 
konuda, değişik zaman ve zeminlerde alınan 
kararları ve yeni düşünceleri, bu kez bir araya 
getirmek ve takibini de yürütmek amaçlı ciddi 
çalışmaların içerisindeyiz. 

Bu çalışmalarda; bir yandan, il içindeki küçük 
işletmelerin birleştirilerek büyütülmesi. Diğer 
yandan, bölgesel ölçekte; sektörel firma ve 
kuruluşların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Aynı zamanda, büyük ölçekli yeni yatırımların 
yapılması ve mutlaka, teknoloji yoğun 
sanayiye yönelerek, büyümenin hedeflenmesi 
de ortaya konmuştur.  

Biz artık, beynelmilel gündemlerde 
sürüklenen, güdülen bir Ülke değiliz. Aynı 
zamanda, bu yüzyılın başından beri doğum 
sancıları çekmekte olan yeni dünyanın, 
parlayan yıldızı bir Milletiz. Biz, Dünya milletler 
ailesinin en güçlüsü olmak zorunda ve hatta 
buna mahkumuz. Zira, özellikle çevremizdeki 
kadim devletlerin stratejik hedeflerinin hepsi 
de Anadolu’dan geçmektedir. 

Bu nedenle Ülkemiz, tarihin her döneminde 
olduğu gibi, günümüzde de büyük güçlerin 
ve büyük planların hedefi durumundadır. 

Bilindiği gibi, bu çok sinsi planların en önemli 
ayaklarından biri, bizi daima sosyal çalkantılar 
içine sürüklemek ve ekonomimizi; icat eden 
üreten değil, onların ortak, bizim Pazar 
olduğumuz bir yapıda tutmak istemektedirler. 
Dolayısıyla Batının, Doğu ile de işbirliği 
içerisinde hiçbir zaman vazgeçmedikleri 
planlarının farkında olmak zorundayız. 
Ancak bu farkındalık, asla bizi kendi içimize 
dönmeye ve yalnızlaşmaya değil, tam aksine 
global ekonominin en aktif üyesi olmaya sevk 
etmek zorundadır. Yine farkında olmalıyız ki; 
yeniden Lider Ülke olmamızın en temel öğesi, 
‘İnsan faktörü’dür. 

Bu nedenle; özellikle eğitim çağındaki 
gençlerimizi, bir yandan bilgi ve tecrübe 
ile donanımlı hale getirirken, diğer yandan 
kendi kültür ve medeniyetini inkar etmeyen, 
vicdanlı, karakterli ve güvenilir insanlar olarak 
yetiştirmek zorundayız. 

Zaten, bizim inanç ve kültürümüzün beş 
temel esasından birisi de, ‘Nesli Muhafaza’dır. 
Aynı zamanda; yüksek hedeflerin 
gerçekleştirilmesi, yüksek donanımlı 
insanlarla mümkündür. Türkiye’nin geleceğe 
emin adımlarla yürüyebilmesinin tek şartı, 
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eğitimde, medyada ve kültürde; medeniyet 
ufkuyla donanmış, kültürel dinamiklerimizi 
özümsemiş, dünyanın düşünce, kültür ve 
sanat ufuklarında komplekssiz, özgüveni 
yüksek ve çığır açıcı yolculuklar yapabilecek, 
icat çıkarabilecek parlak genç kuşaklar 
yetiştirebilmemizden geçiyor.

Eğer ki, Üniversiteden Ortaöğretime, gezilerde 
heba olan insanımızı kurtaracak ve bizi bize 
döndürecek bir Eğitim Sistemi kuramaz isek; 
Ülke kalkınmasında yaptığımız, geçmişe göre 
akıl almaz güzel işler, ‘Kısa devre yapacak’ ve 
heba olup gidecektir. Bu durum ise; gelişim 
trendimizin durdurulmasını bekleyen çevreleri 
memnun edecektir.  

Milletimizin ve devletimizin, istikametini 
şaşırmadan yürüyebilmesi için; ‘Derin 
dünya’nın başımıza ördüğü ‘Terör belası’ndan, 
mutlaka Barış tesis ederek ve bu barışı daim 
kılmak için de birlik ve dirliğimizi geliştirmek 
zorundayız.   

Önümüzde Yerel Seçimler var. Bu seçimlerde 
hiçbir hedef, toplumsal barışı güçlendirerek 
yürütmek zorunda olduğumuz, istikrar 
hedeflerimizin önüne asla geçmemelidir.  
Aksine bu seçimleri, birlik ve bütünlük, 
demokratik olgunluk içerisinde ve daha da 
güçlendirerek gerçekleştirmeliyiz.   

Zira biz, tarihin en yüksek insan ve toplum 
hasletlerine, en yüksek değerlerine sahip 
bir Milletiz. Dolayısıyla, birbirimize saygı ve 
tahammülümüzü de artırmak zorundayız.  

Özellikle coğrafi bölgemizde doğan 
konjonktürel fırsatları hakkıyla 
değerlendirebilmek için bu toplumsal barış 
büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla, yatırımların sürmesi, üretimin ve 
ihracatın artması ve ‘Cari açığın’ azaltılması 
da toplumsal barışın güçlenmesiyle doğrudan 
alakalıdır. Biz bunu başarır ve hedeflere 
ulaşabiliriz.”

BURDUR EKONOMİSİ VE ÖNERİLER
Burdur ekonomisi ile ilgili çarpıcı tespit ve 
önerilerde bulunun Keyik konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: “Burdurlu işadamları 
olarak, bize düşen görev öncelikle Burdur 

ekonomisidir. Burdur’un ana sektörleri olan 
Tarım ve hayvancılık, Doğaltaş-mermercilik, 
Eğitim, Ticaret ve Turizm konularında, 
önümüzdeki dönemlerde yapmamız gereken 
vizyonel ve marka çalışmaları planlamak, 
yürütmek ve hayata geçirmek zorundayız:  

• Tüm sektörler ve hayvancılık sektöründe, 
birleşik veya büyük firmaların ve 
kümelenmelerin oluşumuna yön verecek 
çalışmalar yapmalıyız. 

• Hayvancılığın en önemli problemlerinden 
olan Hayvan bakıcılığı, kalifiye işçilik 
olarak ciddi, eğitimli ve cazip meslek dalı 
haline getirilmeli.

• Yem kaliteleri, hayvan sağlığı ve kullanılan 
ilaçlar denetimsizlikten kurtarılmalıdır. 

• Mermercilik Sektöründe; bir yandan, 
blok satış oranına göre işlenmiş mermer 
oranını yükseltmeli. Diğer yandan, 
mermercilikteki Burdurlu firma oranını 
artırmalıyız.

• Ayrıca, bir türlü yeterince 
faydalanamadığımız, AB ve benzeri 
alanlardan azami kaynak sağlayacak 
şekilde, proje yapma oranımızı artıracak 
yapılanmayı mutlaka sağlamalıyız. 

Bütün bunların, küçük hesaplarla 
birbirimizin ayaklarına çelme takma niyet ve 
gayretleriyle gerçekleşemeyeceği aşikardır. 
Dolayısıyla, gerçek gündemden sapmadan, 
birbirimizi daha çok severek, sayarak, el-
ele vererek hedeflerimizi ve gündemimizi 
gerçekleştirmeye kilitlenmeliyiz.  

Önümüzdeki dönemde; 2. OSB, İhtisas OSB, 
ticaret ve yatırım alanları, kentsel dönüşüm 
gibi imar sorunlarını da çözmek zorundayız. 
Bu konudaki resmi, sivil, siyasi tüm kesimler 
tarafın ortaya konmakta olan ortak tavır; 
bütün bu sorunların çözümü için büyük moral 
ve büyük umuttur.  Burdur, çok daha hızlı 
şekilde gelişim hedeflerine yürüyecektir. 

İnanıyorum ki; sevgi, muhabbet ve dayanışma 
içinde olduğumuzda, ortak hedeflere 
kilitlendiğimizde, aşamayacağımız engel yoktur. 

Huzurlu, mutlu, Dünyada sözü geçen, 
kalkınmış bir Türkiye için ve tabii ki kalkınmış 
bir Burdur için başka yol olmadığı artık 
bilinmektedir.” 
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MALİYE BAKAN YARDIMCISI CANTİMUR 
BUTSO’nun ilimizde düzenlediği vergi ödül 
törenine katılan Maliye Bakan Yardımcısı 
Abdullah Erdem Cantimur, eğitim, sağlık 
ve bayındırlık alanlarında 12 yıl önce model 
arayan Türkiye’nin bugün model ülke haline 
geldiğini söyledi.  Cantimur, Burdur’da yüksek 
vergi ödeyerek devlete katkı yapan, bu şekilde 
istihdam yaratan ve ülkenin gelişmesine katkı 
sağlayanlara teşekkür etti.  2008’de ABD’de 
başlayıp Avrupa’ya yayılan ve bütün dünyayı 
saran bir ekonomik kriz yaşandığını ifade 
eden Cantimur, Türkiye’nin de bu krizden 
nasibini aldığını belirtti.  ABD’nin bu yıl yüzde 
birin altında bir büyüme gerçekleştirdiğine 
dikkati çeken Cantimur, Avrupa’daki birçok 
ülkenin de iflasın eşiğine geldiğini vurguladı. 
Türkiye’nin 4 yıl öncesine kadar ihracatının 
yüzde 56’sını yaptığı AB ülkelerindeki krizin 
Türkiye’yi de etkilediğini belirten Cantimur, 
bölgedeki daralma nedeni ile bu oranının 
yüzde 41’ler seviyesine düştüğünü kaydetti. 

Buna rağmen krizden en az etkilenen ülkenin 
Türkiye olduğunu dile getiren Cantimur, 
şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 90. yılını 
kutluyoruz. Ancak 61. hükümet görevde. Yani 
90 yılda 61 tane hükümet. Eğer AK Parti’nin 10 
yılını, ANAP’ın 8 yılını düşünmesek neredeyse 
1,5 yılda bir hükümet değişmiş. 90 yılda 
siyasi istikrar yakalayamadık. Eğer bir ülkede 
kalkınma yakalayacaksak önce siyasi istikrarı 
yakalamak lazım. Kısa ömürlü hükümetlerin 
uzun vadeli hizmetler yapması, büyük 
projelere imza atması mümkün değildir. 10 
yıllık süre içerisinde Türkiye krize rağmen çok 
ciddi adımlar attı. Eğitim, sağlık, bayındırlık 
alanlarında bundan 12 yıl önce model arayan 
Türkiye bugün model olan ülke haline geldi.” 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
düzenlediği, “1. Yöresel Yemek 

Yarışması” 9 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı. 
Otel restoranında, 41 yarışmacının katılımı 
ile yapılan Yöresel Yemek Yarışması; çorbalar, 
et yemekleri ve kebaplar, pilavlar, hamur işi 
yemek ve börekler ve tatlılar olmak üzere beş 
kategoride yapıldı. Jüri üyeliklerini Doç. Dr. 
Şevkiye Kazan Nas (MAKÜ Öğretim Üyesi), 
Gülay Korur (İl Kadın Girişimciler Kurulu),  
Birol Kaval (Aşçılar ve Kebapçılar Odası),  
Pınar Arslan (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), 
M. Sinan Özcan (TUREM), yaptı. 

Yarışmanın birinciliklerini: Çorbalarda Ülkü 
ÖZDEMİR, Un Çorbası ile Et yemeklerinde 
Gülcan ELDURAN, Testi Kebabı ile Pilavlarda 
Feriha SAYDAM , Erişte Pilavı ile Hamur 
işi ve Böreklerde Emine SOĞANLILI, Su 
Böreği ile Tatlılarda Ayfer AKSU, Kenevir-
Haşhaş Helvası ile paylaştılar.  Dereceye 
giren kadınlara ödülleri Belediye Başkan Vekili 
Binnur Çığrı, Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, 
Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fevzi 
Oktay tarafından verildi. Ayrıca, jüri üyeleri de 
birer hediye ile ödüllendirildi.

YEMEK KÜLTÜRÜ
“Geleneksel yemek kültürümüz unutulmasın” 
diyen Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
yapılan çalışmayı şöyle değerlendirdi: Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak, hem geleneksel 
yemeklerimize ve hem de geleneksel 
kültürümüze büyük önem veriyoruz. BUTSO 
Kültür yayınları listemizde bu görülmektedir. 
Bugün de Oda’mızın Kadın Girişimciler İl 
Kurulu’nun yapmış olduğu bir çalışmayı 
ortaya koyuyoruz. İlkini düzenlediğimiz bu 
yarışma ile İlimizin Yöresel Yemek Kültürünün 
yaşatılmasını hedefledik. Şehrimizin marifetli 
kadınlarının büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. 
Katılımcılara teşekkür ediyor, hepsi de çok 
başarılı olan değerli katılımcılarımızı ve 
dereceye girenleri ayrı, ayır tebrik ediyorum.  

BUTSO 1. Yöresel Yemek Yarışması ödül 
töreninin açış konuşmasını yapan İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Gülay Korur 
şunları söyledi: “Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak, unutulmaya yüz tutmuş ve günümüz 
fesfut ortamında hazırlanması ve yapılması 
zor gelen, ancak misafir ve il dışından 
gelen konuklarımıza özel olarak yaptığımız 
Burdur İli Yöresel tatlarını gelecek nesillere 

BUTSO 1. Yöresel Yemek 
Yarışması’na İlgi Büyüktü.

BUTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu, 9 Mayıs 2014 tarihinde, “1. Yöresel 
Yemek Yarışması”nı gerçekleştirdi. 

9 MAYIS 2014
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aktarmak, unutulmamasını sağlamak 
istedik. Kadınlarımızın mutfaklarında yer 
verebilecekleri ve aile sağlıkları için de 
faydalı olacağını düşündüğümüz yöresel 
yemeklerimizi bir yarışma şeklinde gündeme 
getirdik.  

Yöremizde en çok yenen geleneksel 
yemekler; mercimek aşı ve çorbası, tarhana 
çorbası, etli ve zeytinyağlı kuru fasulye, yaprak 
sarması, nohut yahnisi, karnıgara börülce, etli 
patates gibi yemeklerdir. Bunların yanı sıra 
sofralarımızda en çok yoğurt, cacık, ayran gibi 
içecekler ve salatalar bulunmaktadır. Burdur 
sofralarının bir tekerleme ifadesi de şöyle; 
‘Üç piliçcik, suyundan çorbacık, etinden 
çekmecik, yanında baklavacık, börekcik.”  

ÖDÜLLER DERECELER
1. Yöresel Yemek Yarışmasında dereceye giren 
birincilere Mikrodalga fırın, ikincilere Mutfak 
robotu ve üçüncülere Ketıl ile dereceye 
giremeyen tüm katılımcılara teselli ödülleri 
verildi.

ÇORBALAR
1. Ülkü ÖZDEMİR Un Çorbası
2. Nimet DEMİRKIRAN Arabaşı
3. Zülfü DOĞAN Arabaşı

ET YEMEKLERİ VE KEBABLAR
1. Gülcan ELDURAN Testi Kebabı
2. Tekgül KUŞAN  Testi Kebabı
3. Bahriye Can Testi Kebabı

PİLAVLAR
1. Feriha SAYDAM Erişte Pilavı
2. Kadriye KURT  Erişte Pilavı
3. Hasibe BAHŞİŞOĞLU  Erişte Pilavı

HAMUR İŞİ ve BÖREKLER
1. Emine SOĞANLILI Su Böreği
2. Aysal ÖZYILDIZ Gazel Böreği
3. Kadriye Karataş Su Böreği

TATLILAR 
1. Ayfer AKSU Kenevir-Haşhaş Helvası
2. Feriha SAYDAM Kabak Helvası
3. Emine SOĞANLILI Ceviz Ezmesi
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO),  dört dalda düzenlediği “1. 
Burdur Ekonomisi’ne Yön Verenler” 

ödül programını, Serenler Otel’de verdiği iftar 
yemeği ardından, altın ve plaket ödül dağıtımı 
ile gerçekleştirdi. Burdur Valisi Hasan Kürklü 
ve Burdurlu gazetecilerin geniş katılımı ile 
gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını 
yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
şunları söyledi:

”Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
çok değer verdiğimiz Burdur’umuzun 
cefakar ve vefakar Basın Mensuplarımızın 
Basın Bayramlarına bir katkı da biz koymak 
istedik.  Bilindiği gibi, geçen yıl da Burdur 
Basınında yer alan gazetecilerimizi plaketle 
ödüllendirmiştik. Bu yıl ise; bundan sonraki 
yıllarda da sürdürmeyi düşündüğümüz bir 
ÖDÜL PROGRAMI düzenledik. 

BASIN BAYRAMI, BUTSO’DAN 
ÖDÜLLERLE KUTLANDI

BUTSO, Burdur basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını iftarla, 
iftiharla ve ödüllerle kutladı. 

24 TEMMUZ 2014
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Ekonomik kalkınmamızın, değerli ve etkin 
bir öğesi olan basınımızın da gelişimi için, 
bu programla destek olmak ve moral 
kazandırmak istedik. Değişik vesilelerle de 
ifade ettik ki; Ülke kalkınmasında olduğu 
gibi, İlimizin kalkınmasında da “Topyekün 
Mücadele” gereklidir. Tabii ki; bu da birlik, 
beraberlik ve dayanışma içinde olmayı 
gerektirmektedir. İlimizin en büyük sivil 
toplum kuruluşu olarak, biz de bu anlamda 
katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Amacımız, 
ekonomimizin gelişimi ve yatırım cazibesinin 
artırılmasıdır. İlimize bu yönünde hareket 
kazandırmaktır. 

Burdur ekonomisinin ve dolayısıyla istihdamın 
durumu, Burdur’a nüfus artışını sağlayacak 
ve Burdur’un hayat standardını arttıracak bir 
gelişim ortaya koymak zorundayız. Bu açıdan; 
Burdur STK’ları ile birlikte, Burdur basınının 
da hareketlenmesi, başarı ve kalite artışı 
gerekmektedir. Bu düşünce ile 24 Temmuz 
2014 Basın Bayramı’nda verilmek üzere 1. 
Ödül Programımızı düzenledik. 

Ödül Programımıza ilgi gösteren ve 
göstermeyen tüm değerli gazetecilerimize 
çok teşekkür ediyorum. Peşinen belirtmeliyiz 
ki herkesin çalışması değerlidir. Ancak 
takdir edersiniz ki bu bir yarışmadır. Değerli 
jürimiz, başvuruları özveri ve titizlik içinde 
değerlendirmiştir. Ödül alan ve almayan 
tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum”.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti ile yapılan 
törende, BUTSO Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan’ın Garnizon Komutanı 
Jandarma Albay Sayit Koca, Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Saatçi, Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Duran, İl 
Emniyet Müdürü İbrahim Taşlı, Baro Başkanı 
Yusuf Çiftçi, Burdur İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri İbrahim Şimşek, Ak Parti Burdur İl 
Başkanı Fatih Çınar, MHP İl Başkanı İbrahim 
Sakızcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman 
Karakaya, ASKF Başkanı Nuri Yıldırım, Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Feyzi Oktay, 
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Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Ticaret 
Borsası Başkanı Yılmaz Başer, Damızlık Sığır 
Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kamil Özcan, 
Burdur Şoförler Cemiyeti Başkanı Durmuş 
Ceylan, Esnaf Odası Başkanı Nevruz 
Gökçüoğlu, Sanayi Sitesi Kop Başkanı 
Yücel Dilekçi, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu, Burdur 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adnan Taraşlı, 
İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Suat Can, Eski 
MHP Burdur Milletvekili Süleyman Çoşkuner, 
Burdur Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri katıldılar, il genelinde görev 
yapan basın mensuplarının mutlu günlerine 
ortak oldular.

TARAFSIZLIK ÖNEMLİ
Törende bir konuşma yapan Burdur Valisi 
Hasan Kürklü, “Basın bizim demokrasimizin 
olmaz ise olmazlarından birisidir. Hukuka 
insan haklarına saygılı, kişi hak ve 
hürriyetlerini gözetip koruyan ideal bir basın, 
hepimizin arzuladığı bir basın. Özellikle yerel 
basın bizim elimiz ayağımız kulağımız tabiri 
caiz ise, biz binalarda oturuyoruz ama, 
onlar en ücra köşelere kadar dolaşıyorlar. 
Devamlı halkın arasındalar. Biz birçok haberi 
sizlerden öğreniyoruz. Bir nevi bizim elimiz 
ayağımız kulağımızsınız. Zor şartlarda görev 
yapıyorsunuz. Çok ince bir çizgi var; bir şey 
kaçırsanız ya yandaş ya muhalif oluyorsunuz. 
Dolayısı ile çok zor şartlarda görev 
yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin diyorum. 
Basının özgür tarafsız olması, haberlerini 
objektif şekilde vermesi hem bizlerle, hem e 
halkımız açısından son derece önemli olduğu 
kanaatindeyiz” dedi. 

Kürklü ayrıca; “Hep birlikte güzel Burdur’u 
daha güzel yerlere getirmek için sizler ile, 
bizler de problemlerin çözülmesi gayretini 
göstermek sureti ile sizlerin de desteği ile çok 
güzel günlere getireceği ümidindeyiz” diye 
beklentilerini ekledi.

MÜCADELE GÜNÜ
Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adnan 
Taraşlı, günün anlam ve önemine ilişkin 
yaptığı konuşmadı, “24 Temmuz’un Bayram 
değil mücadele günü olduğunu, 1971 yılından 
sonra ise, basında özgürlük diye bir kavram 
kaldığını belirtti. 

ÖZGÜR BASIN
Halkın doğru ve tarafsız bilgi alması en temel 
haklarından bir tanesi olduğunun altını çizen 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
“Yağmur, çamur demeden her türlü şartta 
mesleğini icra eden, halkı doğru ve tarafsız haber 
vermeyi, kamu oyunu doğru bilgilendirmeyi 
kendine amaç edinmiş tüm basın mensubu 
arkadaşlarımın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı 
kutluyorum” dedi. “Özgür basın özgür toplum 
demektir. Eğitme, eğlendirme, değerleri 
aktarma, kamuoyunun özgür bir şekilde 
oluşmasına katkı sağlama, denetleme gibi 
temel işlevleri yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

GÖREN GÖZÜMÜZ
Basının gören gözümüz, duyan kulağımız, 
konuşan dilimiz olduğunu dile getiren Burdur 
Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, “Kar 
demiyor, kış demiyor, tatil demiyorsunuz 
mutlu ve acı günümüzde bizleri haberdar 
ediyorsunuz. En alt birinden üst birimine 
kadar tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. 
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T örene, BUTSO’nun davetlisi olarak 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
Burdur Valisi Hasan Kürklü, Milletvekili 

Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Jan.
Alb. Sayit Koca, Burdur Belediye Başkanı 
Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı 
Bekir Duran, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Saatcı, BUTSO Meclis Bşk. Feyzi Oktay ve 
Yön.Kur.Bşk. Yusuf Keyik, Antalya TSO Meclis 
Bşk. İzzet Bayar ve Yön. Kur. Üyesi Osman 
Avşaroğlu, Antalya TB ve BAGEV Bşk. Ali 
Çandır katıldılar.

Geçtiğimiz 13 Aralık 2014 günü, MAKÜ İstiklal 
Yerleşkesinde bulunan Avşar Han Salonu’da 
düzenlenen, yaklaşık 400 davetlinin katıldığı 
yemekli Vergi Ödül Töreninde BUTSO Yön.
Kur.Bşk. Yusuf Keyik bir konuşma yaptı. 
Ekonominin gelişimi, Büyük ve Güçlü 
Türkiye’nin en temel esasının “Beşeri faktör” 
olduğuna vurgu yapan Keyik’in konuşması 
şöyle: 

BUTSO, Vergi Ödül Töreninde Konuşan Başkan KEYİK,

BURDUR VE ÜLKE EKONOMİ POLİTİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ

Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), 13 Aralık 2014 

tarihinde, 2013 Mali Dönemi 
vergi rekortmenleri Ödül Töreni 

düzenledi. 

“Öteden beri, vergi ödemenin mükelleflere 
çok sevimli görünmediği bilinmektedir. Bu 
sevimsizlik, vergilerin Ülke kalkınması olarak 
geri dönüşünün açık şekilde gözler önünde 
görülüyor olması ve güven artışı ile ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca, vergi oranlarının daha 
da düşürülmesi ve kayıtsızların yükünün vergi 
verenlere yüklenmesinin de düzeltilmesi ile 
vergi vermek, daha sevimli hale gelecektir.   

13 ARALIK 2014
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1923’te kurulan Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odamız, halen 2401 üyeye sahiptir. Bu değerli 
üyelerimiz, 13 ayrı meslek grubunda yer 
almaktadır. Bilindiği gibi Oda’mız, asli olarak 
tüccar, sanayici ve üreticimizin resmi sicil 
işlemlerini yürütmektedir.

Ancak, Ülkemizin de gelişimine paralel 
şekilde, Dünyanın çok sayıda ülkesiyle ihracat-
ithalat ilişkileri geliştiren değerli üyelerimizin 
bürokratik ve vizyonel rehberlik ihtiyaçları 
artmaktadır. Sınırları genişleyen ekonomik 
faaliyetlerin gereklerini karşılayabilmek için 
de, Oda’mızın hizmet niteliğini, Uluslar arası 
kaliteye çıkaran, Akredite Oda Belgemizi 
2012’de aldık. Geçtiğimiz hafta da yapılan 
denetimlerle, Akredite rüştümüzü ispat 
ettik. Özverili çalışmalarından ötürü, tüm 
personelimize de bu vesile ile teşekkür 
ediyorum. 

Bir yandan bu sicil görevlerini en hızlı şekilde 
yaparken, diğer yandan Oda olarak, Sivil 
Toplum görevlerimizin olduğu bilinci içindeyiz. 
Bu anlamda İlimiz, Ülkemiz ve Dünya ekonomi 
politiğini, gelişim seyrini, dikkatle izliyoruz. 
Geziler, toplantılar, seminer ve konferanslarla, 
topluma rehberlik ve ufuk açıcı rol oynuyoruz. 
Serbest ekonomi ve katılımcı demokrasi 
hayatımızın gelişmesi adına, Oda olarak 
üstlendiğimiz bu sosyal sorumluluk ve inovatik 
rolümüzü önemsiyoruz. Buna bağlı olarak da, 
geleceğimizi şansa bırakmanın ve esintilerde 
sürüklenmenin endişelerini duyuyoruz. 

Bu endişeleri ortadan kaldırmanın yolu ise; 
doğru öngörülere ve doru verilere dayanan 
gelecek planlarından geçtiğini hep söylüyoruz. 
Bu mantık ve gayretlerle; sıkıntıların büyümesini 
beklemeden, sorunların altında ezilmeden, 
çözümleri önceden gerçekleştirmenin ve 
sorunların önünden gitmenin mümkün 
olabileceğini düşünüyoruz. 

Dolayısıyla; bir yandan ekonomik gelişim 
hedefleri planlarken, diğer yandan fikir, 
düşünce, kültür, inanç ve güven insanlarından 
oluşan, yüksek nitelikli toplumsal hedefler de 
gözetmek zorundayız. Zira, mutlak barışmak 
zorunda olduğumuz şerefli geçmişimizdeki 
insan ve yönetim profillerimizi hatırlayacak 
olursak; ecdadımız, Orta Asya bozkırlarından 
gelerek, Dünyanın en stratejik ülkesi olan 
Anadolu’ya sahip olmuşlar. Ve en kadim 
stratejilerin odak noktası bir coğrafyada, 
bağımsız şekilde varlığını sürdürebilmek için, 
çok özel ve üstün nitelikli insanlar yetiştirmeye 
büyük önem vermişlerdir. 

Zira, inşa edilmek istenen bir Medeniyet; köksüz, 
dünsüz, geleneksiz bir bugünle olamayacağı 
gibi, yerli değerler sisteminin dışında bir inşa ile 
de yeniden var edemez ve geleceğe taşıyamayız. 
Oysa biz, bütün farklı kültür desenlerini ve 
huzur misyonlarını içinde barındıran Büyük Türk 
Milleti olarak, coğrafyamızın ve tüm insanlığın 
bizden beklediği ‘Dünya Barışı’ için, tarihimizin 
yüklediği bir misyonumuz olduğunu yeniden 
hatırlamak ve gereği şekilde hazırlanmak, 
güçlenmek zorundayız. 
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Bu misyon aynı zamanda, bu yüzyılın 
başından beri doğum sancıları çekmekte 
olan ‘Yeni Dünya’nın, parlayan ve sözü 
dinlenen yıldızı olmamızı emretmektedir. 
Bu nedenle ki; çok sinsi planların en önemli 
ayaklarından birisi olarak, bizi daima sosyal 
çalkantılar içinde birbirimizle dövüştürmek ve 
ekonomimizi de icat eden, üreten, dünya ile 
rekabet eden değil; onların ortak, bizim Pazar 
olduğumuz bir yapıda tutmak isteyenlere 
karşı uyanık olmak zorundayız. Bu oyunları 
mutlaka bozmalıyız.

Eğer ki, İlköğretimden Üniversiteye, sokaklarda 
ve bizimle hesabı olanların hazırladığı kara 
deliklerde heba olan insanımızı kurtaracak 
ve bizi bize döndürecek bir Eğitim Sistemi 
kuramaz isek; Ülke kalkınmasında yaptığımız, 
geçmişe göre akıl almaz güzel işler, elimizin 
altından kayıp gidecektir. 

Milletimizin ve devletimizin, istikametini 
şaşırmadan yürüyebilmesi için; ‘Derin 
dünya’nın başımıza ördüğü ‘Terör belası’ndan, 
mutlaka Barış tesis ederek ve bu barışı daim 
kılmak için de birlik ve dirliğimizi geliştirmek 
zorundayız. Esas olan Millet ve Devlettir.

Dolayısıyla, birbirimize saygı ve 
tahammülümüzü, artırmak/güçlendirmek 
zorundayız. Özellikle coğrafyamızda kurulan 
konjonktürel tuzaklar, toplumsal barışımızın 
ve kardeşliğimizin önemini bir kat daha 
artırmaktadır. Tabii ki bütün 
bunlar; Ülkemizde ve İlimizde 
yatırımların sürmesini, üretimin 
ve ihracatın artmasını, 
ekonomimizin ‘İsraf’ nitelikli 
yanlışlarını düzeltilmesini ve 
‘Cari açığın’ azaltılmasını 
emretmektedir. Biz, bunu 
başarır ve hedeflere ulaşabiliriz. 

İnanıyorum ki; sevgi, 
muhabbet ve dayanışma 
içinde olduğumuzda, ortak 
hedeflere kilitlendiğimizde, 
aşamayacağımız engel yoktur. 
Huzurlu, mutlu, Dünyada sözü 
geçen, kalkınmış bir Türkiye 
için ve tabii ki kalkınmış bir 
Burdur için başka yol olmadığı 
da bilinmektedir.” 
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T örende 23 ödül verildi. Toplantıya Burdur 
Valisi Hasan Kürklü, protokol ve tüm 
Burdurlu gazeteciler katıldı. Yemekle 

başlayan programın açış konuşmasını yapan 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
“Basın ve medya, bizim kültür ve ahlak 
aynamız, misyon ve vizyonlarımız için moral 
kaynağımızdır. Sosyal, siyasal, ekonomik 
yanlışlara düştüğümüzde ise, dost uyarıcımız 
ve yolumuzu aydınlatan denetçimizdir” dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 24 
Temmuz 2015 Basın Bayramında, “Burdur 
Ekonomisine Yön Verenler Ödül Programının 
2.sini gerçekleştirdi. Serenler Tepesi Varollar 
Restorant’ta verilen yemekli ödül töreninde, 11 
altın ve toplam 23 plaket verildi. BUTSO’nun 
geleneksel hale getirdiği bu 2. Programda, 
Burdurlu gazetecilere Haber, Röportaj, 
Köşe yazısı, TV ve İnternet Haber ile Haber 
Fotoğrafı dallarında olmak üzere, 5 dalda 11 
altın ve plaket sahiplerini buldu. Programda 
ayrıca, Jüri Ödülü olarak 5, Vefa Ödülü olarak 
2, Programcılık ve Cemiyet Ödülü olarak 1’er 
olmak üzere 12 plaketle birlikte toplam 23 
ödül dağıtıldı.  

BUTSO Basın Ödülleri 
2. Programında, 23 Ödül Verildi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO), “Basın Ödülleri Programının 
2.sini, 24 Temmuz 2015 Basın 
Bayramında, Serenler Tepesinde verdiği 
yemekli ödül töreniyle gerçekleştirdi. 

24 TEMMUZ 2015
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YOLUMUZU AYDINLATAN DENETÇİMİZ
Protokol ve tüm Burdurlu gazetecilerin 
katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan 
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; 
“Basın ve medya, bizim kültür ve ahlak 
aynamız, misyon ve vizyonlarımız için moral 
kaynağımızdır. Sosyal, siyasal, ekonomik 
yanlışlara düştüğümüzde ise, dost uyarıcımız 
ve yolumuzu aydınlatan denetçimizdir” dedi. 

Toplantıda, Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
Milletvekilleri Reşat Petek ve Mehmet 
Göker, birer selamla konuşması yaparken, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Tortop da 
günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını 
yaptı. 

KEYİK’İN AÇIŞ KONUŞMASI
BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: Demokratik 
ülkelerde, genellikle basının 4. Kuvvet olduğu 
söylenir. Basının kaçıncı kuvvet olduğuna 
ilişkin değişik ifadeler ne olursa olsun, şurası 
kesindir ki; yaygın ve yerel Türk Basını, Millet-
Devlet birliği ve geleceğimiz üzerinde, sosyal, 
kültürel ve ekonomik dengelerde, çok hayati 
role sahiptir.

İşte bu nedenle ki, varlık ve gelecek temelinde 
yer alan, iki unsura dikkat çekmek istiyorum. 
Bu hayati konunun birisi “İnsan ve Eğitim”, 
diğeri yine eğitim fonksiyonu da olan “Basın 
ve Toplumsal Eğitim”dir. 

EĞİTİM VE BASIN
Ekonomik geleceğimizin de, siyasi 
geleceğimizin de, toplumsal huzurun tesis 
edilmesinin de, tarihimizin yüklediği “Evrensel 
Barış Misyonumuzun” yerine getirilmesinin 
de, en temel esası bu iki konudur; “Eğitim ve 
Basın”. 
Yazılı, görsel ve internet basından oluşan 
“Medya”, düşüncemizin temeli olan 
kavramları, toplumsal yapımızın karakter 
ve niteliğini belirleyen kültür, ahlak ve 
davranışlarımızı yönetme kabiliyetine sahiptir. 
Bu haliyle Medya, iyiye de, kötüye de hizmet 
edilebilir. 

BASINA DEĞER VERMELİYİZ
Dolayısıyla medya; ekonomik, kültürel, sosyal 
ve moral kalkınmamızın, değerli ve etkin 

bir öğesidir. Bu fonksiyonu ile yerel ölçekte 
yer alan yerel basın ve diğer bir ifadeyle 
Anadolu Basınımız, çok daha önemli bir rol 
üstlenmektedir.

Bu kadar önemli bir etkinliğe sahip olan yerel 
basınımıza, özellikle büyük değer vermeliyiz. 
Bir basın kuruluşunun işletmesi ise, kolay 
götürülecek bir yük ve kolay kaldırılacak 
bir sorumluluk değildir. Toplumsal 
sorumluluk bilincindeki bir basın kurumu, 
maddi sıkıntıların, siyasi direktiflerin, çıkar 
kaygılarının baskılarına maruz kalabilir. Onu, 
milli kimlik ve ideallerimizin dengesinde güçlü 
ve dirençli kılmak, biraz da bize bağlıdır. Bu 
nedenle de Basınımıza destek olmalıyız. 

MORAL KAYNAĞIMIZ, DOST UYARICIMIZ
Zira basın ve medya, bizim kültür ve ahlak 
aynamız, misyon ve vizyonlarımız için moral 
kaynağımızdır. Sosyal, siyasal, ekonomik 
yanlışlara düştüğümüzde ise, dost uyarıcımız 
ve yolumuzu aydınlatan denetçimizdir. 

İşte bu anlamda, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, sizlerin de desteği ile özellikle 
Burdur Basınımızın ve Basın Çalışanlarımızın 
gelişimi Projesi kapsamında, bu programla 
destek olmak ve moral kazandırmak istedik. 

Ülke kalkınmasında olduğu gibi, İlimizin 
kalkınmasında da “Topyekün tavır ve 
Mücadele” gereklidir. Tabii ki bu da; demokrasi 
ve hukuku, evrensel ölçeklerde özümsemiş, 
toplumsal bireyler olmamızı, birlik ve 
dayanışma içinde olmamızı gerektirmektedir. 
Bu hasletlerimiz ise, değerli basınımızla 
birlikte sağlanacaktır. İnsanımızı ve özellikle 
gençlerimizi, kendi kimlik ve medeniyet 
motiflerimizle bezeyerek  Neslimizi Muhafaza 
etmeliyiz. Bu hedeflere ise, hiçbir toplumsal 
rengi dışlamadan, her türlü zorlukları da 
göğüsleyerek, sevgi ve hoşgörü içinde, 
Basınımızla birlikte yürümeliyiz.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
Geleceğimizin sorumluluk yükünü, beraber 
yükleneceğiz. Biz Oda olarak ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarımızla birlikte, bu bilincin 
mutluluğu ve coşkusu içindeyiz. Bizler, 
halisane niyetlerle ve Burdur’umuzun bugünü 
ve yarınları için, doğru hedeflere, en doğru 
şekilde yürümeye çalışıyoruz.
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Eksik ve yanlışlarımız, elbette olacaktır. Bu 
kusurlarımız ise; sizlerin yüce gönülleri ve 
hoşgörünüzde eriyecek ve uyarılarınızla 
yolumuz aydınlanacaktır.”

BASIN SUSTURULAMAZ
Basın Bayramı gecesinde konuşan Burdur 
Valisi Hasan Kürklü; “Basınımız, bizim 
olmazsa olmazlarımızdan ve demokrasimizin 
vazgeçilmez unsurlarından birisidir. 
Demokratik hür basın, basının sansür 
edilmesi, basının susturulması, tabiiki hiçbir 
demokraside istenmeyen, kabul edilmeyen 
konulardır” dedi. 

BASIN OKUL VE REHBERDİR
Selamlama konuşmasında, özgür basının, 
özgür toplum anlamına geldiğini vurgulayan 
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
Atatürk’ün bir sözünü hatırlatarak; “Basın 
Milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve 
uyarmada, bir millete gereksindiği fikri gıdayı 
vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk 
hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini 
teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir 
okul, bir rehberdir” dedi.  

BİRLEŞTİRİCİ, SANSÜRSÜZ BASIN
Gecede, Burdur Milletvekili Mehmet 
Göker de bir selamlama konuşması yaptı.  
Konuşmasında, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bu programının, yerel basını teşvik 
açısından önemli gördüğünü belirten Göker; 
“Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan 
kurtulması için, basın mensuplarına büyük 

iş düşmektedir. Yapacağınız haberlerde 
birleştirici, bütünleştirici ve ülkeyi düştüğü bu 
sıkıntıdan kurtarmayı ele alıcı bir çaba içinde 
bulunmamız lazım. Doğru, dürüst, ilkeli bir 
habercilik anlayışıyla sansürsüz nice basın 
bayramı diliyorum” dedi. 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Burdur Milletvekili Reşat Petek de bir 
selamlama konuşması yaparak; Özgür basının 
her ortamda, hukuk kuralları içinde, evrensel 
değerler ve basın ahlak ilkeleri çerçevesinde, 
özgürce yayınlarını devam ettirebildiği nice 
yıllara temennisinde bulundu. Petek şunları 
söyledi: “İfade hürriyeti olmadan, bir basın 
hürriyetinden söz edemeyiz. Temel hak 
ve özgürlüklerin, hukuk kuralları içinde 
teminat altına alınmadığı bir sitemde de 
basın özgürlüğünden söz edemeyiz. Basın 
özgürlüğü, yöneticilerin keyfi takdirleri, keyfi 
muameleleri, keyfi kararlarına bırakılmışsa, 
yine ifade özgürlüğünden söz edemeyiz. Yine 
basın özgürlüğü; sermayenin finans gücüyle, 
birşeyleri zorla yazdırma anlayışı içinde 
yapılıyorsa, orada da bir basın özgürlüğünden 
söz etmek zordur.”

BASIN MENSUPLARINA SAHİP ÇIKILMALI
Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ise, 
günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı 
konuşmada; basın mensuplarına sahip 
çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Burdur 
Valisi Hasan Kürklü’den; kurumlardan haber 
alma konusunda basın mensuplarına yardımcı 
olunmasını istedi. 
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
üyesi olan Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), Burdur Ticaret Borsası 

(BTB) ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası 
(Bucak TSO), 2014 yılı vergi rekortmenlerini 
ödüllendirme programında yine bir araya 
geldiler. Burdur’un en büyük STK’ları olan 
bu güzide kuruluşlarımız, yine bir birlik ve 
yekvücut tablo  oluşturdular. 

Hisarcıklıoğlu, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından (BUTSO) vergi ödül töreninde 
yaptığı konuşmada Burdur’a bakıldığında her 
firmanın birer yıldız olduğunu ve her firmanın 
madalya almayı hak ettiğini söyledi.

2014 DÖNEMİ VERGİ ÖDÜL TÖRENİ 
BUTSO, BTB, BUCAK TSO OLARAK 

BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Burdurlu vergi ve ihracat rekortmenleri, Türkiye ekonomisinin kalbi olan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin Başkanı ve Türk iş hayatının Lideri 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun elinden aldı.  

Türkiye’de son bir yılda istihdam artışının 
yüzde 6, Burdur’da ise yüzde 7 olduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de işsizlik 
yüzde 10 iken Burdur’da bu oranının yüzde 
7’de kaldığını kaydetti.

Devletten beklentilerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“İstediğimiz şey şu, rakip ülkeler hangi 
şartlarda üretiyorsa, hangi şartlarla alıp 
hangi şartlarda satıyorsa biz de aynı şartları 
istiyoruz. İstihdam üstündeki vergi yüklerine 
baktığımızda dünya birincisiyiz. ‘Dünya işi 
nasıl kolaylaştırırız, üretimi nasıl artırırız’ 
derken biz tam tersine istihdam üzerindeki 
vergi yüklerini artırıyoruz. Son dönemdeki 

16 ŞUBAT 2016
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asgari ücretteki yüzde otuzluk artış özellikle 
Türk özel sektörü olarak ihracatımızda bizi 
rakiplerimize karşı dezavantajlı bir konuma 
getirdi. Devletimiz, sağolsun 100 lira destek 
verdi. Bizim istediğimiz, rakiplerimizle eşit 
şartlarda çalışmak. Bizim istihdam üzerindeki 
vergi yükümüz yüzde 70’ler civarında, 
Amerika’da bu oran yüzde 30 civarında. Asgari 
ücret düşük değil. En yüksek dördüncü asgari 
ücret bizde. Bu kapsamda hükümet reform 
yapma sözü verdi. ya hükümet üzerimizdeki 
yükü kaldırsın ya da kaldırmayacaksa ilave 
yük getirecek hiçbir şey istemiyorum.”

“Ticarette karekodlu çek kullanımını 
yaygınlaştırmak istiyoruz”
Karşılıksız çeklerin de büyük sorun olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çekte 
Yargıtayda bekleyen dosya sayısının 242 
bin olduğunu, bu dosyaların görüşülmesi 
ve onaylanması hailinde yüz binlerce kişinin 
cezaevine gireceğini söyledi.

Ticarette karekodlu çek kullanımını 
yaygınlaştırmak istediklerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bu çeki istediğin zaman cep 
telefonundan okuttun mu, çek sahibinin 
geçmişini görüyorsun. Bize de bu lazım. 
Alışverişinizi karekodlu çekle yapın. Bunları 
yaygınlaştıralım. Bütün bankalar karekodlu 
çek kullanıyor” dedi.

Hükümetten söz verilen yapısal reformların 
gerçekleştirmesini beklediklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin geleceğinden 
umutluyum. Siyasetten tek talebimiz söz 
verilen yapısal reformlara odaklanılması. 
2003- 2007 devresinde tarihimizin en 
büyük büyümesini yaşadık. Niye? Çünkü 
birinci odaklanmamız yapısal reformlardı. 
Gündemde de var. Hükümet bunları vadetti. 
İnşallah el birliği ile bunu yapabilirsek, bizi 
kimse tutamaz” diye konuştu.
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK’in 
konuşması şöyle: 

“Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur Ticaret 
Borsası olarak, ilimizin üç kardeş kuruluşu 
işbirliğiyle düzenlediğimiz, geniş kapsamlı 
2014 mali yılı Vergi Ödül Törenimize hoş 
geldiniz diyor, saygılar sunuyorum! 

Burada toplanmamıza vesile olan, ilimizin 
lider firmalarını, şirketlerini ve vergi 
rekortmenlerimizi yürekten kutlarken, 
davetimize katılarak gösterdikleri duyarlılık 
sebebiyle başta Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımıza ve tüm hazuruna, yürekten 
teşekkür ediyorum 

VUK TASARISI (Vergi Usul Kanunu)
Sözlerime başlamışken; yeni yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu (VUK) Tasarısından söz 
etmek istiyorum. Zaten mevcut yasa ve 
sistemlerin, iç ve dış üretim ve ticaret alanları 
çerçevesinde taşıdığı çelişkilerin sıkıntılarıyla 
boğuşurken, bir de bu tasarının ortaya 
çıkması, iş hayatımızı tedirgin etmektedir. 

Bu tasarı ile ispat külfeti getirilmekle 
birlikte, bundan çok daha önemlisi; Cezalar 
Bölümündeki düzenlemelerdir. 

Bu haliyle gerçekleşirse; Türkiye’de yaşayan 
herkes, hapis cezası tehdidi altında olacaktır. 
Tasarının 282. Maddesi; “Kaçakçılık Suçu”nu 
düzenlemektedir. Defter ve kayıtlarda 
muhasebe hilesi yapılması; defter ve 
belgelerin gizlenmesi, belgelerin muhteviyatı 
itibariyle, yanıltıcı belge ya da sahte olarak 
düzenlenmesi gibi durumlar, kaçakçılık 
suçunu oluşturmaktadır. Devleti vergi zararına 
uğratma fiili ile zararın üç katı ceza verilirken, 
bu zarar, kayıtsız işleyişle verildiğinde ise, 
ceza yüzde 50 artırılarak verilir. Ancak, söz 
konusu 282’nci maddede, bundan daha 
önemlisi şu ki; iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunacağı yer almaktadır. 

Kayıt dışılıkta %50 artırılacak bu cezanın 
paraya çevrilmemesi ve hükmün geri 
bırakılmaması ise, gerçekten çok ağır 
hükümlerdir. Kanaatimiz odur ki; bu 
düzenlemelerde, suç ile ceza arasında, ciddi 

orantısızlık bulunmaktadır.  Tabii ki; kayıt dışı 
kalandan, mutlaka vergi alınmalıdır. Ancak, 
hapis cezası çok ağırdır. Uygulaması da 
ayrıca büyük sıkıntılar doğuracaktır. 

Mevcut haksızlıklara, yeni haksızlıkların 
eklenme tehlikesi ile karşı karşıyız. Bu açıdan, 
tasarının yeniden gözden geçirilmesini 
bekliyoruz.

HİZMET KALİTESİ
1923’te kurulan Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odamız, halen 2401 üyeye sahiptir. Bu değerli 
üyelerimiz, 13 ayrı meslek grubunda yer 
almaktadır. 

Bilindiği gibi Oda’mız, asli olarak tüccar, 
sanayici ve üreticimizin resmi sicil işlemlerini 
yürütmektedir. Ancak, Ülkemizin de gelişimine 
paralel şekilde, Dünyanın çok sayıda ülkesiyle 
ihracat-ithalat ilişkileri geliştiren değerli 
üyelerimizin bürokratik ve vizyonel rehberlik 
ihtiyaçları da artmaktadır. 
Sınırları genişleyen ekonomik faaliyetlerin 
gereklerini karşılayabilmek için, Oda’mızın 
hizmet niteliğini, Uluslararası kaliteye 
çıkarmamız gerekiyordu. Bunu sağlayan 
Akredite Oda Belgemizi, 2012’de aldık. 
Geçtiğimiz aylarda yapılan denetimlerle, 
Akredite rüştümüzü ispat ettik ve geliştirmeye 
de devam ediyoruz. 

Bu vesile ile tüm personelime katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum.
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NASIL BURDUR?
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
Burdur için en temel hedef, ÜRETEN 
BURDUR olmalıdır diyoruz. Üreten Burdur; 
tüm sektörlerde mal, katma değer ve hizmet 
üreten, insan kaynakları üreten, fikir-düşünce 
üreten ve üniversitesi ile birlikte icat üreten bir 
Burdur olmalıdır. Olmak zorundadır.

Bunun için, Oda-Borsa-Birlik-KöyKoop ve 
diğer STK’lar olarak, ortak platformlarda, 
ortak akıllar üreterek ve bunların ışığında 
geliştirilecek ortak planlar içinde, sağlıklı 
zeminlerde birlikte yürümek zorundayız. 
Burdurlu işadamları olarak, bize düşen 
görevin, öncelikle Burdur ekonomisi olduğunu 
biliyoruz. 
Bu nedenle ki; Burdur’un ana sektörleri olan 
Tarım, hayvancılık, Tarım Makineleri ve Gıda, 
Doğaltaş-mermercilik, Eğitim ve Ticaret ile 
Turizm konularında, önümüzdeki dönemlerde 
yapmamız gereken vizyonel hedeflerimiz 
olmalıdır. Bu hedeflerin odak noktasında ise; 
insan, yatırım, ar-ge, marka, icat gibi hayati 
konular yer almak zorundadır. 

OSB’LER
Bildiğiniz gibi, uzun yıllardır beklediğimiz 2. 
OSB’mizin, istimlak ve alt yapı gibi çalışmaları 

tamamlandı. 96 Hektarlık alanımızın, yaklaşık 
yarısı da tahsis edilmiştir. 2. OSB’mize, 
yatırımcı bekliyoruz. Öncelikle bu konuda 
emeği geçen herkese ve maddi destek 
sağlayan Hükümetimize çok teşekkür 
ediyorum. 

Önümüzdeki dönemde; Burdur Isparta 
ve Antalya olarak üç ilin orta yeri olan 
Ağlasun bölgesinde, Bölgesel OSB kurmayı, 
Mermercilik ve Hayvancılık İhtisas OSB’leri 
kurmayı planlıyoruz. 

Ayrıca, ticaret ve yatırım alanları üretmek, 
şehircilik-imar sorunlarını çözmek, Şehrin 
Üniversite ile buluşmasını sağlamak 
zorundayız. Bunun için, başta Belediyemiz 
olmak üzere, resmi, sivil, siyasi tüm kesimlerle 
bir ortak tavır, moral ve heyecana ihtiyacımız 
olacaktır. Biz Oda olarak, üzerimize düşeni, 
her zaman olduğu gibi yerine getirmeye 
daima hazırız. 

Huzurlu, mutlu, Dünyada sözü geçen, 
kalkınmış bir Türkiye için ve tabii ki kalkınmış 
bir Burdur için başka yol olmadığı artık 
bilinmektedir. Biz, bütün olumsuzlukları yok 
edip  hedefimize ulaşabiliriz. Bu duygularla 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”
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TR 61 BÖLGESİ SANAYİ ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI PROJESİ

Projenin Tarihi   : 22.12.2014
Projenin Başvurulacağı Program : BAKA Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Proje Lideri    : Akdeniz Üniversitesi - Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik 
       ve İş Geliştirme Merkezi
Proje Süresi    : 3 ay
Projenin Uygulanacağı Yer  : Antalya, Burdur, Isparta 
Projenin Amacı   :
Projenin genel amacı; Batı Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye genelinde yerel kalkınmada öncü, 
istihdam ve rekabet gücü yüksele düzeye gelmesi için Bölgenin potansiyellerinin ortaya 
çıkarılması ve bu doğrultuda sosyal sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesidir.

Projenin özel amacı; Antalya, Isparta ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odaları, Gelir idaresi 
Başkanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri 
kayıtlarından alınacak firma verileri ile proje ekibinin bu firmalarla yapacağı birebir ziyaretlerden 
edinilen veriler karşılaştırılıp güncel sanayi envanteri çıkarılarak Bölgenin sanayi potansiyeli 
ortaya çıkaracak bölge sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak.

Firmalarla yapılacak birebir görüşmeler sonucu Üretim, dış ticaret, insan kaynaklan, lojistik, 
Ar-Ge, e- ticaret ve kalite yönetimi başlıkları altında Bölgenin mevcut durumu ortaya çıkararak 
karar alıcılar tarafından Bölgenin gelişme eksenleri belirlenmesine katkı sağlamak,

Firmaların üyesi oldukları sivil toptum kuruluşları belirlenerek bölgede yer alan STK’ların 
envanteri çıkarılarak Bölgenin sosyal altyapısını geliştirmektir.

Proje He üniversite özel sektör arasında ilişkiler güçlenecek ve Bölge sanayisinin nitelikli insan 
kaynağı kapasitesi arttırılacaktır.

Ayrıca proje kapsamında oluşturulacak Sanayi Portalı ile ziyaret edilen her firma için ayrı bir 
sayfa oluşturulacak ve bu sayfada firmayla ilgili 5 adet görsel, detaylı iletişim bilgileri, sektörü 
gibi bilgilere yer verilerek Bölgenin sosyal altyapısı geliştirilecektir.

Projenin Beklenen Sonuçları:
• TR61 Bölgesinde Sanayi Envanterinin çıkarılması ile yerel yöneticilere ve özel sektör 
kuruluşlarına olduğu kadar, bölgenin planlı gelişmesi sürecinde kamu desteği ve teşvik politikaları 
ile ilgili kararların alınmasında ve merkezi/yerel yönetime verilecek rolün belirlenmesinde bir 
altyapı oluşturulacak,
• Firmaların yasal zorunluluk olan Sanayi Sicil Belgesi almaları sağlanacak,

PROJE
• Bölgenin imalat sanayi kuruluşlarının çeşitli alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, 
bu doğrultuda Bölgenin imalat sanayisinin gelişimine yönelik faaliyet plan ve programlarının 
oluşturulabilmesi ne katkı sağlanacak,
• Kuruluşların sektöre! bazda kapasitelerinin, istihdam yapılarının, iş gücü ihtiyaçlarının ve 
üretim profillerinin belirlenmesi ile Bölgenin sanayi gelişimine yönelik yol haritalarının, istihdam 
ve yatırım politikalarının hazırlanması sağlanacaktır.
• Bölgede istihdam edilen nitelikli insan kaynağı kapasitesinde artış sağlanacaktır.
• Proîe. Bölgede yeni Üretim yapmak isteyen yatırımcılar için, bam madde temini, pazar 
imkânları, rekabet koşullan konusunda yol gösterici olacaktır.
• Proje ile TR61 Bölgesi imalat sanayinin yapısını ve gelişme eksenlerini incelemek için gerekli 
olan karşılaştırılabilir verilerin oluşturulması, bu verilere dayanarak özel sektör kuruluşlarının 
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potansiyel yatırım al anlan m daha isabetli değerlendirmesine olanak sağlanacak ve 
girişimcilere, yatırımcılara, kredi ve diğer destekleri veren kuruluşlara yön gösterecek bilgiler 
ortaya konulacaktır.

Projenin Temel Faaliyetleri:
1. Proje Ofisinin Kurulması
2. Projenin Paydaşlara Tanıtılması (Kick Off) Toplantısı
3. Sanayi Envanterinin Hazırlanması
    3.1. Literatür Taraması
    3.2. Yarı-Yapılı Yüz-yüze Anket Yöntemi
    3.3. Verilerin Analizi
    3.4. Verilerin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi
4. Sanayi Portalmın Oluşturulması
5. Envanter Kitapçığının Basılması & Dağıtımı
6. Proje Kapanış Kokteyli

Proje Bütçesi: 84.830,00 TL

Ajansın Projeye Sağlayacağı Desteğin Oranı: % 100
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İŞLETMELERDE AR-GE ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE
YENİLİKÇİ UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI

Projenin Tarihi   : 17.04.2015
Projenin Başvurulacağı Program : Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı 
       (Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Yararlanıcı    : Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
Projenin Adı    : Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yeşil Dönüşüm Projesi
Proje Süresi    : 9 ay
Projenin Uygulanacağı Yer  : TR61/Burdur
Proje Toplam Bütçesi (TL)   : 90.210,98
Talep Edilen Destek Miktarı (TL) : 67.658,23
Ana Faaliyet Alanı   : Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
Projenin Amacı   :
Projenin genel amaçları; Proje ile TR61 Düzey2 Bölgesinin yasam kalitesinin yükseltilmesi, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ar-Ge ve Yenilikçilik odaklı Yenilenebilir Enerji kullanımı, 
çevresel duyarlılık ve farkındalığın artırılarak yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştiren 
yerli işletmelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projenin özel amaçları; 
1. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında yenilenebilir enerji ve 
yenilikçi teknolojiler uygulayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,
2. Yakın zamanda uygulamaya geçilecek olan elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı oluşturarak, 
mevcut araçlardan kaynaklanan fosil yakıt kullanım maliyetlerini azaltıcı bir yöntemin 
geliştirilmesine imkan sağlanması,
3. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevre kalitesinin 
korunmasına katkı sağlanması. 
4. Geliştirilecek yeşil dönüşüm projesinin başta diğer kamu kuruluşlarına rol model oluşturması 
ve buna bağlı olarak projemizde kullandığımız yerli ve yenilenebilir enerji teknolojileri ürünlerinin 
desteklenmesidir.

Genel Hedefler:
Proje ile TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin yasam kalitesinin yükseltilmesi, Kamu Kurum ve 
kuruluşlarında Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Yenilenebilir Enerji Kullanımı, çevresel duyarlılık 
ve farkındalığın artırılarak yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştiren yerli işletmelerin 
desteklenmesi hedeflenmiştir.

Özel Hedefler:
1. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında yenilenebilir enerji ve 
yenilikçi teknolojiler uygulayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,
2. Gerçekleştirilecek projenin başta diğer kamu kurum ve kuruluşlarına rol model oluşturması 
ve buna bağlı olarak projemizde kullandığımız yerli ve yenilenebilir enerji teknolojileri ürünlerinin 
desteklenmesidir.
3. Bu proje; yüklü rakamlarda elektrik sarfiyatı yapan Kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olacaktır.
4. Bu proje; hizmet verme aksamayacak müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
5. Bu proje ile; aylık 1.500.- TL aşan elektrik giderimiz azalacak, hem kuruntumuza hem de 
ekonomimize katkı sağlayacaktır.
6. Bu proje; elektrik için harcadığımız rakam, bütçe kalemlerinde kalacağı kin üyelerimize daha 
fazla hizmet etmemize katkı sağlayacaktır.
7. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 2.500 üyeye hizmet vermektedir. B proje ile hizmetler 
aksamadan yerine getirilecektir.
8. Enerji kesinti ve dalgalanmalarından meydana gelen makine ve ekipman arızalanmaları 
daha az olacaktır.
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BURDUR ET VE SÜT İLE DÜNYA’YA AÇILIYOR PROJESİ

Proje Tarihi  : 09.05.2016

Kurum   : Ekonomi Bakanlığı - UR-GE Projesi

Yararlanıcı  : Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Proje No  : 16.UR-GE-023

Proje Maliyeti  : Her bir çalışma için farklı proje maliyet rakamları mevcuttur.

Projenin Genel Amacı:
Burdur Et ve Süt ile Dünya’ya Açılıyor projesi ile Burdur ilindeki süt ve kırmızı et sanayicilerinin 
ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedef grupta yer alan şirketler ihtiyaç analizi neticesinde alacakları dış ticaret eğitimleri, alım 
heyetleri, profesyonel danışmanlık hizmeti ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmış olacaklardır. 

Projenin Özel Amaç ve Hedefleri:
Özel Amaç 1.
Projede yer alan ve daha önce hiç ihracat yapmamış veya düşük düzeyde ihracat yapmış olan 
şirketlerin ihracata başlamalarını veya ihracatlarının artırılmasını sağlamak.

Özel Amaç 2.
İhtiyaç analizi sonrasında şirketlere yönelik eğitim, yurtdışı pazarlama, danışmanlık, alım 
heyetleri vb. faaliyetler ile şirketlerin ihracata yönelik kurumsal kapasitelerinin arttırılmasını 
sağlamak. 

Hedef 1. 
Proje bitimini takiben hedef grupta yer alan şirketlerin 1 yıl içerisinde en az 3 ülkeye ihracat 
yapabilmelerini sağlamak.

Hedef 2. 
Gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi neticesinde şirketlerin;
• Belirlenen eğitim ihtiyacı ile dış ticaret alanında uzman kişilerden eğitim almalarını sağlamak.
• Yurtdışı pazarlama imkânı ile uluslararası alanlarda daha aktif yer almalarını sağlamak.
• Alınacak profesyonel danışmalık hizmetleri ile şirketlerin dış ticaretlerinde karşılaşabilecekleri 

sorunları öngörebilme kapasitelerini artırmak ve bu sayede daha efektif çalışmalarını 
sağlamak.

• Yurtdışından davet edilecek alım heyetleri ile B2B görüşmeleri vb. faaliyetler aracılığıyla 
daha etkili iletişim kurabilmelerini sağlamak.

Projenin Gerekçesi:
Burdur ilinde et ve süt sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük bir kısmı ihracat 
yapmamakta veya sınırlı miktarda yapmaktadır. Burdur ilinin süt üretiminde ve hayvancılıktaki 
potansiyeli göz önüne alındığında bu durumun değişmesi ihtiyacı ve olanağı ortaya çıkmaktadır. 
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Bölge planında da yer alan süt ve hayvancılığa ilişkin kümelenme faaliyetlerinin uygulanması 
çalışmaları Burdur ilinde başlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
güdümlü proje destek programı kapsamında Süt ve Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi projesi 
ön onay almıştır. Projenin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının 
da yer aldığı proje paydaşları ile birlikte yürütülmesi planlanmaktadır. Günlük süt üretim miktarı 
1000 tonu bulan Burdur bu merkez ile birlikte, üretilen sütün bölgede işlenmesi, yeni ürünler 
ortaya çıkarılması, sütün işlenmesi sürecindeki aksaklıklara bilimsel çözüm bulunması gibi 
konularda hizmet verebilecek bir tesise kavuşmuş olacaktır. Özetle projenin, Burdur ilini süt 
ve süt ürünleri konusunda, potansiyeline uygun biçimde çok daha ileri bir noktaya taşıması 
hedeflenmektedir. 

Burdur Et ve Süt ile Dünya’ya Açılıyor Ur-Ge projesinin, kümelenme faaliyetlerinin bir diğer 
ayağı olarak Burdur süt kümelenmesine destek sağlaması düşünülmektedir. 

Projenin gerçekleştirileceği bölge/ilin ve sektörün durumu:
Burdur ili 2014 yılında yaklaşık 195 milyon, 2015 yılında ise 210 milyon dolarlık toplam ihracat 
rakamlarına ulaşmıştır. Gerçekleşen bu ihracat çok büyük oranda şehirdeki mermer rezervlerinin 
varlığı ve buna bağlı gerçekleşen üretim faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

TÜİK’in 2015 yılı verilerine göre Burdur’un süt ve süt ürünleri toplam ihracatı 823.368 Amerikan 
Doları’dır. Süt ve Hayvancılık sektöründe ihracata dönük bir atılım, ildeki ihracat çeşitliliğinin 
artmasına ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir sorun teşkil eden cari açığın azaltılmasında 
katkı sağlayacaktır.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğinin 2013 yılı verilerine göre Burdur süt üretiminin en fazla 
olduğu illerdendir. Birliğin verilerine göre yıllık toplanan inek sütü miktarı 300 bin tonun üzerinde 
olan yedi ilden biridir. TÜİK verilerine göre yıllık toplanan inek sütü miktarı 391.385 tondur.  
Ayrıca et üretimi 2015 yılı itibariyle 7.690 tondur.

Türkiye’de sığır varlığının %41,3’ü kültür ırkı iken Burdur’da ise bu oran %91,36’dır. Burdur 
ilindeki toplam 20.569 adet süt sığırcılığı işletmesinin %70’i ön soy kütüğüne kayıtlı, %25’i ise 
soy kütüğü sistemine kayıtlı işletmelerdir. Bu durum kayıtlı ve bilinçli yetiştiricilik yapıldığının bir 
kanıtıdır.  Bu işletmelerin büyük bir bölümü aile işletmesi olarak kalmış ve ürünlerinin yurtdışında 
pazarlanması aşamasında yeterli eğitim ve danışmalık hizmetleri alma eğilimleri düşük olduğu 
için istenen düzeyde ihracat yapamamaktadırlar. İhtiyaç analizi sonrası başlanacak olan eğitim, 
danışmanlık, alım heyetleri ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile şirketlerin ihracat kapasitelerinin 
artması sağlanacaktır.  Ayrıca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin 
üreticiler ve birliklerle hâlihazırda işbirliği içinde olması, ilde kooperatifçilik ve birlik anlayışının 
gelişmiş olması ve ilin ulaşım olanaklarının geniş olması gibi önemli avantajları ile Burdur ili dış 
ticarette öne çıkabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir.  

İzleme ve Değerlendirme:
Katılımcı şirketlerin proje özel amaç ve hedeflerine ulaşmadaki performansları işbirliği kuruluşu 
tarafından aylık sürelerle izlenecektir. Bu izleme faaliyetleri düzenli şirket ziyaretlerinin yanı sıra 
ihracat, istihdam, üretim kapasitesi gibi verilerin toplanması ve değerlendirilmesini içerir. Öte 
yandan proje koordinatörünün 6 aylık periyodlarla düzenleyeceği raporlarla; yurt dışı ziyaretleri, 
eğitim gibi gerçekleşen proje faaliyetlerinin verimliliği şeffaf bir şekilde değerlendirilip sonuçlar 
Ekonomi Bakanlığı ile paylaşılacaktır. Bu verimliliğin ölçülmesinde ise faaliyete katılanlar ile 
gerçekleştirilecek görüşmeler, yapılacak anketler, alınacak bilgiler ve mali tablolar belirleyici 
olacaktır.
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MESLEKİ EĞİTİMDE İSTİHDAM AMAÇLI OKUL-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Proje Tarihi  : 14.06.2016

Kurum   : BAKA-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Yararlanıcı  : Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Proje No  : TR61/16/SOSYAL/0005

Proje Maliyeti  : 104.977 TL

PROJENİN AMACI VE GEREKÇELERİ
Milli Eğitimi Bakanlığı’ nın UMEM ve IMEM projelerine bağlı olarak, yerelde olanakları kısıtlı 
olan başarılı ortaokul mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren 
meslek liselerine girmelerinin desteklenmesi; onlara staj olanağı sağlanarak, beceri ve 
yeterliliklerinin artırılması; böylelikle ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların 
yetiştirilmesidir.

Ortaokuldan itibaren öğrencilerin yeteneklerine bağlı olarak meslek liselerine yönlendirilmesi 
ve bu okullara giden öğrencilerin sınavı kazanamadığı için değil yetenekli olduğu için bu 
okullarda olduğuna yönelik farkındalık oluşması gerekmektedir. Bu doğrultuda projemiz ile 
ortaokul öğrenci ve velilerinde bu yönde bir algı ve farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

• 600 öğrenci kapasiteli

• 490 sayıda öğrencimiz eğitim öğretim görmekte

• 2015-2016 yılında 71 yeni öğrenci kaydımız yapıldı

• 2015-2016 eğitim öğretim yılında 95 öğrenci mezun olacak

• 85 i staj yapmaktadır.

• Staj için toplamda 16 kuruluşla irtibata geçilmektedir.

• Bir öğrencinin staj maliyeti asgari ücretin (brüt miktarının) %30’udur.

• Bugün itibariyle 300,16 TL’ dir. Günlük 25,01’dir. Staj yapan bu öğrencinin sigorta 

maliyeti asgari ücretin %1’ i olup kaza ve hastalık sigortasıdır. Bu gider devlet tarafından 

karşılanmaktadır.
Gerekli eğitimin verilmesi için gerekirse uygulamaya yönelik öğretmenlere de ilgili şirkette 
eğitim verilebilir. Şirket çalışanlarına hizmet içi eğitim kapsamında meslek lisesinde eğitim 
verilebilir. Bu firmanın eğitimli personel sayısında artış sağlayacağı için kalitesine doğrudan 
etki edecektir.

Meslek liselerinde son sınıf öğrencilerine, KOSGEB veya BAKA tarafından verilen girişimcilik 
kursları verilerek bu öğrencilere sertifika verilmelidir. Böylece mezun olduktan sonra kendi işyerini 
açmak isteyen öğrencilerin KOSGEB’ in hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanmaları 
sağlanabilir. 18 yaşından küçük olmaları buna engel teşkil edebilir. Ancak sertifikalarına 18 
yaşından sonra kullanılmasına yönelik konulacak olan koşul bunu çözebilecektir.

• Yetenekli, başarılı ancak aile yapısı ve maddi durumu nedeniyle olumsuzluklar 
yaşayan gençlere STK ve odaların desteğiyle burs temin edilecektir.

• İşbaşı eğitimine başlayacak olan öğrencilere İş Güvenliği hakkında bilgilendirme 
semineri verilecektir.

• Proje çalışmalarına, AB Erasmus programı gençlik değişimleri ve mesleki eğitim 
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projeleri ile sürdürebilirlik kazandırılacaktır.
• Meslek lisesi mezunu ya da mesleğinde başarı elde etmiş kişilerle öğrenciler kariyer 

günleri planlaması ile bir araya getirilecektir.
• Okulun 2012-2013 yılı mezun sayısı 120,
• 2013-2014 yılı mezun sayısı 128,
• 2014-2015 yılı mezun sayısı 114 iken, işe giren öğrenci sayısı 5,
• Üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı ise 80’ dir.
• Buradan hareketle mezun olan öğrencilerimizin %1,3 ü istihdam edilirken %22 

sinin üniversiteye yerleştiği görülmektedir.
• Diğer kalan gençlerin ise zorunlu eğitim dışına çıktıkları için, durumu bilinmemektedir.

ONLİNE PLATFORM
Amaç:
• Meslek Liselerinde okuyan ve staj yeri arayan öğrencilerimizi firmalarla bir araya getirebilmek
• Meslek Lisesi mezun/mezun olmak üzere olan öğrencilerini iş dünyasıyla tanıştırarak 

istihdam sağlanması
• Engelli vatandaşlarımıza istihdam sağlanması
• Ev Hanımlarımıza istihdam sağlanması

İşleyişi:
• Sisteme giriş yapan “Üye”: staja gereksinim duyan meslek lisesi öğrencil1i,meslek lisesi 

mezunları,engelli vatandaşlarımız ve ev hanımları
• Sisteme giriş yapan “Firma”:Stajer ihtiyacı olan ya da ilerde almaya düşünen, istihdam 

sağlayabilecek ya da üyelere yaptırabilecekleri iş tanımları olan tüm firmalar
• Sisteme giriş yapan “Editör” grubu :Sistemin kontrol ve iş akışını kontrol eden,ödeme 

akışını,iş kayıt,stajer talebi kayıtlarını takip eden, üye ve firma arasındaki talep,işleyiş 
,şikayet ödeme işlemlerini kontrol eden grup.Sosyal medya çalışmasıyla sistemi kamuoyuna 
duyurma görevi de dahildir.
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SÜT TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

Projenin Tarihi   : 28.07.2017
Projenin Başvurulacağı Program : Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı 
       (Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Projenin Sahibi   : Mehmet Akif Ersov Üniversitesi
Projenin Ortakları   : Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret ve 
Sanayi Odası, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Buldur Ticaret Borsası, Bucak Ticaret 
ve Sanayi Odası, Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi, Burdur Ziraat Odası, Burdur İli Köy 
Kalkınma Kooperatifler Birliği
Projenin Adı    : Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi Projesi
Uygulama Yeri ve Süresi  : Proje, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesi 
örtülü mevkii kampüs alanı içerisinde, 24 aylık bir zaman diliminde tamamlanacaktır.
1. Proje ile tek katlı araştırma merkez binası ile günlük 3 ton kapasiteli bir pilot işletme 

kurulacaktır. Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde alt birim ve laboratuvarlar olarak; 
inovasyon Birimi, Kalite Yönetim Birimi, Kalite Kontrol Laboratuvarı, Mikrobiyoloji ve 
Moleküler Laboratuvarı, Ambalaj Laboratuvarı, Proje Koordinasyon Birimi, Teknoloji 
Geliştirme Birimi, Tanı Teknolojileri Laboratuvarı, Kültür Bankası birimleri adı altında toplam 
9 alt birim kurulacak,

2. Burdur ili Süt Endüstrisi yanı sıra, diğer illerdeki süt üreticileri, süt kooperatifleri, süt 
işletmelerinin sorunlarına odaklı projeler üreterek bölgenin AR-GE laboratuvarları olarak alt 
yapışım oluşturacak ve sanayicilerin kendi imkânlarıyla kuramadığı AR-GE çalışmalarına 
destek olunacaktır.

3. Ülkemizin süt endüstrisi alanında ilk tam kiti geliştirme laboratuvarı kurularak, hem bilime 
hem de ülke ekonomisine büyük destek sağlayacaktır.

4. Burdur ilinde sanayicilerle de ortak yapılacak çalışmalarla, süt teknolojileri alanında 
proje sayısında önemli artışlar sağlanacak, bölgeye yeni teknolojilerin getirilmesi katkı 
yapılacaktır.

5. Projede, sürdürülebilir hizmet anlayışı ile yeni ürün geliştirmeye yönelik faaliyetlerde 
bulunularak, markalaşmış ürünlerin sayısı ve üniversitenin patent ve/veya faydalı model 
sayılarında artış sağlanacaktır.

Hedef Kitle:
• İldeki 13 000 Hane Süt Üreticisi
• İldeki 1150 Süt Toplayıcısı
• İldeki 255 Adet Süt Kooperatifi
• İldeki 16 Adet Süt İşletmesi
• Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademisyenleri ve öğrencileri
• Birlikler
• Çevre illerdeki süt üreticileri, kooperatifler, süt toplayıcıları, süt işletmeleri,
• Diğer üniversiteler
• Tüketiciler
• Ambalaj Sektörü Fabrikaları
• Sağlık Personeli (doktorlar, diyetisyenler)
Proje Toplam Bütçesi (TL)   : 4.000.000,00
Talep Edilen Destek Miktarı (TL) : 3.000.000,00
Projenin Özel Amaçları  : 
• Kurulacak pilot süt işletmesi ile 3 ton/ gün kapasiteli üretim yaparak, laboratuvar 

koşullarından endüstriyel boyuta üretimi taşımak, sorunların algılanmasını kolaylaştırmak 
ve çözüm üretici projeleri işletme bazında değerlendirebilmek, yeni ürün gelişimini 
endüstriyel üretime çevirebilmek ve üretimin her aşamasında (tarladan softaya gıda 
güvenliği çerçevesinde) karşılaşabilecekleri sorunlarım yerinde inceleyebilmek ve çözüm 
üretmek,
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• Yapılacak olan üretim sadece üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin ihtiyacına 
yönelik olacaktır ve ticari olarak kullanılmayacaktır. Ayrıca bu merkezden elde edilen tüm 
veriler proje ortakları Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 
Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Burdur Ticaret Borsası, Bucak Ticaret ve Sanayi 
Odası, Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi, Burdur Ziraat Odası, Burdur İli Köy Kalkınma 
Kooperatifler Birliği aracılığıyla bu alanda faaliyet gösteren ticari işletmelerle hiçbir ön koşul 
sunulmadan ücretsiz olarak paylaşılacaktır. Bunun sonucunda kamu kurumlan, üniversite 
ve özel sektör işbirliği sağlanmış olacaktır.

• Geleneksel ürünlerimizden peynir, tereyağı, yoğurt ve dondurma gibi ürünlerin üretiminde 
teknolojik yaklaşımlarla çözüm odaklı projeler gerçekleştirmek, sonuçların paydaşlarla 
paylaşılmasını sağlamak,

• Bozulmalara neden olan etmenleri belirleme ve önleme yollarına da ışık tutarak, üreticinin 
ve süt sektörünün zarara uğramasının önlenmesine yardımcı olmak.

• Farklı bölgelerde üretilen sütlerden elde edilen geleneksel ürünlerdeki temel farklılıkları 
ortaya çıkarmak, bu bilgileri literatüre kazandırmak,

• Üniversitemizde 2015 yılı BAKA desteği ile kurulmakta olan hayvan hastalıkları tanı merkezi 
ile işbirliği halinde süt ve süt ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyonu belirlemeye yönelik 
serolojik, moleküler ve hızlı tanı kitleri geliştirmek ve merkezde bu alanda bir tanı birimi 
oluşturmak,

• Orijine uygunluk veya Coğrafi İşaretleme olarak bilinen sisteme paralel olarak hareket 
ederek geleneksel ürünlerimizin tescillenerek koruma altına alınmasına imkân sağlayacak 
projeler geliştirmek,

• Ürünlerin tescillenerek ait olduğu coğrafya ve kültür içerisinde üretilmesi, dolayısıyla 
da ekonomik getirinin geleneksel süt ürünlerinin ait olduğu yöreye kazandırılması ve 
markalaşmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

• Süt işletmelerinin gıda güvenliği sistemini gerçekleştirirken karşılaştıkları hijyen problemlerini 
çözebilecek alternatif üretim prosesleri geliştirmek ve sanayiciyle bu çözümleri paylaşarak 
katkı sağlamak,

• Geliştirilecek akıllı ambalaj materyallerini üretmek ve bunun üretilmesine olanak sağlayan 
projelerle desteklemek, sanayiciye bu geliştirilecek ürünleri sunarak ticarileşmesini 
sağlamak,

• Özellikle kırsal bölgede üretim yapan süt üreticilerinin sorunlarım en baştan çözümleyebilecek, 
süt kalitesini artırıcı projeler gerçekleştirmek ve sonuçların Uygulanabilirliğini artırmak,

• Süt ve süt ürünleri teknolojilerinde ülkemizde ihtiyaç hissedilen nitelikli insan gücüne katkı 
sağlamak.
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D esteklerden faydalanmak isteyenlere 
açık olan proje eğitimlerinde, projenin 
nasıl hazırlanacağı, mantıksal çerçeve 

yaklaşımı, faaliyet planı, bütçe, iş planı 
kavramları, teklif hazırlama, sunma ve proje 
hazırlama ile ilgili konularda bilgiler verildi. 

Burdur merkez ile Bucak İlçesi’nde verilen 
BAKA’nın proje hazırlama eğitimleri; 
Gölhisar İlçesi ile Antalya il merkezinde 
de gerçekleştirildi. Gölhisar’daki proje 
eğitimine katılan Kaymakam Hüseyin Kürşat 
KIRBIYIK, BAKA’nın sürdürdüğü çalışmaları 
için teşekkür ederek katılımcıların projeler 
hazırlamasını istedi. 

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans 
Salonu’nda ve Gölhisar Kaymakamlığı Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen proje hazırlama 
eğitimlerini BAKA Proje Yönetim Birim 
Başkanı Sinan Mesuter, uzmanlar Mehmet 
Fehmi Dündar ve Bayram Altıntaş’dan oluşan 
ekip verdi. Katılımcılara, ‘Ar-Ge ve Yenilikçilik 
Odaklı Sanayinin Desteklenmesi’, ‘Alternatif 
Turizmin Geliştirilmesi’ ile ‘Tarıma Dayalı 
Sanayinin Geliştirilmesi’ alt başlıklarından 
oluşan toplam 20 milyon TL bütçeli 2012 Mali 
Destek Programı’na son başvuru tarihinin kar 

amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 12 
Mart 2013, kar amacı güden işletmeler için de 
13 Mart 2013 olduğu hatırlatıldı. 

Projenin nasıl hazırlanacağı, mantıksal 
çerçeve yaklaşımı, faaliyet planı, bütçe, iş planı 
kavramları, teklif hazırlama ve sunma süreci 
ile başvuru formu ve eklerinin doldurulmaları 
konularında katılımcılara bilgiler aktaran 
BAKA ekibi, projelerin puanlamalarında 
önemli noktalara dikkat çekti. Yerel kapasiteyi 
geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimlerde, 
Maliyetlerin Uygunluğu, Destekten 
Karşılanabilecek Maliyetler, Uygun Olmayan 
Maliyetler, Program ile Hedeflenen Sektör 
ve Alanlar, Değerlendirme Süreci sonrasında 
sözleşmenin imzalanması aşamalarıyla ilgili 
bilgi verildi. 

Desteklerden faydalanmak isteyen tüm 
ilgili kişi ve kurumlara açık ücretsiz proje 
hazırlama eğitimleri, Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda 25 Ocak 2013’de, Isparta’nın 
ilçeleri Gönen’de 23 Ocak’ta ve Yalvaç’ta 24 
Ocak’ta, Antalya’nın ilçeleri Kalkan’da 29 
Ocak’ta, Finike’de 30 Ocak’ta, Alanya’da 5 
Şubat’ta, Manavgat’ta 6 Şubat tarihlerinde 
gerçekleştirilecek.

GÖLHİSAR’DA BAKA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

25 OCAK 2013

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2012 Mali Destek Programı 
kapsamında Antalya merkezde ve Burdur’un Gölhisar İlçesi’nde proje 
hazırlama eğitimi verdi. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu380

AB İLE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE 
TÜRKİYE KONULU SEMİNER

13 MART 2014

S eminerde Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü AB Uzmanı Derya 
Sevinç; AB Programları hakkında 

katılımcılara bilgiler verdi.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
“Eğitimler sayesinde iş dünyasının başarılarına 
destek vermeyi ve katılımcıların kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 
Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden iş 
dünyası temsilcileri mutlaka faydalanmalı. 
Bu bilgilendirme eğitimleri, firmalarımızın 
teşviklerden faydalanması açısından 
fırsat olacaktır. Üyelerimize yeni ufuklar 
kazandırmaya devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Avrupa Birliği ile Ekonomik 
Bütünleşme Sürecinde Türkiye”  

konulu seminer 13 Mart 2014 
tarihinde  Odamız Konferans 

Salonu’nda gerçekleşti.
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DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

12 KASIM 2014

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Konferans Salonunda, geçtiğimiz gün, 
Burdurlu iş adamları ve ihracatçılar 

için düzenlenen “Dış Ticaret Bilgilendirme 
Semineri” Uzman Deniz Koray Tuncel 
tarafından gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlı 
İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme 
Uzmanı olan Deniz Tuncer; İhracatta 
sağlanan devlet yardımları kapsamında, Yurt 
dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının 
desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında 
markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi 
ve TURQKUALİTY’nin desteklenmesi ile yurt 
dışı birim, marka, tanıtım ve tasarım destekleri 
gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. 

Son yıllarda ihracat malı çeşitliliği, ihraç 
yapılan ülke sayısı ve ihracat rakamları artan 
Burdur’da, bu artışlar oranında bir ilgi artışının 
görülmediği söz konusu seminer; Uluslar arası 
rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi 
ile Türk Eximbank İhracat Kredi, Sigorta ve 
Garanti Programları gibi konular üzerindeki 
çalışmalarla tamamlandı. 

BUTSO Konferans Salonunda, 12 Kasım 2014 tarihinde, Uzman Deniz 
Koray Tuncel tarafından, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” verildi.
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BAKA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

26 ŞUBAT 2015

B atı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 
çağrıya çıktığı 2015 Mali Destek 
Programı çalışmaları kapsamında, 

potansiyel başvuru sahiplerine yönelik ‘Fikrin 
nasıl projeye dönüştürüleceği’ konusunda, 
“Proje hazırlama eğitimleri” programı 
düzenlemiştir. Bu kapsamda Isparta, Burdur 
ve Antalya’da sürdürülecek proje hazırlama 
eğitimlerinde yeni mali destek programı 
hakkında bilgilendirme sağlanacak. Bu 
çalışmalarla; fikrin projeye dönüştürülmesi, 
projenin nasıl hazırlanacağı, mantıksal 
çerçeve yaklaşımı, faaliyet planı, bütçe, iş planı 
kavramları, proje hazırlamayla ilgili konularda 
katılımcılara önemli bilgiler verilmektedir. 

BAKA proje hazırlama eğitim programının 
Burdur ayağı, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
BUTSO Konferans Salonu’nda, BAKA Proje 
Yönetim Birim uzmanları Bayram Altıntaş 
ve Abdurrahman Özsoy’dan oluşan ekibin 
verdiği proje hazırlama eğitimi, 2015 Mali 
Destek Programı bilgilendirmesiyle başladı. 
Batı Akdeniz’de faaliyet gösteren kamu kurum 
ve kuruluşları ile STK ve özel sektöre yönelik 
‘BAKA’nın yenilikçi teknolojiler, yenilenebilir 
enerji ve alternatif turizmin desteklenmesi’ 

BAKA’nın, “Fikrin nasıl projeye dönüşeceği” Eğitim Programlarından 
Birisi de BUTSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.  

konularında hibe desteğini içeren yeni mali 
destek programına ilişkin başvuruların, 10 
Nisan 2015 saat 17.00’e kadar Isparta, Antalya 
ve Burdur’daki yatırım destek ofislerine 
yapılıp, proje dosyalarının da 17 Nisan 2015’e 
kadar teslim edilmesi gerektiği hatırlatıldı.   

Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak, 
ücretsiz verilen ve gün boyu gerçekleştirilen 
proje hazırlama eğitiminde, Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 
projelerin nasıl hazırlanacağı, nelere dikkat 
edileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Yerel 
kapasiteyi geliştirmeye yönelik uygulamalı 
eğitimlerin gerçekleştirildiği proje hazırlama 
eğitiminde, projenin nasıl hazırlanacağı, 
mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planı, 
bütçe, iş planı kavramları, teklif hazırlama ve 
sunma süreci ile başvuru formu ve eklerinin 
doldurulmaları konularında katılımcılara 
bilgiler aktarıldı. Maliyetlerin Uygunluğu, 
Destekten Karşılanabilecek Maliyetler, Uygun 
Olmayan Maliyetler, Program ile Hedeflenen 
Sektör ve Alanlar, Değerlendirme Süreci 
sonrasında sözleşmenin imzalanması 
aşamalarıyla ilgili bilgi veren BAKA ekibi, 
projelerin puanlamalarında önemli noktalara 
dikkat çekti.
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TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

14 MART 2015

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, “İş hayatımız gözlemlendiğinde 
görülecektir ki, uyum ve sinerji 

eksikliğimiz vardır. İş hayatımızda verimlilik 
ve inovatik gelişim için, düzenli eğiti almamız 
gerektiğinin önemini biliyoruz. Bu nedenle, 
planlı ve programlı olarak, hem üyelerimiz 
ve hem personelimiz için değişik eğitim 
programları düzenliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, tam gün olarak 
verilen programda, “Takım çalışmasına 
neden ihtiyaç olduğu” ve “Sinerjinin nasıl 
oluştuğu”na ilişkin, uygulamalı ve dinamik 
bir metot kullanılarak eğitim verildi. Eğitmen 
Dr. Gözdegül Başer, “Artan rekabet, azalan 
karlar, çeşitlenen müşteri ihtiyacı, bilgiyi 
işleme, stokları en alt düzeyde tutma ihtiyacı 
vb sebeplerle, takım çalışması günümüz 
işletmeleri için ‘olmazsa olmaz’ bir durum 
haline gelmiştir” dedi. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), üyeleri ve personeli için, ‘Takım 
Çalışması’ eğitim programı düzenledi. BUTSO Meclis Salonu’nda, Eğitim 
Koç’u Dr. Gözdegül Başer tarafından verilen eğitimin başarılı geçtiği 
belirtildi. 

‘Ekip içi dinamikleri’ konusunda, dinamik 
eğitim veren Dr. Başer, “Grup içindeki uyumu 
bozmamak adına karara katılma eğilimi” 
şeklinde tanımladığı grup düşüncesinin 
önemini vurguladı. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı 
eğitimin faydalı ve verimli geçtiği belirtildi. 
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İ limizin ekonomik ve ticari sorunlarındaki en 
önemli çözüm ayağının “Eğitim” olduğunu 
düşünen Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 

(BUTSO), esnaf ve sanayicilerin istifadesi için 
düzenlemekte olduğu “Eğitim Programları”nı 
sürdürmektedir. Geçtiğimiz haftalarda 
verilen “Takım Çalışması” eğitiminden sonra, 
geçtiğimiz gün de BUTSO Meclis Salonunda 
BAKA Destekli olarak “Satış Pazarlama” 
eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde, 
“Müşteri üzerinde değer yaratan ve aslında 
her adımı satış olan, ilgi-alaka şeklindeki 
davranışlarımızı geliştirmeliyiz. Satın almasa 
bile, nezaket ve saygıyla uğurlanan müşteri, 
başka sefer daha güven ve rahatlık içinde 
size tekrar gelecektir. Müşterinin sizde 
olmayan veya sizde beğenmediği ürünlerin, 
olabileceği başka bir satış yerini sizin tarif 
ve tavsiye etmeniz sonucu, başka bir ürün 
için size mutlaka gelecektir. Dolayısıyla, o 
müşteriyi kaybetmeyeceksiniz.” şeklindeki 
satış-pazarlama değerleri, canlı örneklerle 
verildi. 

Uzman Ayşe Kartal tarafından verilen eğitime, 
BUTSO Üyesi Burdur sanayici ve esnaf aktif 
katılım sağladı. 

SATIŞ PAZARLAMA EĞİTİMİ

1 NİSAN 2015

BUTSO, Meclis Salonunda BAKA Destekli olarak “Satış Pazarlama” eğitim 
programı düzenledi. Eğitim Uzmanı Ayşe Kartal tarafından verilen eğitime, 
BUTSO Üyesi Burdur sanayici ve esnaf aktif katılım sağladı.
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ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

11 NİSAN 2015

S on yıllarda, düzenli eğitim programlarıyla 
dikkat çeken Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), bu hafta sonu da 

BAKA Destekli Etkili İletişim Eğitim programı 
düzenledi. BUTSO Konferans Salonunda 
düzenlenen programa, müşteri hedef kitlesi 
ve çalışanlarıyla etkili ve verimli iletişimin 
önemini kavrayan firma sahip ve temsilcileri 
katıldı. 

Eğitimin açılışında konuşan İzgören Akademi 
Eğitmenlerinden Ayşe Kartal, iletişimin 

her alanda çok önemli olduğunu söyledi. 
Müşteriler ile etkili iletişim kurmanın yollarını 
anlatan Kartal, “İletişim hayatın kendisidir. 
İletişim samimi duygu ve düşünce alışverişidir. 
Üyelerinizi anlamak ve kendinizi anlatmak 
adına onlar ile kurulan iletişim çok önemlidir. 
Karşınızdakinin problemini anlamaya çalışın 
ve onun psikologu olun. İletişim bilgi değil 
davranıştır” dedi.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eğitimin faydalı ve 
verimli geçtiği belirtildi.
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İNOVASYON EĞİTİMİ

20 NİSAN 2015

B atı Akdeniz Kalkınma Ajansı  
(BAKA) desteğiyle BUTSO’da 
gerçekleştirilen eğitimde ‘İnovasyon 

Kültürü’ konularını işleyen Eğitmen Dr. 
Gözdegül Başer,  anlatımlarına slayt 
gösteriler ile devam etti. Başer İnovasyon’u; 
“yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi 
sürecedir” şeklinde tarif ederken “genelde 
inovasyon denince akla ürün ve hizmetler 
gelmekte; ancak süreçlerde , dağıtımda, 
markada, müşteri deneyiminde, iş modelinde 
de inovasyon yapılabilir” dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen, ‘İnovasyon Kültürü’ 
nün farklı boyutlarıyla anlatıldığı eğitimde temel konu başlıkları şöyleydi: 
inovasyon, seminerin amacı, inovasyon çeşitleri, farklılaşma çeşitleri, 
inovasyonun sayılarla ilgilisi, inovasyon başlangıçı, inovasyon nasıl yapılıyor, 
artımsal inovasyon örnekleri.

Eğitimler hakkında bilgi veren Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik ” Üyelerimizin kendilerini ve dolayısıyla 
işlerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz, 
Ar-Ge ve Inovasyon konularında donanım 
kazanmak günümüz ekonomisinde çok 
önemli. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizin 
kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik bu 
tip eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz” 
dedi.
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STARTEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

19 HAZİRAN 2015

BUTSO Yönetim Kurulu Dr. Yüksel Vardar tarafından gerçekleştirilen 
‘’Stratejik Planlama’’ eğitimine katıldı.

BUTSO Meclis Toplantı Salonunda 
Dr. Yüksel Vardar tarafından 
gerçekleştirilen ‘’Stratejik Planlama’’ 

eğitimi süresince, “Akreditasyon Kılavuzu, 
Revizyonu ve Stratejik Planlama” faaliyetleri 
konusunda detaylı bilgi paylaşımında 
bulunuldu. 

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
Stratejik Planlama sonrası konuşmasında 
şunları kaydetti:
“Kurumlar ve meslek odaları devamlılıklarını 
sürdürmek, kendilerini var olduğu durumdan 
daha iyi yerlere taşıyacak fırsatları yakalamak, 
muhtemel tehditlerden korunmak için, 
geleceğini planlamak zorundadır. Yaşamakta 
olduğumuz asırda tüm dünyada toplumsal, 
siyasal, teknolojik ve ekonomik hayattaki 
hızlı değişim, kurumları ve odaları çok 
yönlü olarak etkilemektedir. Yeni yaklaşımlar 
ve uygulamaların hayata geçirilmesi, 
küresel yarış için bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ihtiyaçlar 
sınırsızdır. Sürekli değişen çevre koşulları ve 
iç gelişmeler stratejik planın sürekli olarak 
değişen, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve 
unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek 
güncellenmesi gereken bir süreçtir.
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STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ EĞİTİMİ

13 AĞUSTOS 2015

D r. Yüksel Vardar eğitim konuşmasında; 
Malum olunduğu üzere, 10.12.2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve 
(IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri 
ve mahallî idareler;  26.05.2006 tarih ve 26179 
sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 
stratejik plan hazırlama ile yükümlüdür. İş 
Modelinin yapıtaşları yerine oturmuş olsa dahi 
işin karşısına çıkan ve engel yaratan tehditleri 
ortadan kaldırmak veya olumlu etkileyen 
fırsatları değerlendirmek için planların 
sürekli güncellenmesi şarttır. Stratejik 
plan geleceğe hazır olmayı değil, geleceği 
görmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Ancak 
stratejik plan tek başına bir belge olarak 
değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, 
kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve 
kararlılık gösterebilme gücüdür” dedi. 

BUTSO Meclis Toplantı Salonunda Dr. Yüksel Vardar tarafından Stratejik 
Plan hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen “Dış Paydaşlarla Durum 
Analizi”  eğitimine BUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, BUTSO Personeli ve 
üyeler katıldı.
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KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TARAFINDAN 
KADINLAR GÜNÜ SEMİNERİ

8 MART 2016

K urul Başkanı Suat Acun’un hazırladığı 
seminer, Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve 
Yem Şb Md. Hatice Yıldıran, Burdur 

Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Danışmanı 
Doç. Dr. Ertan Beceren ve Misafir Hoca Prof. 
Dr. Mithat Melen tarafından verildi. Programa, 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Yönetim Kurulu 
üyesi Hasan Ali Daldal ile çeşitli kadın 
dernekleri üyeleri ve genç kadın girişimciler 
katıldı. 

TOBB’a bağlı Burdur Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Kadınlar Günü 
vesilesiyle, geçtiğimiz gün, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Konferans Salonu’nda, kadınlara ilişkin önemli bir konferans tertip etti. 

GIDALAR NE KADAR GÜVENLİ?
Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şb Md. Hatice 
Yıldıran’ın verdiği, gıda güvenliği seminerinde 
kadınlar, piyasada bulunan her türlü gıda, 
mutfak eşyaları ve temizlik maddelerinin 
güvenliğinden endişeli olduklarını, yoğun 
sorularıyla ortaya koydular. Yıldıran, 
kadınların, sağlıksız ortama ilişkin olarak 
kendisine yöneltilen; “Tarım İl Müdürlüğü 
ruhsatlı gıdalara ne kadar güvenmeliyiz?” 
Pazardan aldığımız, meyve ve sebzeler ne 
kadar güvenli?” Teflon, alüminyum, porselen, 
naylon kaplara ve deterjanlara ne kadar 
güvenilir?” vb şekildeki soruları cevaplamakta 
zorlandı. 

ANNE KARNINDA EĞİTİM
Hatice Yıldıran’ın konuşmasından sonra, 
Doç. Dr. Ertan Beceren Hoca’nın, MAKÜ’de 
gerçekleşecek bir program için gelen Hocası 
Prof. Dr. Mithat Melen de kadınlara küçük bir 
konferans verdi. Misafir Hoca Melen, ‘Kadına 
şiddet’in, gerçek eğitimle önlenebileceğini; 
Eğitimin ise, anne karnında başlatılması 
gerektiğini vurguladı. Melen Hoca şunları 
söyledi: “Kutlamalar güzel de, bakın 6 milyon 
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kadınımıza Türkçe öğretememişiz. Dahası var; 
bir o kadar da yazmayı bilmiyor. Türkiye’de 
okuma ortalaması 4.5 yıl. Kadınların 
okuması ise, yaklaşık 3.5 yıl. Bir kere bu 
eğitim meselesini ve özellikle kadının eğitimi 
meselesini biz daha çözemedik. Eğer biz 
Türkiye’de kadını eğitemezsek, çağdaş bir 
ülke olamayız. Eğitim sorunumuzu çözemeyiz 
ve dünya ile rekabet de edemeyiz. Eğitimle 
öğretimi, çok ciddi şekilde karıştırıyoruz. 
Üniversite diploması bize yetmiyor. Eğitimli 
insan ve özellikle eğitimli kadın çok farklı 
bir şeydir. Yine bilim adamlarının dediklerine 
göre; çocuğun eğitimi, annesinin karnında 
başlıyor. Onun için ne yapıp yapmalıyız; 
Türkiye’de kadınımızı eğitmeliyiz?”  

ŞİDDETİN KAYNAĞI KADIN
Melen Hoca çarpıcı açıklamalarına şöyle 
devam etti: “Bakın her gün şikayet ediyoruz. 
Neden şikayet ediyoruz?.. Şiddetten şikayet 
ediyoruz. Her yerde şiddet… Resmen savaş 

içindeyiz. İstanbul’daki otobüs şoförlerinde 
veyzbol sopası var; birbirlerini dövmek için. 
Her gün her yerde şiddet var, Türkiye’de 
Meclis de dahil… Peki bu şiddet nereden 
geliyor? Kızmayın ama, kadından geliyor. 
Herkes görüyor; Metroda bile çocuklarını 
döven kadınlar var. Böyle sopa yemeye 
alışmış çocukların, büyüyünce diğer kadınları 
döğme konusunda, sanki hakları doğuyor. 
Dolayısıyla; gerçekten aklımızı başımıza 
toplamamız lazım…”  

SDÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ertan Beceren 
Hoca da yaptığı çarpıcı konuşmasında; 
kadının eğitimi ve ailenin sosyopsikolojik 
şartlarındaki çelişkilerini anlattı. Beceren, 
“Konu ana rahminde başlıyor. Ben bir 
çocuğu hamileyim, ancak erkek olmasını 
istiyorsam. Diğer yandan, istemediğim bir 
şekilde evlenmek zorunda kaldığım bir 
adamın çocuğunu taşıyorsam… Çocuk anne 
karnında, bir yandan gıda olarak bezlenirken, 
‘Duygu’ olarak da beslenmektedir. İşte en 
baştaki istemsizlik ve yanlış tercih duyguları 
ve telkinler, en başta çocuğu olumsuz 
beslemektedir. Kocasıyla sağlıklı iletişimi 
olmayan kadın, çocuğu doğunca, kocasına 
söylemediği şekilde “Aşkım, bir tanem” diye 
hitap ediyor. Çocuk ana okuluna giderken, 
akşam evde duyduğu tartışmaların okulda 
da devam edeceğini düşünüyor. Ortaokul 
ve lisede, babasının tüm olumsuzluklarını 
sergiliyor, agresifliğini gösteriyor” dedi. 

Seminer sonunda, konuşmacılara çiçekler 
verilerek teşekkür edildi. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
“Devlet, BAKA-KOSGEB-İŞKUR 

eliyle, yatırımcı ve işini geliştirmek isteyen 
işletmecilerimize el uzatıyor. Uzatılan 
eli görelim; işletmemiz ve Burdur için 
değerlendirelim” dedi. 

BAKA-KOSGEB-İŞKUR DESTEKLERİ SEMİNERİ

10 MART 2016

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Konferans Salonu’nda BAKA-
KOSGEB-İŞKUR destekleriyle ilgili BUTSO üyelerine bilgilendirme semineri 
verildi.

Keyik: BAKA-KOSGEB-İŞKUR gibi iş hayatına 
destek kuruluşlarımızın kendi çerçevelerinde 
yapmakta oldukları çalışmaları, biraz daha 
etkin hale getirmek için, üçünü bir arada 
iş adamlarımızla buluşturmak istedik. Bu 
sayede, bu kuruluşların desteklerinden 
daha fazla yararlanma sağlayabileceğimizi 
düşünüyoruz” diyerek yaptığı açış 
konuşmasının ardından, üç kuruluş yetkilileri, 
yardım programlarını anlattı. Küçük ve 
Orta ölçekli işletme sahiplerinin katıldığı 
toplantıda, BUTSO’nun iş hayatına yönelik 
yaptığı anketin ve Mobilyacıların modern 
bir pazarlama merkezi kurma isteklerinin 
değerlendirilmesi çalışmaları da yapıldı. 

KOSGEB DESTEKLERİ
KOSGEB Müdürü Hamza Alper Doğru, 
2012 yılında Burdur’da faaliyet gösteren 
kuruluşlarının, işletmelere vermekte 
oldukları destekleri, ayrıntılı şekilde açıkladı. 
Desteklerinin, 250 kişinin altında işçi 
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çalıştıran, 40 milyon Tl’nin altında blanço 
ve net satış hasılatı olan ve adına KOBİ 
dediğimiz işletmelere yapıldığını belirten 
Doğru; “Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen 
sektörlere destek veriyoruz. Eğitime, tarıma, 
sağlığa ve bazı serbest meslek erbabına 
değil; imalat, hizmet sektörü, perakende 
ve toptan satış gibi iş yapanlara destek 
veriyoruz. Bu destekler finansman, laboratuar 
ve bilgilendirme destekleridir. Bu yılki 
desteklerimiz 1 milyar liraya çıktı. Destekler; 
değişik oranlarda geri ödemeli ve ödemesiz 
olarak iki türde yapılıyor.” dedi.   

İŞKUR DESTEKLERİ
İŞKUR Müdür yardımcısı İsmail Taşçı, 
işletmelere, personel desteği yaptıklarını 
ve bu desteklerin hangi şart ve boyutlarda 
olduğunu açıkladı. Şu an “İşbaşı eğitim 
programı” adında bir programları olduğunu 
açıklayan Taşçı; “En az 2 sigortalı işçi çalıştıran 
her firmayla bu programı uygulayabiliyoruz. 
Bir stajyerlik veya çıraklık gibi düşünülen 
işçinin kendi hesabına günlük 50 TL olarak 
destek veriyoruz. Genel sağlık sigorta primi 
de İşkur tarafından ödeniyor” dedi. 

BAKA DESTEKLERİ
Üç ilden oluşan Batı Akdeniz bölgesine, 
2010’dan bu yana 5 tane mali destek programı 
uyguladıklarını, toplamda 40 milyon desteğin, 
8.2 Milyon TL’sini Burdur’daki işletmelere 
verdiklerini anlatan, BAKA program yönetim 
birimi başkanı Bayram Altıntaş,  küçük 

ölçekli işletmelere mali destek programı 
uygulamalarından bahsetti. Altıntaş, “Bu yıl 
ayrılan bütçe, toplam işletmelere 8 Milyon TL 
oldu. Bunun 3 Milyon TL’si Mikro işletmelerine, 
5 Milyon TL’si de küçük ölçekli işletmeleri 
yapılacak. 2’şer milyon TL de çevre ve sosyal 
programımızın bütçesi ile birlikte toplam 12 
Milyon TL’dir” dedi. 

Sunumlardan sonra, mobilyacıların sorunları 
ele alında. Ardından, SDÜ Öğretim Üyesi 
Doç Dr Ertan Beceren, işletmeciliğin başarı 
şartlarını, örneklemelerle anlattı. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis Toplantı Salonunda, geçtiğimiz 
gün, SDÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ertan 

Beceren tarafından verilen “Çocuğun 
Gelişiminde, aile ve okul engeli” konulu 
seminere, geçmiş programlara göre önemli 
ilgi artışı gözlendi. Bazılarının çocuklarıyla 
katıldığı, BUTSO Girişimci Kadınlar Kurulu 
mensupları, “Seminerin çok yararlı olduğunu 
ve çok şey öğrendiklerini” ifade etti. 

Her türlü sıkıntının, eğitimsizlikten 
kaynaklandığını vurgulayan BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Eğitim 
seminerlerine ilgi artışı görüyoruz. Bu 
memnuniyet vericidir.” Önceleri 3-5 kişinin 
katıldığı eğitim seminerlerine bu kez 30 
kadının katıldığını gördük. Bundan büyük 
memnuniyet duyduk. Zira, her türlü sosyal ve 
ekonomik sorunların temeli eğitimsizlikten 
kaynaklanmaktadır. Bu ilginin artacağını 
düşünüyor, umutlanıyoruz” dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Meclis Toplantı Salonunda 
SDÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ertan Beceren tarafından Kadın Girişimcilere 
“Çocuğun Gelişiminde, Aile ve Okul Engeli” konulu seminer verildi.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE, AİLE VE OKUL ENGELİ 
SEMİNERİ

13 NİSAN 2016

Verdiği eğitim seminerine ilgi artışının sevindirici 
olduğunu belirten Doç.Dr.Ertan Beceren, “İş 
hayatına katılan kadın sayısı artmaktadır. Eşlerin 
çalıştığı ortamda, çocukların ve ailenin sorunları 
bulunmaktadır. Bu durumda, karşılaşılan 
sorunların da ciddi ve etkili eğitim süreçlerinde 
çözülmesi gerekmektedir. BUTSO’da verdiğimiz 
‘Çocuğun Gelişiminde, aile ve okul engeli’ 
konulu seminerimize katılan annelerin ilgisinin iyi 
olduğunu gördük. Kadınlarımızdan gelen yoğun 
sorular da, onların bilgiye ve eğitime ihtiyaç 
duyduklarını, programları önemsediklerini 
göstermektedir” dedi. 

“Kişilik ve başarı temelleri, ana rahminde 
başlayan eğitime, ana-babanın davranışlarına 
dayandığını” vurgulayan ve ‘Aşk’ kavramı 
üzerinde çok çarpıcı ve canlı örneklemelerle duran 
Beceren Hoca; “Bütün toplum katmanlarında 
olduğu gibi, kadınlarımızın kafasında yer alan ve 
bir kısmı da gelenekselleşmiş olan yanlış bilgi 
ve kavramların, eğitimle düzeltilmesine ihtiyaç 
olduğunu” söyledi.  
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MAKÜ Burdur Gelişim Enstitüsü 
(BGE)’nde ortaya konan “İş adamı 
okulu projesi”nin, Türkiye’de belki ilk 

olduğunu vurgulayan iş adamları, MAKÜ’nin 
çok önemli bir konuya el attığını belirttiler. 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ise; 
“Bu çalışmaları önemsiyoruz. Oda olarak 
destekliyoruz” dedi. 

Söz konusu eğitim seminerine katılan, 
Burdur’un tecrübeli iş adamlarından Mehmet 
Cadıl, Süleyman Duran, Hikmet Çangır; iş 
hayatları ile ilgili çarpıcı anekdotlar aktararak, 
verilen eğitimin etkinliği ve anlaşılmasına 
önemli katkı koydular. “İnsan kaynakları ve 
eğitimin önemine vurgu yapan iş adamları, 
verilen eğitimin yararlı olduğunu, bu 
çalışmaların genişletilerek ve etkinleştirilerek 
sürdürülmesini” istediler.

FİNANSAL TABLOLAR
“Doğru pazarlama için, sağlıklı maliyet bilgisi 
gerekir” diyen Doç.Dr. Hüseyin Dalgar, ilgiyle 
izlenen eğitim programında, işletmelerimizin 
çok önemli ihtiyaçlarına cevap nitelikli bazı 
başlıkları şöyle oldu: 

“Finansal tablolarınız konuşur:
-Siz bir şirket doktorusunuz: Şirketlerin 
hastalıklarını önceden görmek, doğru ve 
erken teşhis ile doğru tedavileri uygulamak 
zorundasınız. Aksi halde şirketinizin hayatını 
sağlıklı bir şekilde sürdürmesi, oldukça zor 
olacaktır. Gecikmiş bir tedavi, çok maliyetli ya 
da imkansız olabilir

Nakit yönetimi önemli: 
-Bindiğim araba 500 bin TL, ancak yarın 50 
bir TL çekim var, nasıl ödeyeceğim? (Nakit 
girişleri ile nakit çıkışlarının zamanlamasını 
ayarlayamıyorum, her gün para peşinde 
koşuyorum…

-Karlılığı artırmanın yolu, maliyetleri 
azaltmaktan geçiyor. Maliyetleri azaltmanın ilk 
adımı ise; maliyetleri doğru ölçmekten geçer.” 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) Öğretim Üyesi Doç Dr. Hüseyin Dalgar, yaklaşık iki saatlik eğitim 
verdi.

“İŞ ADAMI OKULU PROJESİ” EĞİTİMİ

20 NİSAN 2016
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AKREDİTASYON EĞİTİMİ

26-27 NİSAN 2016

TOBB ETÜ SEM Akreditasyon Danışmanı Dr.Yüksel Vardar tarafından 
BUTSO Personeline yönelik gerçekleştirilen 2 günlük eğitim parogramında 
BUTSO İş Planı, BUTSO Stratejik Planı, Personel Performans Yönetimi 
konuları işlendi.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik ve Oda Personelinin katıldığı 
eğitim toplantısında konuşan TOBB 

ETÜ SEM Akreditasyon Danışmanı Dr. Yüksel 
Vardar, sunuma performans değerlendirmenin 
tanımı yaparak başladı. Dr.Yüksel Vardar 
eğitimde “Performans değerlendirme, çalışan 
performansının izlendiği, değerlendirildiği, 
sonucun kaydedildiği ve çalışana bildirildiği bir 
süreçtir. Performans değerlendirme bireylerin 
çalışmalarının, etkinliklerinin, eksikliklerinin, 
yeterliliklerinin-yetersizliklerinin kısaca bütün 
olarak –tüm yönleriyle- gözden geçirilmesidir. 
Performans yönetimi ise strateji ve insanların 
yeteneklerinin iş hedefleriyle bütünleştirilerek 
geliştirilmesi, organizasyon hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik bir sistem 
bütünüdür. Performans yönetimi kurum 
hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında 
eşgüdüm sağlayarak her iki tarafın da 
hedeflerine ulaşmasını koordine eden devamlı 
bir süreçtir” diye konuştu.

İki gün süren eğitimde, iş planı, stratejik plan, 
performans yönetiminin temel unsurları, 
kriterleri, ölçüm için gerekli ön koşulları, 
amacı gibi konuların yanı sıra bireysel gelişme 
planlarının belirlenmesi ve takibi, motivasyon 
teşvik araçları, çalışan performansına etkileri 
gibi konulara değinen Vardar, eğitiminin son 
kısmında ise katılımcılarla birlikte örnek 
olaylar üzerinde uygulamalı çözümler yaptı.
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ENDÜSTRİ 4.0 SEMİNERİ

6 MAYIS 2016

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Meclis Salonunda yapılan, aylık olağan 
Meclis Toplantısının ardından,  Dünya 

Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, “Büyük 
Fırsatın Kapısı ‘Endüstri 4.0” adlı konferans 
verdi. BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay’ın 
takdimiyle başlayan Konferans, BUTSO 
Meclis Üyeleri ve işadamları tarafından ilgi 
ile izlendi.  “Artık, endüstriyel ekonomi devri 
bitti. Yerine ‘İnternet Ekonomisi’ geldi. İşimiz 
bu yeni devri anlamak ve geçiş sürecini 
hızlandırmak olmalıdır” diyen Rüştü Bozkurt, 
Endüstri 4.0’ı “1. Ürün, 2.Akıllı Ürün, 3.Akıllı 
Bağlantılı Ürün, 4.Ürün Sistemi” şeklinde 
formülledi. Bozkurt şunları vurguladı:

BİR ADIM ÖNDE OLMAK
“Bugünkü ürünlerin, dünkülerinin yerini 
pekiştirmesini sağlayan da sürdüren 
yeniliklerdir. Sürdüren yenilikler, ürünün 
işlevlerini geliştirir; performansını artırır. 
Üretim süreçlerinde, dağıtım sistemlerinde, 
satış ve satış sonrası hizmetlerde, kapsamlı 
bir farklılaşma yaratmadığı için, istihdam 
artırıcı etkisi sınırlıdır. Sürdürülen yenilikler, 
ürün farklılaştırmasına dayanır; farklılaştırma, 
endüstriyel ekonomi döneminin önemli 

rekabet araçlarından biridir. Üretilen mal ve 
hizmette, kullanma kolaylığı yanında hız, 
esneklik, güvenilirlik ve konfor işlevlerini 
iyileştirir; ürünleri insan yaşamını kolaylaştırıcı 
hale getirir. Sürdürülen yeniliklerin temel 
amacı, ‘Rakiplerin ataklarını’ karşılayarak, 
tüketici nezdinde, bir adım önde olmayı güven 
altına alabilmektir.”

İlgiyle izlenen konferansın sonunda, BUTSO 
Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik tarafından, Dr. Rüştü 
Bozkurt’a bir teşekkür plaketi verildi.

Dünya Gazetesi yazarlarından Dr. Rüştü Bozkurt, BUTSO’da, Burdurlu iş 
adamlarına verdiği konferansta, Büyük Fırsatın Kapısını ‘Endüstri 4.0’la 
araladı.
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KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ

18 MAYIS 2016

D oç.Dr.Ertan Beceren, Türkiye’den 
ve dünyadan örnekler aktararak 
kurumsallaşma, yeterlilikler, 

sertifikasyonlar, ulusal ve uluslararası 
kalite yönetim sistemleri, modern yönetim 
teknikleri, üretim, pazarlama, satış, insan 
kaynakları, verimlilik ve rekabet edebilirlik 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 

Burdur TSO olarak kurumsallaşma 
çalışmalarına ve bu çerçevede üye ve 
personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini 
kaydeden BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik “Kurumsallaşma, son yıllarda çok 
sıkça duyduğumuz bir kelime. Kurumsallaşma, 

özellikle iş dünyasının her alanında kullanılan 
sihirli bir kelime. Hepimizin bildiği gibi aile 
şirketleri, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
iş hayatının en yaygın şirket yapısı biçimidir. 
Bu şirketler milyonlarca kişiyi istihdam eder 
ve dünyadaki servetin ve gelirin önemli bir 
bölümünü üretirler. Ekonomi için çok önemli 
olan aile şirketlerinin bir insanın ömrü ile 
sınırlı kalmayıp 200-300 yıl ya da daha uzun 
yaşayabilmeleri için kurumsallaşma olgusu 
ile tanışmamız gerekmektedir. Yani kısaca 
kurumsallaşma şirketlerin geleceğe yatırım 
yapmasıdır. Bunun yolu da özetle şirketlerde 
profesyonel düşünce ve yönetim anlayışını 
hakim kılmaktır. Bu söylenmesi kolay olsa da 
uygulaması oldukça zor bir süreçtir. 

BUTSO olarak üye eğitimlerine önem 
verdiklerinin altını çizen Başkan Keyik, 
“2016 yılı planlarımız çerçevesinde bir eğitim 
çalışmasını daha yapmış bulunmaktayız. 
Üyelerimize daha iyi hizmet sunabilme 
adına eğitim çalışmalarımıza bu yıl daha 
çok ağırlık verdik. Üye memnuniyeti bizim 
önceliklerimizin arasında başta gelmektedir.” 
diye düşüncelerini ifade etti.

Doç.Dr.Ertan Beceren BUTSO Konferans Salonunda verdiği eğitimde, 
KOBİ’lerin rekabet gücüne etki eden, sürdürülebilirlik açısından değerli 
kurumsallaşma adımlarını katılımcılarla paylaştı. 
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SATIŞ VE PAZARLAMA İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

25 MAYIS 2016

SDÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ertan 
Beceren’in sunumlarıyla  gerçekleşen 
eğitimde; Pazarlama çerçevesi, 

Pazarlama nedir? Pazarlama ne değildir? 
Klasik pazarlama karması, Küçük 
işletmelerde pazarlama sırları, Pazarlamada 
teşhis koyma, Müşteri adaylarını tespit etme, 
Hedef pazarı tanımlama, İletişim araçlarını 
kullanma, Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Profili, 
Yeni pazarlamaya yön verecek gelişmeler, 
Müşteri kim? Müşteri ne ister? Müşteri 
kazanma kabiliyeti, Tanıtım çalışmaları, 
Reklam ve Halkla ilişkiler çalışmaları ve daha 
birçok konuda katılımcılara bilgiler aktarıldı. 
Yaklaşık 4 saat süren eğitim neticesinde 
üyeler, satış ve pazarlama konularında güncel 
bilgilere erişimdeki püf noktalarına ulaşma ve 
işletmelerinde uygulama yöntemlerine dair 
kazanımlarda bulundu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik düzenlenen eğitimler 
kapsamında 25 Mayıs 2016 tarihinde BUTSO konferans salonunda, SDÜ 
Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ertan Beceren tarafından ‘Satış ve Pazarlama 
İlişkileri Eğitimi’ düzenlendi.

Önemli olanın üretilen ürünün satışını 
gerçekleştirmek olduğunu ifade eden 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Yusuf Keyik, “Üretilen ürünün, satışının 
gerçekleştirilemediği zaman hiçbir değerinin 
kalmayacağını söyledi. Satış sonrası hizmetin 
de çok önemli olduğuna dikkat çeken BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, “Üretimi destekleyecek 
sürekliliği sağlamamız gerekiyor ve satış 
kanalında iyileştirme yapamazsak firma 
olarak ayakta kalmamız mümkün değildir. 
Satıştaki profesyonel yaklaşımın sadece 
piyasada deneyim ile değil, eğitim ile de 
olabileceği aşikardır” dedi.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

1 HAZİRAN 2016

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans 
Salonunda Doç. Dr. Ertan Beceren 
tarafından verilen “Yetkinliklere Dayalı 

İnsan Kaynakları Yönetimi Modeli-Yetkinlik 
Modeli” adlı eğitim programında, iş dünyasının 
kronik hastalığı olan personel temini ve 
eldeki personelin verimliliğinin artırılması 
konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı. 
Firmaların çalışan için tercih edilebilir olması 
konusunda da bilgiler veren Önsel, marka 
bilinilirliği, benimsenmiş bir kurum kültürünün 
olması, staj olanakları ve profesyonel işe alım 
konularında da işverenleri bilgilendirdi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Yetkinliklere Dayalı İnsan 
Kaynakları Yönetimi Modeli-Yetkinlik Modeli” adlı eğitim programı 
gerçekleştirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik “Faaliyet konusu ve 
çalışan sayısı ne olursa olsun insan kaynakları, 
firmaların en önemli departmanlarından 
biri haline geliyor ve bu departmanın kalite 
seviyesi bir firmanın geleceği hakkında 
artık doğrudan etkin rol oynuyor. Amacımız 
üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 
işveren ve çalışanlarının gereksinim duyduğu 
eğitim programlarını gerçekleştirerek kişisel ve 
kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmaktır” 
dedi.
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YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

10 HAZİRAN 2016

BUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda 
Doç.Dr.Ertan Beceren’in sunumlarıyla 
gerçekleşen eğitimde, Kurumsal 

Yönetim, Yönetim ve Liderlik, Değişim, 
Değişim Yönetimi, Kurumsal İmaj ve Kurum 
Kültürü, Olumsuz Kurum İklimi ve Çalışanlara 
Etkisi, Liderlik ve İletişim, Motivasyon ile 
Personel Yönetimi ve İdari İşler, Stres, 
Krizi Zaman ve Toplam Kalite Yönetimi, 
Ücretlendirme ve Yönetim - Sendika İlişkileri, 
Kariyer Planlama ile Geliştirme ve Performans 
Değerlendirme konuları hakkında katılımcılara 
bilgiler verildi.

YÖNETİCİ VE LİDER ARASINDAKİ FARK
Eğitimle ilgili açıklamada bulunan BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı  Yusuf Keyik, “Yönetici 
işi doğru yapan kişidir. Ama bir liderin tarifi ise 
doğru işi yapandır. İkisinin arasında çok fark 
vardır. Lider, her kişinin yaptığını yapan değil, 
farklı olan kişidir. Ancak, liderlikte de önemli 
unsurlar vardır. İlgilendiğinizi bilmediklerinde, 
bildiklerinizle ilgilenmezler. İstediğiniz kadar 
lider olun. Ama ilgilenmelisiniz. Ekibinize 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın eğitimler programı kapsamında BUTSO 
Meclis Üyelerine ’Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi’ gerçekleşti.

bir şeyler katmalısınız. Kararlı olmanız çok 
önemli. Her sorun ise bir fırsattır. Çünkü; 
içinde bulunduğunuz sorunları çözerken, 
çok şey öğreniyorsunuz. Ülkemizdeki en 
büyük problemlerden biri ise planlama 
olmayışıdır. Planlama olmadan en kolay işi 
dahi gerçekleştiremiyoruz. Onun için her 
yaptığımız iş öncesi iyi planlama yapmalıyız” 
dedi.
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KRİZ VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ - 1

20 TEMMUZ 2016

Doç. Dr. Ertan Beceren tarafından verilen eğitimde; “Stres nedir?, “İyi 
stres-kötü stres”, “stresin aşamaları, nedenleri, sonuçları”, stresle başa 
çıkma, stres yönetiminde ustalaşmanın ipuçları konularında bilgiler verildi.

D oç. Dr. Ertan Beceren tarafından 
verilen eğitimde, stres nedir, stresin 
oluşma nedenleri ve davranışlarımıza 

etkileri, stresin fiziksel ve psikolojik belirtileri, 
stres kaynakları ve kişilik tipleri, stresle 
başa çıkma yöntemleri, öfke nedir, öfke 
kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı 
duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerin 
önüne geçebilmek konularına değinildi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Hedef; Üyelere Daha İyi Hizmet Verebilmek
Her fırsatta personel ve üye eğitimlerini 
desteklediklerini belirten Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, Oda personeli üyelere yönelik 
eğitimlerin devam edeceğini belirterek, eğitim 
konularının dikkatle seçildiğini, düzenlenen 
eğitimlerle personel ve üyelerin kişisel 
gelişimine katkı sunmayı, iş hayatlarında daha 
başarılı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini 
dile getirdi.
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KRİZ VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ - 2

17 AĞUSTOS 2016

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan 
Beceren tarafından verilen eğitimde; 
“1990’lı yıllardan başlayarak dışa 

açılma ile boyutlarını büyüten Türk şirketleri, 
bu büyümenin getirdiği mikro anlamda çeşitli 
krizler deneyimlemeye başladılar. Bu krizler 
ağırlıklı olarak finansal nitelikli oldular ve 
şirketlerin sonunu getirdiler. Şiddeti ne olursa 
olsun, ekonomik ve finansal kriz dönemlerini 
yönetmenin temel yapısı ve sistematiği bir 
metodoloji içerir. Bu metodoloji, yaşanan 
krizlerden öğrenilmiştir ve şirketlerin varlığını 
sürdürmesi için kritik bir öneme haizdir. Krizin 
boyutu ve şiddeti ne ölçüde olursa olsun, 
sonuç alınmasını sağlar.

“Kriz Yönetimi Eğitimi”nin hedefi, son büyük 
krizden bugüne yönetim kademelerine 
gelmiş, ancak kriz tecrübesi / birikimi olmayan 
Yöneticileri kriz yönetimi üzerinde eğitmek, 
hazırlamak ve kriz sürecini başarıyla geride 
bırakmalarını sağlamaktır.

Doç.Dr.Ertan Beceren BUTSO Konferans Salonunda verdiği eğitimde, 
Kriz Tanımı, Dışsal Kriz ve Yönetimi, İçsel Kriz ve Yönetimi, Kriz Dönemi 
Sonrası Koşulları ve Yönetimi konularında katılımcılara bilgi verdi. 
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Doç. Dr. Ertan Beceren tarafından verilen eğitimde; marka oluşturma 
stratejileri, satış yönetiminde müşteri ilişkileri, etkin satış stratejileri, satışta 
etkili iletişim teknikleri, satış psikolojisi ve ikna etme yöntemleri konularında 
bilgiler verildi.

SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

31 AĞUSTOS 2016

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, “Satış ve Pazarlama 
konusunda birçok püf noktaya değinilen bu 
eğitimin katılımcılar için çok faydalı olacağını 
düşünüyorum. Alınan eğitim sonucunda, Oda 
üyesi firmaların, mevcut pazardan alacağı 
payın büyümesini sağlayacağı gibi, yeni 
pazarlarda da söz sahibi konuma gelmesi için 
yol gösterici olacaktır” dedi.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Konferans Salonunda,  Doç. Dr. 
Ertan Beceren tarafından verilen 

eğitimde, Profesyonel satış teknikleri, sanayi 
kuruluşlarına teklif verme yöntemleri, müşteri 
ilişkileri, satışların arttırılması için yapılması 
gereken yöntemlere kadar birçok konu ele 
alındı. Ayrıca eğitimde; pazarlama modelleri, 
KOBİ’ler için doğru pazarlama teknikleri, 
yeni nesil pazarlama modellerinin işletmelere 
katkıları, KOBİ’ler yeni nesil pazarlama 
metodlarını nasıl kullanmalı, sosyal medyanın 
yeni nesil pazarlamadaki rolü, intearktif 
pazarlama, müşteri zihnine kazınma yolu 
nöropazarlama, yeni medya pazarlamasında 
mobil pazarlama, entegre pazarlama 
teknikleri, KOBİ’lerin pazarlama tekniklerinde 
yaptıkları hatalar, ürüne göre pazarlama nasıl 
yapılır, pazarlama çalışanının iletişiminden 
beden dili ve sunuş, gerilla pazarlama, 
yüzyüze pazarlamada nelere dikkat edilmeli 
gibi konularda sunu eşliğinde eğitim veren 
Doç. Dr. Ertan Beceren, katılımcıların konu 
hakkındaki çeşitli sorularını da cevaplandırdı.
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BUTSO EĞİTİM ETKİNLİĞİ

8-9 MART 2017

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 8-9 Mart 2017 tarihleri arasında 
YGS sınavına girecek öğrencilere, Mesleki-Teknik lise öğrencilerine ve 
üyesi olan aile şirketlerine yönelik bir dizi eğitim gerçekleştirdi. Eğitimci 
olarak davet edilen TOBB ETÜ SEM Öğretim Görevlisi Dr. Cengiz 
Tavukçuoğlu tarafından verilen seminerlerde “Başarıya Giden Yol, Mesleki 
- Teknik Eğitimde Motivasyon ve Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışması” isimli 
eğitimlere yoğun ilgi gösterildi.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Burdur 
Ticaret ve Sanayi olarak meslek 

sahibi olmak ve meslek seçiminin öneminin 
farkındayız. Beklentimiz; üniversite eğitimi 
sayesinde bu coğrafya için iyi yetişmiş, 
dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran 
ve sorgulayan başarılı bir genç neslin 
yetişmesidir. Bu sebeple; YGS öncesinde 
sınava hazırlanan öğrencilerimizin, streslerini 
ve heyecanlarını ortadan kaldırmak, moral ve 
motivasyonlarını en üst seviyeye çıkartmak 
amacıyla, TOBB ETÜ SEM Öğretim Görevlisi 
Sayın Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nu ilimize 
davet ettik. 8 Mart 2017 tarihinde MAKÜ 
Konferans Salonu’nda, 9 Mart 2017 tarihinde 
Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Konferans 
Salonu ve Burdur Mesleki Teknik Anadolu 
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Lisesi’nde düzenlediğimiz eğitimlere katılım 
bizleri oldukça memnun etti. Aynı zamanda 
Sayın Hocamız tarafından 9 Mart 2017 
tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda 
verilen “Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışması” 
isimli seminerin de, geneli aile şirketi olan 
üyelerimizin kurumsallaşma sürecine katkı 
sağladığı kanaatindeyiz“ dedi.

Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından, MAKÜ 
Konferans Salonu ve Gölhisar Mehmet 
Akif Ersoy Konferans Salonu’nda verilen 
“Başarıya Giden Yol” adlı eğitimlerde; güçlü, 
hedef-motivasyon yöntemi, meslek seçiminin 
temelleri, motivasyonun temelleri, başarılı 
olmanın sırları ve YGS öncesi sınav stresini 
yenmenin önemi ile ilgili konulara yer verildi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR
Dr. Cengiz Tavukçuoğlu öğrencilere; “Önce 
hedeflerimizi belirlemeliyiz. Mesele üniversite 
okumak değil. Bütün insanların uyguladıkları 
bir yöntem var, birincisi ‘İnanmak’, ikincisi 
‘Bedel ödemek’. Ülkemizdeki insanların en 
büyük problemi, hedef belirleyememeleridir. 
Alın teri dökmeden, gözyaşı dökmeden, 
başarı gelmez. İnsanlar bugün, kısa yoldan 
başarılı olmak istiyor. Kısa yoldan başarı 
gelmez. Başarı için sabırla çok çalışmanız 
gerekiyor” dedi.

MESLEK SEÇİMİNDE DOĞRU KARAR
Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitimde 
Motivasyon” eğitimde konuşan Dr. 
Tavukçuoğlu; “Kendi yolculuğunuzun sahibi 
olun, bu da kendinizi iyi tanımakla mümkündür. 
Doğru meslek seçimi, kariyer basamaklarını 
hızlı tırmanmanızı sağlayacaktır. Geleceğinize 
ilişkin yön verirken meslek seçiminin önemini 
göz önünde bulundurmalı, meslek seçimi 
yaparken mutlaka o mesleğin özelliklerini, 
gerekliliklerini araştırmalı ve kendi kişisel 
özellikleriniz ile uyumlu olup olmadığını 
değerlendirmelisiniz” dedi.
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AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAK ÇATIŞMASI
Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından BUTSO’da 
aile şirketlerine gelecekte de var olmanın 
yolları anlatıldı. BUTSO üyelerinin yoğun 
katılım gösterdiği seminerde yetişkin birer 
birey haline gelen çocukların aile şirketlerine 
katılması ile büyük çatışmaların yaşandığını 
vurgulayan Dr. Cengiz Tavukçuoğlu aile 
şirketlerini bekleyen büyük bir tehlikenin 
varlığına da dikkat çekti.

Eğitimde Dr. Tavukçuoğlu “Dünyada ve 
Türkiye’de şirketlerin %90-95’ini aile şirketleri 
oluşturuyor. Rakam bu kadar büyük olunca 
aile şirketlerindeki yönetim, gelecek nesillere 
devir ayrı bir önem kazanıyor. Dünyada aile 
şirketleri genelde 1-2 nesil sonra dağılma 
tehlikesi ile karşı karşıya geliyor, şirketleri 
sadece %3’ünün 4. nesile ulaşabiliyor. Aile 
şirketlerinde parçalanmaya neden olan 
faktörlerin başında şirketlerdeki kuşak 
çatışmaları yer alıyor. Büyük ekonomik 
krizlere direnebilen aile şirketleri aile fertleri 
arasındaki uyuşmazlık ve kavgalar nedeniyle 
kolayca dağılabiliyor” dedi.

Aynı zamanda kuşak farklılıklarına dikkat 
çeken Dr. Cengiz Tavukçuoğlu yaptığı kuşak 
sıralamasını şöyle özetledi; “Gelenekçiler (71 
yaş üzeri olan kişiler): Gelenekçiler/Sessiz 
Kuşak” olarak adlandırılıyor. İkinci Dünya 
Savaşı’nda doğan, pek çok ekonomik ve 
politik belirsizlik ortamında büyüyen bu kişiler 
kuralcı ve risk toleransına sahip olmayan 
kişiler. Baby Boomer’lar (52 yaş ve üzeri olan 

kişiler): Aile şirketlerinde genelde kurucu 
kuşakları oluşturuyorlar. Temel düşünceleri 
“çalışmak için yaşa”. X Kuşağı (36 yaş ve 
üzeri olan kişiler): Çalışmak için yaşa” diyen 
önceki kuşağın aksine “yaşamak için çalış” 
düşüncesine sahipler. Y Kuşağı (16 yaş ve 
üzeri olan kişiler): Bilgisayarla büyüyen ilk 
nesili oluşturuyorlar. Eğitimli, her konuyu 
sorgulayan, kendi seçimlerini yapan, yaratıcı 
ve işverenden daha fazlasını isteyen grubu 
oluşturuyorlar. Z Kuşağı (2000 ve sonrası 
doğan kişiler): Henüz çocukluk ve gençlik 
çağını yaşayan grup. Derin duygusallıkları ile 
kristal nesil olarak adlandırılıyorlar. Dünya ile 
ilgileri olmayan grup ileri teknoloji kullanımları 
ile ayrışıyor”

Dr. Tavukçuoğlu tüm aile şirketlerinin 
kuşak çatışması yaşamamak için daha 
dikkatli davranmaları gerektiğinin önemini 
vurgulayarak “Yeni kuşakları reddetmeden 
inovatif bakış açılarını değerlendirmek 
şirketlerin geleceğine büyük katkı 
sağlayacaktır. Tecrübeli üst kuşaklar ile yeni 
kuşaklar arasında bağ sağlanırsa, iş koşulları 
kuşakların durumlarına göre özel olarak 
düzenlenirse aile şirketlerinin geleceğinde 
büyük fark yaratılacak ve başarı ortaya 
konulacaktır” dedi.

Eğitimin sonunda Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’na 
teşekkür eden Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, anmalık 
olarak bakır işlemeli tabak hediye etti.
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B urdur Valisi Nurettin Yılmaz ve Burdur 
Ticaret ve Ticaret Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

Keyik, sektörünün önemli organizasyonu 
olarak kabul edilen Uluslararası Doğaltaş 
ve Teknolojileri Fuarı’nda (MARBLE 2013) 
stant açan Burdur, Isparta ve Antalyalı 
bölge firmalarını yalnız bırakmadı. Türk ve 
yabancı mermer ve doğaltaş sektörünü 
İzmir’de buluşturan MARBLE 2013’deki ikili 
görüşmelerinde tanıtım yapan BAKA, Batı 
Akdeniz’in mermer potansiyeli hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın 
düzenlediği 27- 30 Mart 2013 tarihleri 
arasındaki gerçekleştirilecek olan 19. 
Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
(MARBLE 2013) törenle açıldı. İsmet İnönü 
Kültür Merkezi’ndeki açılış törenine Burdur 
Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin 
Yılmaz, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Nevzat Kavaklı, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) Başkanı ve BAKA Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf Keyik, İzmir Ticaret Odası 
(İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, Burdur 
Mermerciler Derneği yönetim kurulu ve 
üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

19. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
(MARBLE 2013)

27-30 MART 2013

Burdur Valisi Nurettin Yılmaz ve BUTSO Başkanı Keyik, Uluslararası 
MARBLE 2013’e katıldı.

38 ÜLKE, 41 İLDEN 1182 FİRMA KATILDI
BAKA ekibi, KOSGEB Burdur Merkez Hizmet 
Merkezi Müdürü Hamza Alper Doğru ile 
birlikte Batı Akdeniz ile diğer stantları gezdi. 4 
günlük fuar boyunca çalışmalarını sürdürecek 
BAKA ekibi, son 15 yılda 23 kat büyüyen 
doğaltaş sektöründe, Burdur başta olmak 
üzere Batı Akdeniz Bölgesi’nin ihracattan 
hak ettiği payı alması için BAKA’nın yaptığı 
ve gelecekte yapmayı planladığı çalışmalar 
hakkında katılımcıları bilgilendiriyor, BAKA’yı 
ve Batı Akdeniz Bölgesi’ni tanıtan kitapçıklar 
ile bölge sektör raporlarını ziyaretçilerle 
paylaşıyor. 
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45 bin metrekare net alan üzerinde 
düzenlenen MARBLE 2013’de, 
işlenmiş, yarı işlenmiş ve ham 
madde olmak üzere yaklaşık 13 
bin ton taş, 612 adet blok mermer 
ve doğaltaş sergileniyor. Fuara 
Umman Sultanlığı bu yıl ilk kez 
katılırken, İtalya, Çin, Hindistan, 
İspanya ve ABD ile birlikte 38 
ülkeden katılım gerçekleşiyor. 
MARBLE 2013’de mermer ve 
doğaltaş, fabrika makinaları, ocak-
iş makinaları ve ekipmanları ile 
sarf malzemeleri olmak üzere 4 
ana grupta ürünler sergileniyor. 
Fuara bu yıl konaklaması İZFAŞ 
tarafından karşılanacak olan 
Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, 
Filistin, Irak, İran, İsrail, Kuveyt, 
Moldova, Rusya, Suudi Arabistan, 
Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan 
alım heyetleri gelecek. Fuara 90 
ülkeden, 5 bini aşkın yabancı 
profesyonel ziyaretçinin gelmesi 
bekleniyor.
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2. Ulusal Burdur Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı

16-19 MAYIS 2013

Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen “2. Ulusal 
Burdur Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı” 16-19 Mayıs 2013’de  Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla gerçekleşti. 

B urdur Belediyesi Uzay Çatı Halk 
Pazarı’nda yapılan fuar açılışına; Bakan 
Nabi Avcı, Burdur Valisi Nurettin Yılmaz, 

AK Parti Burdur milletvekili Bayram Özçelik, 
CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim 
Özkan, BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, 
162 firmanın katıldığı ve 18 bin metrekarelik 
alanda yapılan fuarla ilgili bilgi verdi. 
Firmaların kendilerini tanıtmaları ve ürünlerini 
sergilemeleri için fuarların son derece önemli 
olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İlimiz yüzde 
50’den fazlası ormanla kaplı bir coğrafi 
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yapıya sahip. Bu yapı içerisinde zor şartlarda 
hayvancılık yapan yıllık 363 bin ton süt ve 
toplu sağım merkezlerine, 258 kooperatifte 
ev sahipliği yapıyoruz. Sütteki bakteri 
ve somatik hücre sayısını Avrupa Birliği 
rakamlarına göre düşürmeye çalıştık” dedi. 
Yıllık 10 bin adet damızlık satıldığını kaydeden 
Vali Yılmaz, firmalar için reklam ve tanıtımın 
önemli olduğunu ifade etti.

Fuarın açılışında konuşan Bakan Avcı ise, süt 
endüstrisi sektörünü yakından takip ettiklerini 
belirtti. Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’nı da yakından 
ilgilendirdiğini kaydeden Avcı, daha sonra 
fuarın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından 
Bakan Avcı, öğrencilerle beraber Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yaptırılan 
dev inek maketinden süzülen sütün tadına 
baktı. Fuarı gezen Bakan Avcı’ya kepenek 
giydirildi, sipsi hediye edildi. Bakan Avcı’ya 
daha sonra gözleme ve közde kahve ikram 
edildi.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 413

A ntalya’da, EXPO Center Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 19-22 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen 4. 

Yöresel Ürünler Fuarı açıldı. Antalya protokolü 
ile birlikte, BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Üyeleri Yusuf Keyik, Ö. Faruk Gündüzalp, 
Ömer Çeliker, Meclis Bşk. Feyzi Oktay ve Üye 
Aykut Acun katıldı. Antalya Valisi’nin katıldığı 
ve protokol konuşmalarının yapıldığı açılış 
töreninin ardından, birbirinden farklı kültür 
ve yörelere ait tatlar ve kültürel değerlerin 
tanıtımı yapıldı. ‘Memleket Hasreti Çekenlere’ 
sloganı ile açılan fuarda, 60 farklı yöreye ait 
tat ve kültür ürünleri, 200 stantta sunuldu. Bu 
yıl 100 bin ziyaretçi beklenen 4. Yöresel ve 
Geleneksel Ürünler Fuarı, kapılarını Antalya 
ve bölge halkının ilgisine açtı. 

Antalya’da düzenlenen 4. Yörex Fuarı, yöresel şenlik havasında açıldı. 
Burdur’un BUTSO, Borsa, DSYB, Köy-Koop olarak geniş katılımla iştirak 
ettiği Fuar’da, Türkiye’nin 60 farklı yöresinden gelen yüzlerce tat ve kültür 
ürünleri 200 stantta halka sunuldu.  

19-22 EYLÜL 2013

4. Yöresel Ürünler Fuarı
(YÖREX 2013)
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BURDUR ÜRÜNLERİ
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)’nun 
Coğrafi işaret kazandırdığı Burdur Ceviz 
Ezmesi ve Burdur Şiş Köftesi gibi ürünlerin 
yanı sıra, çok değerli ve Burdur’a has özellikler 
taşıyan yöresel ürünler, BUTSO Standında 
tanıtıldı. Yöresel Fuarın kurucularından olan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Yönetimiyle 
katıldığı 4. Yörex Fuarı’na ilişkin yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi:
“Bu Fuar fikri, benim Başkan Yardımcılığını 
yürüttüğüm, Batı Akdeniz Ekonomilerini 
Geliştirme Vakfı (BAGEV)’in bir çalışması 
olarak ortaya çıktı. Bu yıl da ‘Memleket 
Hasreti Çekenlere’ sloganı ile 4’cüsünü 
düzenledik. Sonuçlarına baktığımızda, son 
derece mutluluk verici neticeler almaktayız. 
Bu yıl, geçmiş yıllardaki 70 bini bulan 
katılımdan çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu 
tür fuarların, ekonomiye katkısı şu oluyor; 
sadece yörede bilinen, ticari niteliğini ve 
alanını genişletemeyen çok değerli ürünler, 
kendisini ortaya koyuyor ve yurt dışına kadar 
yayılabiliyor. Bu şekilde il değerindeki ürün, 
ülke değerinde bir ticari ürün haline geliyor. 
Bu açıdan, biz Oda olarak her yıl, en iyi 
şekilde ilimizin yöresel tat ve kültür ürünlerini, 
bu fuara yansıtmaya çalışıyoruz. Biz Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak, aynı zamanda Burdur 
Ceviz Ezmesi ve Burdur Şiş Köftesi namıyla 
yüz yıllardır, çok cüzi üretim ve sunum halinde 
hayatını sürdüren yöresel ürünlerimize; geçmiş 
yıllarda Coğrafi İşaret alarak, hem ilimizin 
birer marka ürüne kavuşmasını ve hem de 
ekonomimize önemli katkısı olan ticari kimlik 
kazanmasını sağladık. Bu çalışmalarımıza 
yenileriyle devam edeceğiz.”  

AÇILIŞ
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu (KESK), 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme 
Vakfı’nın (BAGEV) destekleriyle düzenlenen 
fuarın açılış konuşmasını ATB Başkanı 
Ali Çandır gerçekleştirdi. Açılışa katılan 
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, bir ülkenin 
değeri ve gelişmişliğinin patent sayısı ile 
ölçülebileceğini, o yüzden bu değerlerin 
ekonomiye kazandırılmasının çok önemli 
olduğunu vurguladı. 

Türkiye’nin yöresel değerlerini tekrardan 
ekonomiye kazandırmak için bu gibi 
organizasyonlar düzenlediklerini söyleyen 
ATB Başkanı Çandır, yöresel değerlerin 
hakkını, hukukunu korumak istediklerini ve 
bunun için uğraştıklarını dile getirdi. Bu yüzden 
de bu ürünlerin coğrafi işaret kalkanı içerisine 
alınması gerektiğini hatırlatan Çandır, “Bu 
şekilde ürünlerimizi önce kendi insanımıza, 
sonra da dünyaya tanıtmak için yola çıktık. 
Türkiye’nin doğusundan batısına tüm renkleri 
aynı çatı altında topladık.” dedi. Dünyada 
coğrafi işaretlerle korunmuş 50 milyar dolarlık 
bir pazar olduğunu kaydeden Çandır, bu 
piyasanın yüzde 60’ını Fransa, İtalya, İspanya 
ve Yunanistan’ın elinde tuttuğunu ifade etti.

ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, 
buranın artık bir fuardan dışarıya çıktığını, 
Türk kültürünün yansıması haline geldiğini 
aktardı. Budak, 4. Yöresel ve Geleneksel 
Ürünler Fuarı’nın artık hasat dönemi olarak 
görülebileceğini, artık bu hasadın başlaması 
gerektiğini vurguladı.
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İ zmir Enternasyonal 20. Mermer Fuarı, 
katılım ve ilgide zirve yaptı. Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım, Türkiye 
Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri 
Birliği Başkanı Raif Türk, Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Başkanı Arslan Osman 
Erdinç’in rol aldıkları ve BUTSO olarak bizim 
de önemle ilgi gösterdiğimiz başarılı Fuara; 
Burdur mermer sektörü ile Burdurlunun ilgisi 
ve desteği de büyük oldu. Fuar ziyaretine; 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Başkanı Yusuf Keyik ve Bşk. Yrd. İbrahim 
Solak ve Yön.Kur. Üyesi Aykut Acun’dan 
başka; Burdur Defterdarı Ramazan Taşaltın, 
Ali Gür, Baki Varol, Nasuh Ekinci, Naci İlci, ve 
Burdur Orman İşletme Müdürü Ahmet Şahan 
katıldılar.  

Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerinde, 
26-29 Mart’ta gerçekleşen MARBLE Fuarı, 
sektöre kazandırdığı gelirin yanı sıra, birçok 
iş koluna da girdi sağladı. Bu yıl fuara 32 
ülkeden 275, 912’si yerli olmak üzere toplam 
1187 firma katıldı. Burdur’dan da 38 firmanın 
stant açarak yer aldığı, dünyanın üç büyük 
fuarından biri olan 20. Doğaltaş Fuarı’na 
ilişkin, BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik’in görüşlerini aldık.  

FUARIN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ
Başkan Keyik şunları söyledi: “Bilindiği gibi, 
Burdur’da mermer sektörümüz gelişen bir 
sektördür. Dolayısıyla, Odamızın üyesi olan 
mermercilerimiz de üretim artışı elde ettikleri 
mermeri, nasıl pazarlayacaklarını öğrendiler 
ve bu sebeple de özellikle uluslar arası fuarları 

Uluslar Arası İzmir Enternasyonal 20. Mermer Fuarı başarılı geçti.

20. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
(MARBLE 2014)

26-29 MART 2014
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takip konusunda ilgi artışı göstermektedirler. 
Bu nedenle, Türkiye’de İzmir Fuarı, Çin’de 
Xıamen (Şamen) Fuarı, İtalya Verona Mermer 
Fuarı ve bir de İstanbul Doğaltaş Mermer 
Fuarlarını takip ediyorlar ki; fuarların öneminin 
anlaşıldığı görülmektedir. Biz Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak da, bu gelişmeden 
memnunuz ve elimizden gelen desteği 
de gösteriyoruz. Zaten yönetimimizden 
arkadaşlarımızla birlikte, bu fuara gelmemiz 
de bunun içindir. 

Mermercilik sektörü olarak gelişen 
Burdur’un bizim dışımızda Burdur Valiliği, 
Milletvekillerimiz ve bürokratlarımız olarak 
da Fuarın açılışından itibaren ilgileri ve 
katılımcılara ziyaret şeklindeki destekleri 
olmuştur. Biz de tüm sektörlerimizde olduğu 
gibi, Mermercilerimizin bu önemli günlerinde 
onları yalnız bırakmayıp, ekibimizle birlikte 
Fuar’da yer alan arkadaşlarımızı stantlarında 
tek, tek ziyaret ettik. Katılımcılarımızın 
Fuara katılımdan dolayı, elde ettikleri 
kazanımlar ve varsa karşılaştıkları sıkıntıları, 
karşılıklı görüşme imkanı bulduk. Bu görüş 
alışverişlerimizde, Burdur mermerciliğinin, 
dünya mermer talepleri karşısındaki gelişim 
seyri noktasında tespitler yapma fırsatı da 
elde ettik. 

Mermercilerimizin, katılımlarından dolayı 
oldukça memnuniyet duyduklarını gördük. 
Malum ki; zaten Burdur Beji dünyada aranan 
bir doğaltaşdır. Bu Fuar’da gördüğümüz 

ve bizim de arzu ettiğimiz gelişme olarak, 
blok taş talebinin sürmesi yanında, işlenmiş 
mermer talebinin artış kaydetmekte oluşudur. 
Bu durum ise; mermercilerimizin, ocak 
işletmeciliği yanında mermer fabrikası 
kurma yatırımı içine de girmeleri gerektiğine 
işaret etmektedir. Biz Oda olarak da bu 
yöndeki yatırım taleplerinin önünün açılması 
bakımından, istimlak çalışmaları süren ikinci 
OSB faaliyetlerimizi hızlandırmak zorunda 
olduğumuzu biliyor ve o yönde gayretlerimizi 
artırıyoruz.”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Fuara ilginin Çinli, Hintli ve Arap 
gibi yabancıların yanı sıra, yerli katılımcı ve 
taleplerin de artışını ve dolayısıyla genel bir 
memnuniyet gözlemledik.” 
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3. Ulusal Burdur Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı

14-17 MAYIS 2014

Burdur 3. Ulusal Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 14-17 Mayıs 2014’te 
Burdur Belediyesi açık Pazaryeri (Uzay Çatı) altında Gerçekleştirildi.

B urdur Hayvancılığının geliştirilmesi 
için düzenlenen 3- Ulusal Hayvancılık 
ve Süt Endüstrisi Fuarı düzenlenen 

törenle açıldı. Bu yıl yapılan fuara damgasını 
Manisa’nın Soma İlçesinde yerin 500 metre 
altında meydana gelen maden faciası 
damgasını vurdu. Tören başlangıcında maden 
de ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunun 
ardından istiklal marşı okundu.

3- Ulusal Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı’nın açılışında; ilk konuşmayı Expolink 
fuarcılık ve Avrasya Fuar yapımcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan yaptı. 
Erdoğan yaptığı konuşmada; birincisini 
ve ikincisini yaptığımız fuarla gelecek yıl 
düzen8lenecek fuarımızın kendi çapında 
Uluslar arası nitelik taşıması için yeterli 
kriterlere sahip olduğunu kanıtlamıştır.

2023 yılı hedefimiz; “Batı Akdeniz de 
Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarının” bölge ve Dünya’nın sayılı fuarları 
arasına girmesini sağlamaktır. 2015 yılında 
Uluslar arası statüye sade fuarımızın geçmesi 
yeterli değildir. Fuar alanı ve altyapısı, otel 
ve ulaşım altyapısı, teknik altyapı panayır 
kültüründen fuar kültürüne geçiş ile Burdur’un 
geleceğine ilişkin düşüncelerin değişimini de 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Burdur Valisi Nurettin Yılmaz ise yaptığı 
konuşmada: gün geçtikçe önemli bir sektör 
haline gelen hayvancılık ve süt endüstrisi 
yanında bir çok sektörün de lokomotifi 
haline dönüşmektedir. Bunun için meseleye 
sadece hayvancılık açısından bakılmaması 
gerekmektedir. Bu yıl 3’üncüsü açtığımız 
fuarımızın bölge ve Burdur insanına hayırlı 
olmasını diliyorum.
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Hayvancılıkta ortaya çıkan kentsel ve bölgesel 
gelişmelerin ışığında, düzenlenen fuarların 
önemini gün geçtikçe daha iyi anlamaktayız. 
Gelecek yıl Uluslar arası statüye kavuşması 
için beklentilerin olduğu fuarımız Anadolu da 
yapılan en büyük Hayvancılık Fuarı olmaya 
namzettir.

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, bu yıl 3.’sü 
gerçekleştirilen Burdur Ulusal Hayvancılık ve 
Süt Endüstrisi Fuarını değerlendirdi

Konuşmasına Soma’daki hayatını kaybedenlere 
rahmet dileyerek başlayan Ak Parti Burdur 
Milletvekili Bayram Özçelik;” Tüm milletimizin 
başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz, tarihimizin 
çok acı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu vesile 
ile Soma’da vefat eden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz” dedi.

Fuarla ilgili de “Yine buruk hüzünlü olarak 
3. Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik” diyen 
AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik;” Fuar 
tecrübesi kazanmaya başladık. Firmaların 
tercih sebeplerini, firmaların Burdur’a gelme 
sebeplerini çok yakından takip ediyoruz. 
Gelecek yıl uluslararasına döneceğiz, 3 
yılın değerlendirmesini sağlıklı yaptığımız 
takdirde bu fuar Türkiye’nin genelinde ve dış 
ülkelerde ses getirecek. Çünkü Burdur’un 
hayvancılıktaki başarısı Bakanlık ve tüm diğer 
iller tarafından çok iyi bilinmekte” dedi.
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A ntalya Ticaret Borsası (ATB)’nin 
düzenlediği, Batı Akdeniz 
Ekonomilerini Geliştirme Vakfı 

(BAGEV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’un desteklediği, beş yıldır aralıksız 
şekilde “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” sloganı 
ile düzenlenen ve 65 ilden 211 kuruluşun 
katıldığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)’de 
yer alan Burdur Standına,  başta Burdur 
Valisi Hasan Kürklü, komşu illerin valileri, 
tüm protokol , Burdur ve bölge halkı büyük 
ilgi gösterdi.  Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 
ziyaret ederek takdirlerini  belirttikleri Burdur 
Standını gören Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı Ali Çandır, “Amatör ruhuyla, yöresel 
Burdur kültürünü ve ürünlerini en zengin 
biçimde yansıtan bir çalışma olmuş” diyerek 
takdirlerini belirtti.

Bu yıl 5’ncisi Düzenlenen Yörex’e, Burdur tüm kurum ve kuruluşları ile birlik 
olarak katıldı. Özellikle Antalya’da yaşayan Burdurlular; “Burdur birlikte 
güzel, etkin ve güçlü” dediler.

22-26 EKİM 2014

5. Yöresel Ürünler Fuarı
(YÖREX 2014)
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Birlik içinde ortaya konan ve ziyaret eden 
Burdurluların “Moral bulduk. Gururlandık” 
şeklinde değerlendirdikleri Burdur Standı bu 
yıl; Burdur Valiliği, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO), Bucak Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUCAKTSO), Burdur Ticaret Borsası 
(BTB), Burdur İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği (BDSYB), Burdur ve İlçe Belediyeleri, 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), 
İl Kültür Müdürlüğü, Burdur Köy-Koop ile 
birlikte düzenlendi.
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
ve Başkan Yardımcısı Ömer Çeliker, 

26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama 
Ekipmanları Fuarı’nda yer alan Burdur Markası 
olan Dekor Mobilya’nın Hotel Consept 
markası ‘arnisa’ standını ziyaret ettiler. Stantta 
sergiledikleri ürünlere ilişkin bilgi veren arnika 
Pazarlama Müdürü Orhan İlişik, 26.Uluslararası 
Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı’nda 
stant açan tek Burdurlu firma olduklarını 
belirterek, şu bilgileri verdi: “Burdur 1. OSB’de, 
38 bin m2 açık, 13 bin 500 m2 kapalı alanı olan 
Dekor Mobilya’mızın 23 yıllık tecrübe eseri, yeni 
ve müşteri odaklı modern taleplere hitap eden 
bir konseptini sergiliyoruz. Özellikle Antalya 
otelcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Fuar 
verimli geçiyor. Burdurlu hemşehrilerimiz ve 
işadamlarımızın standımıza yaptıkları ziyaretler 
bizleri memnun ediyor.” 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Bşk. Yrd. Ömer Çeliker, Antalya Anfaş 
26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı’nda, Burdurlu 
Dekor Mobilya’nın Hotel Consept markası ‘arnisa’ standını ziyaret etti. 

MARKA ÜRKETMEK 

Marka ve icat ortaya koymanın önemini 
vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik; “Burdur’umuzun, yeniliklere 
ayak uyduran ve her sektörde markalar 
üreten sanayicilere büyük ihtiyacı vardır. 
Yükselen ekonomilere baktığımızda hep 
markalar üzerinde yükseldiğini görüyoruz. 
Biz Oda Yönetimi olarak, her zaman ileri 
hamlelerle, marka ve icat ortaya koyan 
çalışmaların yanında yer alıyoruz. İş 
adamlarımızın, her türlü sıkıntılarında 
yanlarında olmak ve elimizden gelen 
her desteği vermek azmindeyiz” dedi. 
Ziyarette; Borsa Başkanı Yılmaz Başar, 
Burdur Güçbirliği’nden Şevket Aksöz de 
yer aldılar. 

21-24 OCAK 2015

26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama 
Ekipmanları Fuarı
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6-9 MART 2015

Çin XIAMEN STONE Doğaltaş ve Mermer Fuarı

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKA)’nın 3-8 Mart 2015 tarihleri arasında 
düzenlemiş olduğu Çin XİMEN (Şamen) 
Mermer Fuarı Gezisi’nin Burdur mermerciği 
adına önemli kazanımlar sağladığını, mermer 
pazarı ve özellikle atıkları değerlendirme 
gelişimleri açısından ufuk açıcı ve verimli 
geçtiğini söyledi. Isparta’dan; TSO Başkanı 
Şükrü Başdeğirmenci, İl Genel Meclisi Başkanı 
Ali Bolat, BAKA Genel Sekreteri, Uzman 
Mehmet Pehlivan,  Burdur İl Genel Meclisi 
Başkanı Osman Karakaya’nın da katıldığı 
geziye ilişkin bilgi veren Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, şu değerlendirmeyi yaptı:

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; BAKA’nın düzenlemiş olduğu 
Çin Mermer Fuarı Gezisi’nin Burdur mermerciği adına önemli kazanımlar 
sağladığını, mermer pazarı ve atıkları değerlendirme gelişimleri açısından 
ufuk açıcı ve verimli geçtiğini söyledi.
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“BAKA, geçtiğimiz günlerde, Çin’de 
düzenlenen Uluslar arası XİMEN (Şamen) 
Mermer Fuarı’na bir gezi düzenledi. Benim de 
katıldığım bu fuar gezisi, Burdur mermerciği 
adına önemli kazanımlar sağladı. Burdur’un 
geliştirdiği dünya markası Burdur Beji 
Mermerin Pazar kazanım ve geliştirilmesi ve 
özellikle atıkları değerlendirme gelişimleri 
açısından ufuk açıcı ve verimli geçti. Fuarın 
açılışında bulunduk. Fuar süresince, özellikle 
İlimiz ve Bölgemizden katılan Türkiye stantlarını 
tek, tek ziyaret ettik. Bu stant ziyaretlerinin, 
ne denli moral güç sağladığını bilerek; bu tür 
ziyaretleri ihmal etmemeye çalışıyoruz.” 

ÇEVRE-ÇÖZÜM
Keyik, geziye ilişkin açıklamasına şöyle 
devam etti: “Yine, Çin mermerciliğinin önemli 
merkezi durumundaki Fabrikalar Bölgesi’ne 
giderek, mermer fabrikalarında inceleme 
çalışması gerçekleştirdik. Burada, mermer 
atık ve tozlarından blok mermer yapılışını 
ve bunların yüzde 60’nın mamule çevrilerek 
ne büyük katma değer sağlandığını gördük, 
inceledik. Bu işin, Burdur’daki çevre sorunu 
olan atıkların değerlendirilmesinde bizlere, 
ufuk açıcı ve yol gösterici çağrışımlar sağladı. 

ELÇİLİKTE TOPLANTI
Keyik ayrıca; “Gezimizin bir bölümünde, 
Pekin Büyük Elçiliği ve Ticari Ateşelerimizle 
bir toplantı yaptık. Toplantıda; Antalya 
İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçılar Birliği, 
İstanbul İhracatçılar Birliği yönetim 
kurulu üyelerinin de katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirdik. Toplantıda; Çin mermer 
ihracat ve bölgesel ticaretle ilgili çok faydalı 
bilgi alışverişinde bulunduk. Bizler il ve 
bölgemiz ihracat değerlerimizi anlattık. 
Ticaret Ateşemiz de Çin ekonomisi ve 
pazarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. Bu 
çalışmaların da, bölgemiz ticaret ve ihracatı 
gelişimine büyük katkılar sağlayacağını 
gördük. Zira Çin ekonomisini ve özellikle 
mermer sektörüne ilişkin gelişmeleri, 
yakından takip etmenin Burdur ekonomisi 
açısından büyük önem taşıdığını biliyoruz. 
Bu nedenle Çin’i takibe devam edeceğiz” 
dedi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, bu vesile ile 
Çin kültür ve turizm örneklerini görme, 
inceleme ve Burdur için değerlendirme fırsatı 
bulduklarını da sözlerine ekledi. 
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BUTSO Başkanı Keyik: “Çanakkale 
ruhunun ayağa kalktığı şu günlerde, 
Burdurluluk ruhunun da coştuğunu 

görmek, Burdur’un geleceğinden ümitvar 
olma ateşimizi de harlatmaktadır. Bu coşku 
burada kalmamalı.” 

İstanbul-Feshane Burdur Tanıtım Günleri 
programına katılan BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik, ilk izlenim olarak yaptığı 
değerlendirmede: “Milli Ruh kaynaklarımızdan 
birisi olan Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi 
anma iklimindeyiz. Dolayısıyla, bir yandan 
Çanakkale ruhunun ayağa kalktığı şu 
günlerde, Burdurluluk ruhunun da coştuğunu 
görmek, Burdur’un geleceğinden ümitvar 
olma ateşimizi de harlatmaktadır” dedi. 

19-22 MART 2015

Burdur Tanıtım Günleri - İstanbul Feshane

İstanbul’da ilk kez gerçekleşen ‘Burdur Tanıtım Günleri’ni değerlendiren 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, ‘Burdur, Burdurluluk ve tanıtım ruhuyla 
coştu’ dedi.
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Başkan Keyik şunları söyledi: “İlimizin resmi-
sivil kurum ve kuruluşları gibi, BUTSO 
Yönetim ve üyelerimiz olarak, geniş bir 
katılım sağladık. Burdur’un geniş kesimlere 
tanıtımı yanında, belki bundan da önemlisi; 
Burdurluda Burdur’u büyütme ve bunun için 
birlik olma fikri ve heyecanı sağladığı için, 
yararlı olduğunu düşünüyorum.”

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
değerlendirmesini, İstanbul’da kazanılan 
heyecan ve Burdurluluk fikrinin, burada 
kalmaması gerektiğinin altını çizerek 
şöyle sürdürdü: “Burdur Valimizin de özel 
gayretlerle oluşturduğu bu hareket burada 
kalmamalıdır. Eminim valimiz ve Vekillerimiz 
de destekleyecektir ki; Feshane dönüşünde, 
sen-ben demeden ve sıcağı sıcağına bu 
hareketin meyvelerini derme anlamında bir 
toplantı yaparak, Burdur için stratejik plan ve 
programlar hazırlama sürecini işletmeliyiz. Ve 
belki hepsinden önemlisi, seçim atmosferine 
de girdiğimiz bu günlerde, “Birlik ruhumuzu” 
sarsacak hafifliklere asla müsaade 
etmemeliyiz.”

Keyik Şöyle devam etti: “Biz bu anlamda, 
geçtiğimiz aylarda, İzmir Burdurlular Derneği 
ile gerçekleştirdiğimiz “Burdurlulukta 
Birlik” toplantılarımızın ikincisini de İstanbul 
Burdurlular Derneği ile yapmaktayız. 
İstanbul’daki çok değerli Burdurluların 
da büyük bir heyecanla katkı verdikleri 
hareketimiz, bundan sonra da artan bir 
heyecan ve verimlilikte devam edecektir. Şunu 
da özellikle belirtmeliyim ki; bu hareketimiz. 
Tüm Burdur’un hareketi ve sağlanacak 
başarılar da tüm Burdurlunundur.”

BURDUR BULUŞMASI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul 
Burdurlular Derneğinin birlikte organize 
ettiği yemekte Burdur Protokolü, Burdurlu 
İşadamları ve davetliler bir araya geldi. 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik sunum eşliğinde 
yaptığı konuşmasında, Burdur’un ekonomik 
yapısı ve yatırım bekleyen alanları hakkında 
İstanbul’da yaşayan Burdurlu İş Adamlarımıza 
bilgiler verdi.

Başkan Keyik şunları söyledi: “Başta Sayın 
Valimiz olmak üzere, Milletvekillerimiz, 
Belediye Başkanımız ve Burdur Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak; bu güne kadar ilimizde 
yatırım yapmak isteyen tüm firmaların yanında 
olduk. Bundan sonra da ilimizde yatırım 
yapacak olan tüm firmalara katkımız ve 
desteğimiz devam edecektir. Aynı şekilde İlçe 
Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımız 
da yatırımcılarımıza gereken ilgi ve desteği 
göstereceklerdir. 

Çok değerli hemşehrilerimiz, buraya kadar 
Burdur’u ve yatırım alanlarını tanıttık. 
Bütün bunları sizlerin ve çevrelerinizin 
değerlendirmelerine arz ediyoruz.” 

Konuşmaların ardından; Burdur Valisi Hasan 
Kürklü, BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Burdur 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Oktay, 
hayırsever iş adamları Cevat Sayılı, Hami 
Uzal (vekaleten Mustafa Tanyeli),  Necati Can 
(vekaleten Suat Can) ve İstanbul Burdurlular 
Derneği Başkanı Ahmet Erçil’e plaket verdi. 
Burdur için müstesna nitelikte gerçekleşen 
gecede plaket töreninin ardından Burdurlu 
Sanatçı Uğur Önür, cura ve kabak kemane ile 
mini bir konser verdi.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu426

BUTSO Yönetiminden Yusuf Keyik, 
Ömer Çeliker, H.Ali Daldal, Hüseyin 
Yardım, Aykut Acun, Ali Gür, Burdur 

Valisi Hasan Kürklü ile birlikte İzmir Mermer 
Fuarı’nı ziyaret etti. 

“Burdur Firmalarının, Ulusal ve Uluslar arası 
Fuarlara, yüksek katılımla ilgi gösterdiğini ve 
bunun iyi bir gelişme olduğunu” vurgulayan 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 25-
28 Mart tarihlerinde görkemli bir açılışla 
gerçekleşen 21. MARBLE 2015’e katıldıklarını 
ve Burdur protokolü ile birlikte, tam kadro 
yer alan Burdur Mermercileri başta olmak 
üzere tüm stantları ziyaret ettiklerini belirtti. 
Keyik, Oda Yönetimi ve Üyeleri ile yaptıkları 
ziyaretin, faydalı geçtiğini söyleyerek, 

21. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
(MARBLE 2015)

25-28 MART 2015

Burdur Protokolünün tam kadro ziyaret ettiği Fuar İzmir’in Mermer Fuarı, 
firma ve ziyaretçi bakımından yüksek katılımla gerçekleşti. Toplam alanı 
119 bin m2 üzerinde düzenlenen 21. MARBLE 2015’e bu yıl, 27 Ülkeden 
373’ü yabancı 1562 firma katıldı. 
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“Ziyaretler, Burdurlu Mermer ve mermer 
makineleri sektörü firmalarımıza büyük 
moral destek sağladı. Biz Oda olarak, 
yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda yer alan Burdurlu 
firmalarımıza daima ziyaret programları 
düzenlemekteyiz. Önemine inanarak 
yaptığımız ve sürdüreceğimiz bu ziyaretlerin, 
İzmir Fuarındaki katılım artışında da rol 
oynadığını düşünüyor ve bunu memnuniyetle 
görüyoruz” dedi.  

BUTSO Başkanı Keyik açıklamasına şöyle 
devam etti: “Ege İhracatçılar Birliği’nin 
düzenlediği akşam toplantısında, Burdur ve 
Bölgemizdeki mermercilik ve sorunlarına 
ilişkin konuşmalar yaptık. Bizim sektöre 
destek ziyaretimizde bize ev sahipliği yapan 
EİB Başkan ve Yönetimine ve Çeliker Mermer 
Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Çelik’e 
teşekkür ediyorum.”
 
BURDURLU FİRMALAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
Türkiye’nin en büyük ve en nitelikli şekilde 
gerçekleştirilen Fuar İzmir’in, ilk fuarı olan 
Uluslar arası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
21. MARBLE 2015’de, “Burdur Beji” markası 
damgasını vurdu. Fuara katılan ve Burdur’u 
da Burdur Beji ile markalaştıran Burdurlu 
katılımcı firmalar Aytaş Akın Mermer, Varollar 
Mermer, Çiçek Mersan, Gür Mermer, Portsan 
Mermer, Babacanlar Mermer, Ekinciler 
Mermer, Eymen Mermer, İltaş Mermer, Burdur 
Maden ve Mermerciler Derneği şeklinde yer 
aldı.   



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu428

Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım 
Teknolojileri ve Yem Fuarı

21-24 MAYIS 2015

Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı 21 
Mayıs 2015 Perşembe günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 
Kudbettin ARZU’nun katılımıyla açıldı.

Açılışa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Kudbettin ARZU, Hayvancılık 
Genel Müdürü Mustafa KAYHAN, 

Burdur Valisi Hasan KÜRKLÜ, Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Garnizon 
Komutanı Jandarma Albay Sayit Koca, Burdur 
Milletvekilleri Bayram ÖZÇELİK ve R. Kerim 
ÖZKAN, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ş. Fırat ERKAL, siyasi parti temsilcileri, daire 
amirleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve 
vatandaşlar katıldı.

Valilik önünden başlayan ve fuar alanında 
sonlanan Dünya Süt Günü nedeniyle 
düzenlenen süt kortej yürüyüşünden sonra fuar 
alanında açılış konuşmaları yapıldı ve protokol 
üyelerince fuarın açılışı gerçekleştirildi.Açılış 
sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Kudbettin ARZU ve beraberindeki 
heyet katılımcı firmaların stantlarını gezerek, 
sergiledikleri ürünler hakkında bilgi aldılar.
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10-13 EYLÜL 2015

Mermer Blok, Doğaltaş, Makina Teknolojileri, Sarf 
Malzemeleri ve İş Makinaları Fuarı

F uar ve kültür park alanında gerçekleştirilen 
fuara Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf 
Güner, İl Genel Meclis Başkanı Salih 

Sel, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim 
Yurdunuseven, milletvekili adayları, sanayi ve 
ticaret alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ile birlikte çok sayıda 
iş adamı katıldı. Fuarın açılışında konuşan 
AS Fuarcılık sahibi Mehmet Abdioğlulları, 
Afyonkarahisar’ın mermer sektöründeki 
yerine değinerek, kentin dünyanın mermer 
başkentlerinden birisi olduğunu belirtti.

“ÇİN TÜRKİYE’NİN ANA TİCARET 
ORTAĞIDIR”
Açılışta daha sonra söz alan Çin Halk 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi 
ve Ticareti Ateşesi Gho Guangyou, Türkiye 
ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilere 
değindi. Çin ve Türkiye arasındaki dostluğun 

Afyonkarahisar Mermer, Maden, Doğaltaş, Makine Teknolojileri, Sarf 
Malzemeleri ve İş Makinaları Fuarı 10 Eylül 2015 tarihinde kapılarını 
ziyaretçilerine açtı. Fuara BUTSO Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Keyik ve 
BUTSO Meclis Üyesi Ali Gür katıldı.

uzun zamanlara dayandığını anımsatan 
Guangyou, “2000 yıl önce atalarımız İpek 
Yolu’nu açarak aramızdaki iki taraflı ticaret 
bağlantısını sağladı. Bugün ise, ‘İpek Yolu’, 
iki ülke arasında karşılıklı ekonomik ve ticari 
ilişkileri temsil etmektedir. Çin Türkiye’nin ana 
ticaret ortağı olarak konumunu devamlı bir 
şekilde yükseltiyor. Çin artık Türkiye’nin ikinci 
ithalat kaynak ülkesi, on birinci ihracat hedef 
ülkesi ve üçüncü ticaret ortağı olmuştur. Çin 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 
2014 yılında Çin ve Türkiye arasındaki ticaret 
hacmi yüzde 3,63 artarak toplam 23 milyar 
dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin Çin’den ithalat 
hacmi yüzde 8,75 artış ile 19.3 milyar doları 
bulmuştur.

“TÜRKİYE’NİN ÇİN’E TİCARET AÇIĞI 
YÜZDE 17,3 ARTIŞ İLE 15,6 MİLYAR 
DOLARA ULAŞMIŞTIR”
Türkiye’nin Çin’e ithalat hacminin yüzde 16,76 
düşüş göstererek 3,7 milyar dolar olduğunu 
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da ifade eden Guangyou, “Türkiye’nin Çin’e 
ticaret açığı yüzde 17,3 artış ile 15,6 milyar 
dolara ulaşmıştır. İki ülke genelinde ekonomi 
açısından bakılırsa, hem Çin hem Türkiye 
yıllardır çok büyük hızla gelişmektedir. 
Çin dünyanın ikinci ekonomisi, Türkiye ise 
dünyanın on yedinci ekonomisi olarak, iki ülke 
de kendine göre orta ve uzun vadeli planlama 
ve geliştirme programı uygulamaktadır. Beş 
yıllık planlamaya göre yılında Çin’in gayrisafi 
yurtiçi hasılası bir kat daha artmasını 
hedeflemektedir. Çin devleti İpek Yolu ekonomi 
şeridi kurma teklifinde bulundu, Türkiye ise 
orta koridor stratejisi önerdi. Diyebiliriz ki; iki 
ülkenin kalkınma planı oldukça görkemlidir ve 
geliştirme perspektifı oldukça geniştir. Bana 
kalırsa, hem antik medeniyete hem de yeni 
ekonomiye sahip olan Çin ve Türkiye’nin dünya 
sahnesinde daha önemli bir rol oynaması 
gerekmektedir. Dolayısı ile iki ülkenin var 
olan güzel ilişkileri daha kapsamlı ve daha 
derin işbirliği ile geliştirmesi gerekmektedir. 
Fuarlar bu işbirliğini geliştirmekte çok fayda 
sağlayacaktır. Umarım bu seneki fuar Çin-
Türkiye arasındaki ticari işbirliğine ivme 
kazandırır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 50’ye yakın firmanın 
katıldığı fuar, protokol üyeleri tarafından 
kurdele kesilerek açıldı.
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Ü lke genelinden 68 ilden 101 oda 
ve borsa, 11 kalkınma ajansı, 52 
kurum, 224 firmanın yanı sıra Basın 

İlan Kurumunun da aralarında bulunduğu 
388 katılımcının yer aldığı Antalya EXPO 
Center’daki fuarın açılışı, Aydın folklor ekibinin 
gösterisiyle başladı.

Törene, Antalya Valisi Muammer Türker, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut 
Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır ve bazı partilerin 
milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, YÖREX’i her sene daha da 
geliştirip, büyüttüklerini belirterek, dünya 
çapında bir iş başarıldığını söyledi.

YÖREX’in bir vizyon işi olduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bu, bir Türkiye projesi. 
Anadolu’nun ruhunu, kimliğini, tüm renklerini 
görebilirsiniz. Türkiye’nin dört bir tarafı, birlik 
ve kardeşlik içinde burada yan yana katkı 
sağlamaktadır. Hem ekonomik hem de sosyal 
bir başarı hikayesi yazıyorsunuz” ifadelerini 
kullandı.

7-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 6. Yöresel 
Ürünler Fuarı (Yörex)’te, “Halkın gıda güvenliği arayışı” ve yöresel ürünlere 
yönelişteki artış dikkat çekiciydi. Bu trendi gören BUTSO Başkanı Keyik, 
Teke Yöresi’nin yöresel ürünler zenginliğini değerlendirmeye devam 
edeceklerini belirtti. 

7-11 EKİM 2015

6. Yöresel Ürünler Fuarı
(YÖREX 2015)
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-”Bu topraklar müteşebbis yetiştirir”
Hisarcıklıoğlu, fuara katılımda 68 ile 
ulaştıklarına dikkati çekerek, hedeflerinin 81 
ilin tamamı olduğunu kaydetti.

YÖREX’e ilişkin çarpıcı değerlendirmelerden 
biri de “Gıda ürünlerinde güven arayışı” 
şeklinde belirdi. Başta, Yörex’in kurucuları 
ATB Başkanı Ali Çandır, BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik ve ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen 
olmak üzere, Yörex’i ve gözlemlerini 
değerlendirerek, “Köy ürünleri ve geleneksel 
ev gıdalarına yönelişin dikkat çekici şekilde 
yükselişini, gıda güvenliği arayışı” şeklinde 
ifade ettiler. “Sizin oraların nesi meşhur?” 
sloganı ile Batı Akdeniz’de başlayan yöresel 
ürünler hareketi, bu yıl 6.sı düzenlenen 
Yörex Fuarı ile 68 İl’e ve 224 firma katılımına 
yükseldi. Bu yükselişle, başta gıda olmak 
üzere, yöresel ürünlere büyük talep artışı,  
halkın, giderek büyüyen “Gıda güvenliği 
arayışı”nı ortaya koydu. 
 
COĞRAFİ İŞARET
Bu anlamda büyük zenginliğe sahip olan Teke 
Yöremizin değerlendirilmesinin büyük önem 
taşıdığını belirten Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik; “Biz Oda olarak, iki önemli yöresel 
ürünümüz olan Burdur Ceviz Ezmesi ve Burdur 
Şiş Köftesi’ne Coğrafi İşaret aldık. Yöresel 
ürünlerimizin değerini artırdık ve ürünlere 
ticari kimlik kazandırılmasında, Batı Akdeniz 
Bölgemize de örnek olacak bir çalışma 
gerçekleştirdik. Coğrafi işaret almadan önce 
aylık 1 ton kadar olan üretim, şimdi 25 tonu 
geçmiş durumdadır. Büyük talep artışı olan 
bu ürünlerimizi, fuarlarda gururla ve güvenle 
halkımıza arz ediyoruz” dedi. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 433

22. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
(MARBLE 2016)

23-26 MART 2016

M ermerin merkezi Burdur, İzmir 
22.Mermer Fuarında, tüm 
firmalarıyla stant açarak tam kadro 

yer aldı. Firma temsilcileri, Fuarın tanıtım 
ve bağlantılar açısından verimli geçtiğini 
belirtti. Geçtiğimiz Çarşamba günü açılan 
Mermer Fuarı’nı, Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve 
Bşk.Yrd. Ömer Çeliker, Bucak TSO Başkanı 
Hasan Yalıçın Meçikoğlu, Bucak Belediye 
Başkanı Süleyman Mutlu ile Burdurlu Mermer 
firmalarını ziyaret etti. Ziyarette, Rektör 
yardımcısı ve danışmanları Hüseyin Dalgar, 
Ömer Tekşen ve Mustafa Kılınç yer aldılar. 

İzmir 22. Uluslararası Mermercilik Fuarını, 
“Burdur’un başarılı mermercilik düzeyi, göze 
çarpmaktadır” diyerek değerlendiren Burdur 
Valisi Kürklü, “Özellikle Burdur Beji mermeriyle 
dünyaca ün kazanan Burdur Mermerciliğinin 
geldiği güzel gelişmeyi, İzmir 22. Uluslararası 
Mermercilik Fuarında izleme fırsatı bulduk. 
Hemen de tüm mermercilerimiz Fuarda 
stant açarak yer almış. Şahsi gözlemlerim 
ve görüştüğüm mermercilerimiz, ilginin güzel 
olduğunu ve memnuniyetlerini ifade ediyorlar. 
Mermerciliğin gelişimindeki Fuarların önemi, 
mermercilerimiz tarafından anlaşılmış 
görünmektedir. Tabii ki bunun getirilerini de 
elde etmektedirler. Mermercilerimizi kutluyor, 
daha çok kazançlar ve başarılar diliyorum” 
dedi.    

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 
Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de 22. kez 
kapılarını açtı. İzmir protokolünün katıldığı açılış töreninin ardından Fuar 
İzmir’in birinci yıldönümü pasta kesilerek kutlandı.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik de, geçtiğimiz 
hafta Filistin-Cenin Şehrinde yapılacak 
TOBB-BİS OSB çalışması için gittiği 
Filistin’den dönerek, ayağının tozuyla, Burdur 
Valisi Hasan Kürklü ile Fuar ziyaretinde 
bulundu. Fuar izlenimlerini değerlendiren 
Keyik; “Burdur’un tüm mermercilerinin, 
dünyaca ünlü ve yüksek ilgi duyulan bu İzmir 
Uluslar Arası Mermer Fuarında yer aldığını, 
dolayısıyla sektörle gurur duyduklarını ve tüm 
sektör mensuplarına, fuarın verimli geçmesi 
dileklerini ilettiklerini” belirtti. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 435

Teke Yöresi Burdur 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarına ilgi büyük oldu. Bakan 
Faruk Çelik’in katılımı ile açılışı yapılan fuarın en ilgi çeken tarafı 11. İnek 
Güzellik Yarışması oldu. Güzellik güzeli seçilen ineğin adı da bir okadar ilgi 
çekti. Bu yılın güzellik güzeli Hadise isimli inek seçildi.

2. Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım 
Teknolojileri ve Yem Fuarı

26-29 NİSAN 2016

G L Platform Fuar tarafından düzenlenen 
Teke Yöresi 2. Canlı Hayvan, 
Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem 

Fuarı, çiftlik ekipmanları, teknolojileri, genetik 
alanındaki son yenilikleri, yem sektöründeki 
gelişmeleri ürecinin yakından tanımasına 
fırsat tanıdı. Fuarda stant açan 100’ü aşkın 
firma, gerçekleştirdikleri ikili anlaşmalarla 
bölge ekonomisine katkı sağladı.  Özellikle 
tarımsal kimya ürünleri, ekolojik ve organik 
tarım, traktör ve biçerdöver, tarım makineleri, 
sulama, seracılık,  toprak ölçüm sistemleri, 
zirai ilaçlar, bahçe ekipmanları, gübre ve 
veterinerlik hizmetlerine yönelik stantlar gün 
boyu ziyaretçi akınına uğradı.

Fuarın üçüncü günü AK Parti Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, Burdur Valisi Hasan Kürklü, 
Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Kamil Özcan ile Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, tüm stantları gezerek incelemede 
bulundu, fuarda yer alan firmalara katılım 
sertifikalarını verildi. Bir firmanın standında 
düzenlenen traktör şov ise nefes kesti.

“BURDUR’A ÇOK YAKIŞTI”
Fuar katılımcıların yanı sıra ziyaretçilerle de 
görüşen Vali Kürklü, tüm kesimlerin fuardan 
memnun olduklarını belirterek, “Burdur 
çiftçisi, Burdur üreticisi son derece bilinçli ve 
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yenilikleri yakından takip ediyor. Ancak yalnızca 
takip etmekle kalmayıp bunu uygulamaya da 
geçiriyor. Bu nedenle Burdur hayvancılığın 
merkezi haline geldi” dedi. Özellikle süt ve 
büyükbaş damızlık yetiştiriciliğinde Burdur’un 
marka kent olduğuna dikkat çeken Vali Kürklü, 
“Dolayısıyla bu fuarda Burdur’a çok yakıştı.  
Ancak hedefimiz hep bir adım daha ötesi. 
Önümüzdeki yıllarda fuarımızı uluslar arası 
alana taşıyacağız” diye konuştu.

SEKTÖRÜ BULUŞTURUYOR
GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise 
ekonominin bel kemiği tarım ve hayvancılıkta 
yeni teknolojilerin sahada uygulamaya 
geçmesi için Türkiye’nin dört bir yanında 
fuarlar düzenlediklerini belirterek, “Görüyoruz 
ki standartı yüksek bu fuarlar, yüksek geri 
dönüşler veriyor. Katılımcılar yeni ürünlerini 
direk çiftçimizle buluşturabiliyor. Biz teknolojiyi 
yalnızca onların ayağına getirmekle kalmıyoruz 
aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarını da birinci 
elden gündeme getirip çözüme ulaştırılması 
konusunda katkı sağlıyoruz. Biliyoruz ki 
kalkınan bir Türkiye, refah ve mutlu bir 
Türkiye’dir. Tarımda ve hayvancılıkta yükselen 
bir Türkiye, dünyada söz sahibi bir Türkiye’dir” 
dedi.
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7. YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı’nı değerlendiren Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yusuf Keyik, “Arzu ettiğimiz, beklenti içinde olduğumuz fuar 
sistemini yakalamış durumdayız” dedi.

26-30 EKİM 2016

7. Yöresel Ürünler Fuarı
(YÖREX 2016)

A ntalya’da düzenlenen 7. Yöresel 
Ürünler Fuarı (YÖREX) Türkiye’nin 
her bölgesinden farklı yerel ürünleri 

biraraya getirdi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu fuarın açılışında yaptığı 
konuşmada markalaşmanın ve tescilli 
ürünlerin önemine vurgu yaptı. 

7. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 
katılımıyla Antalya’da açıldı. Türkiye’nin her 
bölgesinden yöresel ürünleri aynı çatı altında 
buluşturan fuarda, ekonominin güçlenmesi 
ve para kazanmak için yöresel ürünlerin 

markalaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı. 
Fuarda, Burdur Ticaret Borsası (BTB)ve 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
ortak stant açtı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, stantları 
tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi 
aldı. Hisarcıklıoğlu fuarın açılışında yaptığı 
konuşmada YÖREX’e her yıl geldiğini ve her 
defasında da gelişip büyüdüğünü gördüğünü 
ifade etti. YÖREX’in ilk başladığında 10-15 il 
bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Geçen 
sene 66 İl’e ulaştık, bu sene 70 oldu. Hedef 81 
İl’in tamamı. Çünkü Yörex bir Türkiye projesi. 
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Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renkleri 
burada toplanıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu 
organizasyondan ötürü Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır ve Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’i tebrik 
etti. TOBB Başkanı, YÖREX ve iş dünyasına 
her zaman destek veren Bakan Tüfenkci’ye de 
yaklaşımı için teşekkür etti.

BUTSO ve BTB ortak standını ziyaret 
eden Bakan Tüfenci ve TOBB Başkanı 
Hisancıklıoğlu’nu BUTSO Başkanı Yusuf 
Keyik, BUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
BTB Başkan Yardımcısı Abdurrahim Demirel, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gürcan ve 
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. 
Yalçın Mecikoğlu karşıladı. Yöresel ikramların 
yapılmasının ardından, hatıra fotoğrafı 
çektirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Yusuf Keyik, YÖREK Fuarı’nda istenene 
fuarcılık sistemini yakaladıklarını belirtti. 
Bu yıl kapılarını açan YÖREX Fuarı’nda 
Burdur Ticaret Borsası ve Burdur Belediyesi 
ile birlikte  Burdur’un yöresel ürünlerinin 
tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, “Bu yıl 7.’si gerçekleşen 

Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler 
Fuarı’na Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, 
Burdur Ticaret Borsası ve Burdur Belediyesi 
olarak katılım sağlandı. İlimizin ceviz ezmesi, 
haşhaş ve kenevir helvasının tanıtımı için 
ikramda bulunuyoruz. Belediyemiz tarafından 
da Alaca Dokumaları tanıtımı yapılıyor. Ayrıca 
hormonsuz Yassıgüme Pazarı’nda satılan 
pekmez, kuru ve yaş üzüm, turşu, salça ve 
benzeri ürünlerin tanıtım ve satışı da yapılıyor. 
Fuarımız her yıl daha da güzelleşiyor. Arzu 
ettiğimiz, beklenti içerisinde olduğumuz 
fuar sistemini yakalamış durumdayız” diye 
konuştu.
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D ünyanın en büyük 5 turizm fuarından 
biri ve Doğu Akdeniz ve Avrasya’nın 
en büyük turizm buluşması olan 

21’nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı (EMİTT), bugün yılda 10 milyon 
turistin geldiği İstanbul’da açıldı. Geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da Burdur’un güçlü bir 
ekiple katıldığı Emitt’in ilimizin küresel çapta 
tanıtımında büyük rol oynadığı belirtildi. 
Fuarda İlimizi temsilen kurum bazında Burdur 
Valiliği, Burdur Belediye Başkanlığı ve Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası yer aldı.

Fuarın ilk gününde Burdur Valisi Şerif Yılmaz 
standa ziyaret eden İllerin vali ve belediye 
başkanları ile tek tek ilgilendi. Fuarın ilk 
günüde Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat 
Petek’te Burdur standını yalnız bırakmadı. 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik düzenlenen açılış töreni sonrası, fuar 
alanında Burdur ilimizin stant bölümüne gelen 
ziyaretçileri ağırladı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik,Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı  Ömer Çeliker, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Ali Daldal ve 
Aykut Acun ile birlikte  İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 21’incisi 
düzenlenen Emitt Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı.

25-28 OCAK 2017

21. Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı
(EMITT 2017)



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu440

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki 
70 bin metrekarelik 12 salonda gerçekleştirilen 
21. EMITT Fuarı açıldı. İstanbul’da açılan fuara 
80 ülkeden, 5 bin kurum ve kuruluş, dünyanın 
dört bir yanından tatil destinasyonlarını 
tanıtıyor. Burdur’daki kamu kurumlarının da 
katıldığı fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı yaptı.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Türk Hava Yollarının kurumsal 
sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, 
Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında 
düzenlenen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)’nda açılan 
Burdur standında Burdur’un tarihi, doğal 
güzelliklerinin tanıtımı da yapılıyor.  

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu,  Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat 
Petek,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Burdur Belediye Başkanı Ali 
Orkun Ercengiz, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Burdur Turizm 
Acentesi işletmecisi Sevim Zorlu ile fuara 
katılan diğer illerin valileri, STK başkan ve 
temsilcilerinin  katıldığı fuarın açılışında 
kısa bir konuşma yapan Bakan Nabi Avcı, 
“Turizm artık, turizmden fazla bir şey olmaya 

başladı. Turizm aynı zamanda dünyada 
barışın, huzurun, güvenliğin de zemini olmaya 
başladı. O bakımdan bugünkü 21. EMITT 
Fuarı, dünyaya ve dünyayı daha yaşanmaz bir 
hale getirmek isteyen karanlık güçlere karşı 
bir meydan okuma. Burada bir medeniyet 
hamlesi gerçekleşiyor. Bu hamleye, bu 
harekete, bu mücadeleye katkıda bulunan 
herkese teşekkür ediyorum. 21. EMITT 
Fuarı’nın dünya barışına, sadece Türkiye 
turizmine değil, dünya turizmine katkıda 
bulunmasını diliyorum.” Dedi. 

Bakan Avcı’nın konuşmasının ardından, 
fuarı düzenleyen ve destek veren kurum ve 
kuruluşlara plaketleri takdim edildi.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu 441

BURDUR’DAN TANITIM ATAĞI
Vali Yılmaz, bölgenin en önemli ve dünyanın 
en büyük 5 fuarı arasında yer alan EMİTT 
Fuarının İlimizin Turizm değerlerinin tanıtılması 
açısından önemli olduğunu vurgulayarak, 
fuarda tur ve seyahat acentalarına ve turizm 
firmalarına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan İlimizin turizm 
değerlerinin tanıtıldığı broşür ve turizm 
rehberlerini dağıtılacağını belirtti. 

TURİZMDEN PASTAYI ALACAĞIZ 
VURGUSU
EMİTT Fuarının açılışında ilimizin turizm 
pastasından hak ettiği pastayı alması yönünde 
önemli önemli mesajlar veren Burdur Valisi 
Şerif Yılmaz, “Turizmin başkenti Antalya’nın 
hemen yanı başında bulunan ilimizin, turizm 
pastasından yeteri kadar pay alması için 
tanıtım noktasında fuarlar çok önemli, burada 
kurumlar olarak Valiliğimiz, Belediyemiz ve 
Ticaret ve Sanayi Odamız ayrıca Burdur’dan 
gelen firma ve işletmelerle birlikte Burdur’un 
tanıtımı noktasında bu fuarı en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalışacağız” sözlerine yer 
verdi.
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22-25 MART 2017

B u yıl 23’üncü kez kapılarını açan, 
kendi sektöründe dünyanın ilk üç 
büyük fuarından biri olan Mermer ve 

Doğaltaş Fuarı MARBLE’ın açılışına Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanı 
sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Orman Genel Müdürü İsmail 
Üzmez, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Yörükoğlu, 
İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Uşak Valisi 
Ahmet Okur, Afyonkarahisar Valisi Aziz 
Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Çin’in İzmir Başkonsolosu 
Zengxian Liu, İzmir’in İtalya Konsolosu Luigi 
Mattiolo, Ege Maden ve Doğaltaş İhracatçıları 
Birlik Başkanı Mevlüt Kaya ile ilçe belediye 
başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Bu 
yıl 30 ülkeden 214 yabancı firmanın yanı sıra 
ülke genelindeki 48 kentten de 895 firma 
stant açtı. İkili alım heyetleri kapsamında 85 
ülkeden bin 500 civarında yabancı konukların 
geldiği fuar nedeniyle İzmir’deki oteller de 
yüzde 90 doluluğa ulaştı.

GEREKEN NE VARSA YAPALIM
Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla fuara 
geldiğini belirten Eroğlu, “Kendisi bana 
‘Mutlaka bu fuara katıl, oranın geliştirilmesi 
için gereken ne varsa biz de yapalım’ 
dedi. Buradan size Başbakanımızın bu 
mesajını da iletiyorum” ifadelerini kullandı. 

“23. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı” kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan 2017 MARBLE’de 30 
ülkeden 200’ü yabancı 900’ün üzerinde firma yer alıyor.

23. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 
(MARBLE 2017)
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Türkiye’nin ihracatını 2023’de 500 milyar 
dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan 
Eroğlu, “Yaptığımız her Bakanlar Kurulu’nda 
işadamlarının ve ihracatçıların önünü nasıl 
açabiliriz diye konuşuyoruz. Ama şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki 2017 yılı geçen yıla 
göre sanayi ve ticaret açısından çok daha iyi 
olacak. İhracatımızda çok önemli mesafeler 
kat eden sanayici ve ihracatçılara gönülden 
teşekkür ediyorum. Sizler bizim başımızı 
tacısınız” diye konuştu.

BAŞKAN KEYİK’TEN FUAR 
DEĞERLENDİRMESİ
Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı ziyareti sonrası değerlendirmelerde 
bulunan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, “Fuarda 
yer alan tüm üyelerimizi ziyaret ettik.  Ziyarette 
2017 yılından beklentilerinin olumlu yönde 
olduğu izlenimini aldık. Buda bizi çok mutlu 
etti. Bizde aynı olumlu havayı gözlemledik. 
Bundan 15-20 gün önceki Çin fuarında da 
aynı bilgiler gelmişti. Bu yıl Allah’ın izni ile 
ümitlerimiz yüksek Allah’ın izni ile sektör 
de bunun farkında ona göre önlemlerini 
alacaklarını söylediler. Yani mal yetiştirmede 
mal hazırlamada, baharın gelmesi ile bir 
çalışma başlattıklarını, biliyorsunuz İzmir 
Mermer fuarı sektörün düşmesinin basılma 
anı, artık 2017 yılı için düğmeye basıldı. Herkes 
üzerine düşen görevi yapıp ilimize ülkemize 
gereken katma değeri kazandıracaklarını 
düşünüyoruz. İşlemiş mermerde yaşanan 
bazı sıkıntılarından bir an önce aşılacağını 
düşünüyoruz ” diye konuştu.

İŞ ADAMLARINDAN UMUTLU SÖZLER
Terör saldırılarına ve ekonomik krize 
rağmen dünyanın 32 ülkesinden gelen 
katılımcılar sektörün umudunu yükseltti.  
Gazetemiz muhabiri Halil İbrahim Kara’ya 
özel açıklamalarda bulunan Çiçek Mersan 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çiçek, 
“Blok mermerimiz, Çin başta Hindistan ve 
diğer blok mermer alan ülkeler tarafından 
oldukça rağbet gördü. 2017 yılından oldukça 
umutluyuz” dedi.

BURDUR BEJİ YİNE LİDER
Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği 
Başkanı Nasuh Ekinci, “Burdur Beji yine 
istenilen ve aranılan taş olarak liderliğini 
sürdürdü.  Burdur taşına karşı ilgi büyüktü.  
Başta Çin olmak üzere blok alan ülkelere 
tarafından oldukça rağbet gördü. 2017 
mermer sezonun iyi bir sezon olacağını 
düşünüyorum. Bu yıl geçen yıla göre ihracatın 
daha artacağını kanaatindeyim” ifadelerini 
kullandı.

‘2016’YA GÖRE DAHA İYİ OLACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM’
Varollar A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baki 
Varol, “Blok mermer satışlarımız normal, 
2016 yılına göre 2017 yılının daha iyi olacağını 
düşünüyorum” diye konuştu

EBATLI ÜRÜNLERDE SIKINTI VAR
Aytaş Akın Mermer Yönetim Kurulu Başkanı 
Ercan Akın,  “İşlenmiş ürünlere talep 
az oldu. AB ülkeleri ile rekabet etmekte 
zorlanıyoruz.  Özelikle İspanya işlenmiş ürün 
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konusunda bizden yüzde 30 daha ucuz.  
İşlenmiş ürünlerin girdi maliyetleri yüksek 
olması dolayısı ile ciddi anlamda sıkıntı var. 
Körfez ülkelerindeki projelerin ihtiyacı olan 
işlenmiş mermer konusunda şu şekilde yol 
izlenmektedir. İspanya ucuz fason işçilik 
nedeni ile Türkiye’den ve diğer ülkelerden 
satın alınan blok mermer, İspanya’daki 
fabrikalarda işlenip, körfez ülkelerindeki 
projelerde kullanılmaktadır.  Bu nedenle 
Türkiye’deki mermer fabrikalarının girdilerinin 
yüksek olması nedeni ile Pazar bulmakta 
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu gözlemler 
sonucunda anlaşılıyor ki, işlenmiş mermere 
teşvik tedbirleri uygulanarak fabrikaların 

rekabet gücünün artırılması gerekmektedir” 
ifadelerini kullandı.

BURDUR’DAN KATILIMCILAR
Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı Marble 
Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 
bu yıl Burdur’dan Varollar, Ekinciler, Gürler, 
Çiçek Mersan, Aytaş Akın, Portsan, Köylü 
mermer, Rentaş, İltaş, Remtaş, AS Güreller, 
Başarır, Alisto Dilekçiler Makina başta olmak 
üzere Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 46 
firma katıldı. Burdur’daki firmalar gerek yurt 
içi, gerekse yurt dışı pazarları bağlantı ve 
görüşmelerinde bulundular. 
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Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı dün kapılarını rekorla açtı. 
Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün 10 bin kişi ziyaret etti. 
Fuarın açılışına ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş’in sütte düşük fiyat alımı yapmak isteyen sanayicilere yönelik sert 
uyarısı damga vurdu.

3. Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım 
Teknolojileri ve Yem Fuarı

27-30 NİSAN 2017

G L Platform Fuarcılık tarafından 
düzenlenen Teke Yöresi 3. Canlı 
Hayvan, Hayvancılık, Tarım 

Teknolojileri ve Yem Fuarı törenle açıldı. 80 
bin ziyaretçinin hedeflendiği fuar, ilk günden 
ziyaretçi akınına uğradı. Fuar ilk gün yaklaşık 
10 bin kişiyi ağırladı. Açılışa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yarımcısı Mehmet Daniş, 
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur 
Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur 
Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Ticart ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Başar, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, 
tarım ve hayvancılık sektörü birlik ve oda 
başkanları ile üreticileri katıldı.

“Oyunu bozarız”
Bakan Yardımcısı Daniş, Burdur’un Teke 
yöresinin başkenti olduğuna dikkat çekti. 
Sütte düşük fiyat baskısı yapan sanayicileri 
uyaran Daniş, sütte fiyatın Ulusal Süt Konseyi 
tarafından belirlendiğini hatırlattı. Daniş, 
“Bu sene her ne hikmetse bazı sanayiciler, 
belirlenen fiyatın altında süt almak için her 
türlü oyunu yapmaya çalışıyor. Biz bunun 
takipçisiyiz, oyunu bozarız” dedi.

Yem konusunda da benzer bir baskının 
olduğuna dikkat çeken Daniş, “Hayvancılıkta 
özellikle sanayicinin yem dayatması da üretici 
açısından bizim en büyük problemimiz. Süt 
fiyatında baskı olduğu bir dönemde böyle 
devam etmeleri, özellikle de yemin kalitesini 
düşürmeleri halinde her türlü yaptırımı 
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yapacağımızı yüksek sesle ifade etmek 
istiyorum” dedi.

Burdur Fuarı’nın son derece canlı olduğunu, 
bu nedenle düzenleyici GL Platform’a 
teşekkür ettiğini söyleyen Daniş, Burdur’un 
tarım ve hayvancılıkta ihtiyacı olan tüm 
desteği vereceklerini belirtti. Burdur’un 
bir süredir daha büyük bir fuar alanı için 
talebi olduğunu, bakanlık olarak çeşitli 
desteklemeleri olmalarına karşın bunlar 
arasında fuar kaleminin yer almadığını ifade 
eden Daniş, “Ancak Burdur’daki bu potansiyel 
ortadayken, biz bakanlık olarak her türlü 
desteği vermeye hazırız. Burdur’da bir fuar 
alanı yapılması için elimizden gelen tüm 
imkanı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın” diye konuştu.

FUAR SORUNLARA ÇARE OLACAK
Burdur Valisi Yılmaz da, kentin bin 200 ton 
süt üretimine sahip olduğunu, 200 bin büyük, 
400 bin küçükbaş hayvan potansiyeliyle 
sektörde söz sahibi olduğunu belirtti. Yılmaz, 
“Fuarlar yalnızca yeni ekipmanları tanıtıldığı 
alanlar değildir. Aynı zamanda sektörün içinde 
bulunduğu zorlukları tartışabileceği alanlardır. 
Hayvancılık ihtisas üniversitesi konumundaki 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarım İl 
Müdürlüğü, bu alanda çiftçimizin istek ve 
taleplerini de yine bu fuarda değerlendirme 
fırsatı bulacak. Tüm sektör temsilcilerinin 
buna katılmasını diliyorum” dedi.
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A TO Congresium’da gerçekleştirilen 
zirvenin açılışında Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran ve çok sayıda davetli yer aldı. 
Zirve’nin açılış törenine Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali 
Daldal katıldı. 

ATO Congresium’da gerçekleştirilen 
zirve kapsamında, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu,  ATO Başkanı Gürsel Baran 
ve diğer protokol üyeleri Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası standını ziyaret etti. Stantta, 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 
28-29 Nisan tarihlerinde, Türkiye’nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, 
Ankara’yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek 
amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılarak stant açtı.

başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
ATO Başkanı Gürsel Baran olmak üzere tüm 
misafirlerine Burdur Ceviz Ezmesi ikram eden 
Hasan Ali Daldal “Bizler de Burdur yöremizin 
ürünlerinin tanıtımı için buradayız. Coğrafi 
işaretin, ilin markalaşması açısından öneminin 
farkındayız. Önceki yıllarda Burdur Ceviz 
Ezmesi ve Burdur Şiş Köftesi için coğrafi 
işaretlerimizi aldık. Burdur Haşhaş Helvası,  
Burdur Kenevir Helvası ve Söğüt Domatesi 
için de patent çalışmalarımız devam ediyor.  
Gerçekleştirilen bu organizasyonun Burdur’un 
tanıtımına büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Bu nedenle başta TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO 
Başkanımız Gürsel Baran olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

28-29 NİSAN 2017
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik tarafından görüntülü sunumla yapılan basın toplantısında, ‘Burdur 
İlinde Türk Mimarisi’ adı ile yayınlanan Oda’nın son kitabı tanıtıldı. 

“Burdur İlinde Türk Mimarisi” Kitap Tanıtım 
Basın Toplantısı

14 MART 2013

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
tarafından, Oda Meclis Salonu’nda 

yapılan toplantıya, Meclis Başkanı Feyzi Oktay, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Alaettin Seçilmiş ve 
Tahsin Eren katıldılar. Başkan Yusuf Keyik, 
görüntülü sunumla yaptığı konuşmasında 
şunları söyledi:
“Burdur’umuzun çok kıymetli basın 
mensupları!
Sizlerle, değişik vesilelerle bir araya geliyoruz. 
Bugün ise; sizlerle kahvaltılı bir ortamda, 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
çeşitli konularda yayımlamakta olduğumuz 
kitaplardan sekizincisi (8.)  olan ‘Burdur 
İlinde Türk Mimarisi’ isimli kitabımız ve yayım 
çalışmalarımızın tanıtımı için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz.

Kamuoyumuzun bildiği gibi, göreve geldiğimiz 
2005 yılından bu yana, bir yandan Oda’mızın 
normal sicil kayıt ve bürokratik hizmetlerinde, 
TSE Kalite Belgesi ve Akraditasyon gibi, ileri 
hizmet kaliteleri elde ettik. Diğer yandan 
Oda’mız Basın Birimi olarak, tanıtım için 
broşür, afiş, ilan, CD gibi çalışmalar ve VEB 
Sitesi hizmetleri yanında Bülten, Dergi ve 
Kitaplar yayımladık. 

Göreve geldiğimizde, Odamız çalışmalarında 
başvuracağımız ve Burdur hakkında bilgi 
edinmek isteyenlerin başvuracağı ekonomi, 
sosyal, kültür, tarih, turizm gibi alanlarda, 
güncel araştırma kitaplarının yeterince 
bulunmadığını gördük. Yine, Burdur’da bir 
DERGİ Yayımcılık hizmetinin olmadığını ve 
Odamızın çıkarmakta olduğu BURDUR 
TSO Dergimizin de içerik eksikliğini gördük. 
Hem Odamız ve üyelerimiz ve hem de tüm 
Burdur’un istifadesi için, Odamızın Basın-
Yayın Politikasını geliştirmeye karar verdik.

Bu anlamda; bir yandan BURDUR TSO 
Dergimizi ele alarak, ‘Araştırmacı ve 
sosyoekonomik gündemleri yorumlayan, 
üyelerimize rehberlik, bilgilendirme, birlik-
beraberlik misyonu, gelişim vizyonu, çalışma 
azim ve morali kazandırma gibi, Burdur için 
güzel hedefler çizen ciddi bir dergi çalışması 
yapmaya başladık. 
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Gerçi, işlerimizin yoğunluğu nedeniyle, 19. 
ya kadar getirdiğimiz Dergi yayanımıza, bir 
süredir ara vermek zorunda kalmıştık. Ancak 
yine, yeni fikirler ve yeni gündemler ortaya 
koyan zengin içerikte hazırlamakta olduğumuz 
Dergimizin 20. sayısını bugünlerde yayımlama 
gayreti içindeyiz. 

Sevgili Basın Mensubu Arkadaşlar!
Başta da ifade ettiğimiz gibi, Burdur ortak 
paydası misyonu ile sürdüre geldiğimiz kitap 
yayımı çalışmalarımızın son eseri, elinizdeki 
‘BURDUR İLİNDE TÜRK MİMARİSİ’ Kitabıdır. 
Bu kitap, Burdur’umuza unutulmaz 
hizmetlerde bulunmuş olan, eski Belediye 
Başkanlarımızdan, sevgili Çetin Bozcu 
ağabeyimizin oğlu Uzman Murat Bozcu’nun, 
uzun süren ciddi çalışmaları ile elde ettiği 
verilerin kitaplaştırılması olarak ortaya 
çıkmıştır. Burdur kamuoyumuzun ve siz 
değerli basınımızın değerlendirme, yorum ve 
katkılarına saygıyla arz ediyoruz. 

Bundan önce; dizgi ve tasarım çalışmalarını 
Hulusi İlhan’ın yaptığı Oda yayınlarımız 
haricinde, yayımında sponsor olduğumuz, 
Prof. İsa Kayacan’ın ve Prof. Dr. Metin 
Özata’nın eserlerini de yayımladık. Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 2008’de 
1. kitabı ‘Gelişen Burdur’ ile başladığı kitap 
yayınları, sırasıyla şöyle:
1. Gelişen Burdur (2008)
2. Faaliyetlerimiz (Kasım-2008)
3. Sponsor olduğumuz kitap, Burdur Tarihi 

Prof.Dr. Metin Özata-2009

4. Burdur Destanı (Aralık-2009)
5. Burdur İli Kalkınma Düzeyi Araştırması 

(2010)
6. Burdur’un Folklorik Eğlence Kültürü 

(2010) 
7. BUTSO Çin Özel Gezi Rehberi 

(Nisan-2011)
8. Burdur İş Rehberi kitaplarını yayımladı 

(2011)
9. Burdur İli Doğaltaş ve Mermercilik Sektörü 

(Haziran-2012) 
10. 10- Burdur İlinde Türk Mimarisi (Ocak-

2013)
 Baskı Aşamasında olan:
11.  Fotoğraf Sanatçılarından Burdur Albümü 

(2013) 
12.  2009’dan-2013’e BUTSO Faaliyetlerimiz 

(Mart 2013)

Odamız ve Burdur için hayırlı olmasını 
diliyorum. Sözlerime son vermeden önce; 
‘İlimizin ekonomi genel kurulu’ anlamında 
olan VERGİ ÖDÜL TÖRENİMİZ bu yıl, 
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımlarıyla, önümüzdeki 20 Mart günü 
gerçekleştirileceğini şimdiden duyurmak 
istiyorum. Basınımızı bekliyoruz. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Oda’da yaptığı basın toplantısında, 2013 yılının kendileri ve İlimiz 
ekonomisi açısından verimli geçtiğini belirterek, endişeli oldukları 2014 
için ise; bu endişeleri en aza indirecek önlem adına büyük hedefler ortaya 
koyduklarını ifade etti.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Basın Toplantısında 
2013’ü Değerlendirdi

7 ŞUBAT 2014

Y erel Basın Ödül Programı  açıklayan 
2013’te yeni firma kuruluşunun yüzde 
16, ihracatın ise, yüzde 35 arttığını 

söyleyen Keyik; “Yatırım, destek, istihdam 
faaliyetleri, Tanıtım faaliyetleri, Eğitim-kültür 
faaliyetleri, Sosyal duyarlılık” başlıkları 
altındaki çalışmalarını bir sunumla anlattı. 
Başkan Keyik’in açıkladığı ihracat gelişimi ve 
yeni firma kuruluşu şöyle:

BURDUR İHRACAT GELİŞİMİ
“Bu nabzın genel değerlendirmesi olarak; 2013 
yılının 2009’dan bu yana en yüksek gelişim 
yılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bir 
gösterge olarak ihracat rakamları; 2009’da 
175 milyon dolarken, 2010’da 335, 2011’de 
332, 2012’de 398 ve 2013’de ise; yaklaşık 460 
milyon dolara çıkmıştır. Bu ihracat; toprak 
sanayisi, tarım ürün ve makineleri, maden 
(krom) ve doğaltaş-mermer ihracatı ağırlıklıdır. 
Burdur ihracatı, 2012’ye göre, 2013’te yüzde 
16 artmıştır.  

YENİ FİRMA AÇILIŞI 
Odamıza son iki yıllık üye kayıt seyri şöyle 
oldu: 2012 yılında yeni kayıt, 195 ve Kaydı 
silinen, 65 olurken; 2013 yılında ise; Yeni Kayıt, 
265 ve Kaydı Silinen, 59 şeklinde gerçekleşti. 
2012’ye göre yüzde 35’i aşan bu yeni 
kuruluş artışı ve yüzde 16’lık ihracat artışı ile 
görülmektedir ki; Burdur’un 2013 ekonomisi 
başarılı geçmiştir.”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Oda hedeflerini 
şöyle açıkladı: 
2014 HEDEFLERİMİZ
“Burdur Ticaret ve Sanayi Odamızın 2005’ten 
bu yana yürüttüğü planlı ve vizyonel 
çalışmalarını, 2014 yılında da sürdürecektir. 
Oda’mız, normal sicil hizmetlerinin en 
iyi şekilde verilmesinin yanında; özellikle 
sosyoekonomik gelişmelere ilişkin Üyelerimize 
ve halkımıza, doğru öngörülerle yol gösterici 
faaliyetlerini sürdürecektir. Oda’mız, tüm 
faaliyetlerini, bir plan ve program içinde 
yürütmekte ve yürütecektir.
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Bu anlamda, 2013 yılında başlattığımız ve 
istişare çalışmaları ile ortaya çıkardığımız, 
İlimizin en önemli sorunu olan “Göç” 
olgusunun çözüm planı, 30 Mart Yerel 
Seçimleri öncesinde İlimizin tüm yetkililerine 
ve adaylara sunulacaktır. Oda’mızın 
hazırlamakta olduğu bu taslak plan, “2023’e 
Burdur Vizyonu” ile birlikte, tüm ilgililerin 
görüşleriyle geliştirilip, Burdur’un nihai 
stratejik planı haline getirilecektir. 

Oda’mız, İlimizin 100 yıla hitap eden ana 
stratejik plan fikri kapsamındaki “Gelişim 
istikameti”ni belirleyecek ve tüm gelişim 
planlarını da resmi, sivil tüm kuruluşlarla 
uyum planı olarak ele alacaktır.

Oda’mız, göçü önleyecek en önemli unsurlardan 
olduğunu düşündüğü, İlçelerle Merkezi 
buluşturacak olan “Kısalmış ve bölünmüş yol” 
konusunun ciddi takipçisi olacaktır. 

Oda’mız, İlçelerin komşu illerden sağladıkları 
avantajlı alış-verişlerinin ilimizde sağlanması 
yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirecektir. 
Oda’mız; Belediyemiz ile işbirliği içerisinde; 
ilimizin yatırım, ticaret ve yaşam standardı 
yüksek bir İl haline getirilmesi için elinden 
gelen desteği ve ilgiyi gösterecektir. Bu 
anlamda; Şehrimizin imar planları üzerinde 
yürütmekte olduğumuz, yatırım ve ticari alan 
tekliflerimizi sunacağız. 

Yine bu anlamda yapacağımız çalışmaları; 
İlimizden göçen ve göçme hazırlığında 
olduğunu gördüğümüz firma, şahıs ve 
ailelerle yapacağımız bir çalışma raporuna 
dayandıracağız. 

Oda’mız; şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) ile artan şekilde, Üniversite-Sanayici 
işbirliğini geliştirecektir. Özellikle, “İcat ve 
patent üreten Üniversite” fonksiyonunu 
geliştirme yönünde bir destek niteliği 
oluşturacaktır. 

Oda’mız; Ekonominin gelişiminin, daima 
savuna geldiğimiz gibi; “İstikrar ve toplumsal 
barış”ta olduğunu, 2014’te de özellikle ve 
özenle, yapacağımız toplantı, konferans ve 
paneller şeklinde ele alacak ve gerektiğinde 
devlet yetkililerine öneri ve raporlar 
gönderilecektir. 
Bur-Trak alanının, lojistik köy olarak 
kullanılmasının uygunluğunu ve gümrük 
biriminin de yerinde olacağını düşünüyoruz. 

Mermercilik Derneklerimizle; Mermercilik 
İhtisas OSB’sinin kurulmasına çalışacağız.

Sadece Ocak işleten Mermercilerin, fabrika 
kurmaları yönünde etkinlik göstereceğiz. 

Sanayileşmek için öncelikle mevcut profilin 
çıkarılması gerekli. Bunun için ilgili her kurum 
ve kuruluşla temas halinde olacak ve bunu 
gerçekleştireceğiz. 

Mesleki Yurtdışı gezilerimizin faydasına 
inanıyoruz. Bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. 

Geçmiş yıllarda başlattığımız “Ortak Akıl” 
istişare toplantılarımızı sürdüreceğiz. 

Web Sitemizde, etkili bir Sanal Fuar 
gerçekleştireceğiz.”
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Basın Toplantısında 
2014 Faaliyetleri ve 2015 Hedeflerini Anlattı

27 ŞUBAT 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Burdur yazılı, görsel, internet 
basını ve ajans temsilcileri ile Oda Meclis Salonu’nda yaptığı kahvaltılı 
basın toplantısında, 2014 faaliyetleri ve 2015 hedeflerini anlattı. 

K alabalık bir basın grubunun katıldığı 
toplantıda konuşan BUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Yansıda 

görsel bir sunumla yaptığı açıklamanın 
ardından, basın mensuplarının sorularını 
cevaplandırdı. Keyik’in konuşması şöyle: 

2014 FAALİYETLERİMİZ 
2005’ten 2015’e: 
Ben ve ekibim, üç dönemdir Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetiminde yer almaktayız. 
Yönetim anlayışı olarak, Odamızın hizmet 
kalitesi üzerinde yaptığımız çalışmalar ile 
sürdürülebilir kalite gelişim ve yönetim 
politikaları uyguladık. Bu politikaların sonucu 
olarak geliştirdiğimiz hizmetleri başlıklar 
halinde şöyle sıralayabiliriz:
• Mayıs 2005’de;  İGEME Temsilciliği aldık:  

İhracatı geliştirme sözleşmesi imzaladık.
• Temmuz 2005’de; KOSGEB Sinerji Odağı 

kurduk.
• Ocak 2006’da; K Türü Yetki Belgesi hizmet 

büromuzu kurduk. 
• Mart 2006’da; Göller Bölgesi Teknokent 

A.Ş’yi Süleyman Demirel Üniversitesi ile 
birlikte kurduk.

• Ağustos 2006; ISO 9001:2000 Toplam 
Kalite Yönetim Sistemini hayata geçirdik. 

• 2007’de ISO 9001 hizmet kalite belgemizi 
aldık.

• Şubat 2009’da ‘Kapasite Raporu 
Otomasyon Sistemi’ne geçtik:

• Mart 2012-2013’de Akredite Oda olduk: 
TOBB ve TSE’nin işbirliği ile geliştirilen 
Akredite TS EN ISO-9001 kalite yönetim 
sistemine yaptığımız başvuru ve çalışmalar 
ile Akraditasyon Belgemizi aldık. Odamızı 
Uluslar arası Oda kalitesine ulaştırdık. 

• 2014 yıllarında da hizmet kalite gelişimini 
sürdürdük: Şubat 2014’de Üyelerimize 
İnternet-Büro hizmeti sağladık. 

• Web sitemizde Üyelerimiz için  Sanal 
Pazar kurduk. 

• Aralık 2014’de yapılan denetimler ile 
Akredite vizesi aldık.

• Üyelerimizin, yerel ve Ankara ayağında 
karşılaştıkları sıkıntılarında, yardımcı 
olmaya devam ediyoruz. 
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Eğitim Faaliyetleri:
Eğitime büyük önem veriyoruz. Zira sanayi, 
ticaret, sosyal ve kültürel hayatımızın gelişim 
ve kalitesinin başrol faktörünün insan ve eğitim 
olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışımızın 
gereği olarak; 2014 yılında da bir yandan 
personel eğitimlerimizi sürdürürken, diğer 
yandan üyelerimize eğitim faaliyetlerimize de 
devam ettik. Bunların başlıcaları olarak:
• Ocak 2014’de; TÜİK yetkililerinin, Yeni 

Sistem Bilgilendirmesini sağladık.
• Mart 2014’de; ‘AB ile ekonomik 

bütünleşme semineri’ düzenledik.
• Nisan 2014’de; Kuyumcu-Sarraf 

esnafımıza, ‘Altın sektöründe değişim’ 
konulu konferans düzenledik.

• Kasım 2014’de; Üyelerimize Dış Ticaret 
Semineri düzenledik. 

• Aralık 2014’de; Girişimcilik Haftası 
Konferansı sağladık. 

YATIRIM VE TEŞVİKLER 
Burdur’un yatırıma ihtiyacı var ve yatırım 
alanları geniştir. Göç gerçeğini değiştirecek 
olan da yatırımdır. Yatırımı gerçekleştirecek 
olan ise; yatırım kolaylığı, yeteri kadar nitelikli 
ve niteliksiz elaman bulabilmek olan insan 
faktörü. Teşviklerden azami yararlanmayı 
sağlayacak Teşvik Sistemi ile karma ve ihtisas 
OSB’lerdir. 
-2014 yılında, bu anlamda ve Bakanlıklar 
nezdinde; teşvik bölgemizi 3’ten 4’e çıkaracak 
ve teşvik alanlarını genişletecek çalışmalar 
yaptık. 

Burdur ekenomisini;
Tarım, Hayvancılık ve Tarım Makineleri, 
Mermercilik ve Mermer Makineleri, Eğitim, 
Ticarete, Hizmet, Turizm gibi ana sektörler ve 
bunlara bağlı yan alanlar şeklinde ele aldık. 
Yatırım ve teşvikleri de bu yapı içinde ele alarak 
çalışmalar yaptık. Üye ve yatırımcılarınıza, 
3. Bölge teşvikleri dışında; BAKA’dan, 
TKDK programlarından ve KOSGEB’den 
yararlandırma çalışmaları yürüttük.

OSB’ler:
Bilindiği gibi küçük parselli olan 1.OSB’mizde 
yer kalmamıştır. 2014 yılında hızlandırdığımız 
2.karma OSB’mizde, alt yapı çalışmaları 
bitmek üzeredir. Bir yandan da değişik 
büyüklüklerdeki parsellerimizin tahsislerini 
yürütmekteyiz. 

2014 yılında, Mermer ve Hayvancılık ihtisas 
OSB’leri için yer tespit çalışmaları yaptık. 
Bu anlamda; Mermercilikte Merih OSB ve 
hayvancılıkta Yassıgüme-Düğer arasındaki 
alan ele alınmaktadır. 

2014’de ayrıca, Antalya, Isparta ve Burdur 
arasında, orta bir yerde yapılacak Bölgesel 
OSB fikri oluşturduk.

İhracat-İthalatta Gelinen Nokta:
• 2006’da, yaklaşık 70 Milyon Dolar iken;   
• 2014’de, 495 Milyon Dolar’a (Mermer: 

337.5 milyon Dolar-BAİB) gelinmiştir. 
• İhracatçı firma sayısı ise: 
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• 2006’da 65 kadar iken, 2014’de: 184 
olmuştur. 

• İthalatta Durum: Yaklaşık 30 milyon 
Dolardır.

• İthalatçı Firma Sayısı da: 35 firma kadardır.

TANITIM VE COĞRAFİ İŞARET
Coğrafi İşaretin Önemini Biliyoruz:
• Cğrafi işaret aldığımız Burdur Ceviz 

Ezmesi üreten firmalara, 8 Mayıs 2014’de 
ilgili heyetle denetim gerçekleştirdik.

• Yine coğrafi işaret kazandırdığımız 
Burdur Şiş Köftemizi 22-26 Ekim 2014 
tarihlerindeki Yörex’te tanıtım satışları 
gerçekleştirdik. 

• Yöresel ürünlerimizden sipsi ve haşhaş 
helvası için de coğrafi işaret hazırlıkları 
başlattık. 

• 9 Mayıs 2014 tarihinde BUTSO İl Kadın 
Girişimciler Kurulu olarak, “1. Yöresel 
Yemek Yarışması”nı gerçekleştirdik. 

• Tanıtım faaliyetlerinin önemini ve ancak 
verimli sonuçlar alınabilmesinin şartlarını 
hazırlamanın da büyük önem taşıdığını, 
hemen her zeminde anlattık.

Bu anlamda:  Yörex 5’e ve Burdur Hayvancılık 
Fuarlarımıza katıldık.  

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Bilindiği gibi, ilk yönetime geldiğimiz 2005 
yılından beri, bir yandan Oda görevlerimizi 
üyelerimiz lehine en yi yapmaya çalışırken, 
diğer yandan da bir şekilde yine üyelerimize 
dönecek olan sosyal ve kültürel alanlarda da 
çalışmalar içinde olduk.

İl içinde birlik, beraberlik, diyalog 
çalışmalarımızdan olarak; 5. Yörex’e Burdur’u 
tek stantta birlikte sergilemeyi gerçekleştirdik. 
Hedeflerimiz açısından çok az masrafla 
ve çok da verimli sonuçlar aldık. Zaten 
hedeflerimizden birisi de, birlikte hareketin 
faydasını ortaya koymak idi. 

Aynı tutumu Feshane Tanıtım Günleri’nde 
ve Hayvancılık Fuarı çalışmalarında da 
sürdürüyoruz. 

Üniversite:
Üniversitemizi, Burdur’un gelişiminde 
çok yönlü rol oynayacağını düşünüyor ve 
önemsiyoruz. Üniversitemizin büyümesi ve 
Burdur ticaret-hizmet sektörüne faydasını 

artırma yönündeki görüş ve çalışmalarımızı, 
Rektörlük ve kamuoyu ile hep paylaştık. Bu 
kapsamda 7 Kasım 2014 tarihinde olağan 
Meclis Toplantımızı MAKÜ’de yaptık.

Görüşümüzü özetle şöyle ifade edebiliriz: 
1) Üniversit-Sanayici işbirliğini, sözden fiile 
geçirmeliyiz. 2) Üniversitemiz öğrenci sayasını 
25 binlerden ileriye götürmemeli diyoruz. 
3) Üniversitemiz Arge, icad, proje, teknoloji 
geliştirme Üniversitesi olmalı. Özellikle 
hayvancılık gelişimi için, kendi aşı ve benzeri 
formüllerini üretmesini gerçekleştirmesi ve 
bütün bunlara bağlı olarak, patent üreten 
üniversite şeklinde bir markalaşma politikası 
uygulanmalı.

Burdurlu 50 öğrenciye Burs vermeyi 
sürdürüyoruz. 

Gelecek Düşüncesi:
Her zaman olduğu gibi, 2014 yılında da 
gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel 
sorunların şimdiden görülmesi yönünde 
düşüncelerimizi ortaya koyduk. Zira şehrimizin 
özellikle trafik sorununa ilişkin sıkıntıları, 
geçmiş sorumluların gelecek öngörülerinin 
yetersizliğinden kaynaklandığı ortadadır. 
Bu nedenle, hiç olmazsa bundan sonraki, 
muhtemel gelecek sorunlarımızı şimdiden 
konuşulmasını sağlama çalışmalarımız 
olmaktadır. Dergimizin son sayısı da 
özellikle bu konu üzerinde bir çalışma ortaya 
koymaktadır. 

Yine bu anlamda, bölgesel ve birlikte hareket 
çalışmaları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 
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Batı Akdeniz Bölgesi içinde yer aldığımız 
komşularımızla iyi diyalog içinde olmaya 
özen gösterdik. Ortak konularda işbirliği 
çalışmalarımızı sürdürdük. Bu manada; 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının 
bir televizyon konuşmasına telefonla 
katılarak, ortak-bölgesel OSB, Fuar, Hava 
alanı vb. konularda birlikte hareket etmeyi 
düşündüğümüzü söyledik.  

Geleceğe yönelik Vizyonel ve stratejik 
bakışın gelişimi konusunda basının önemini 
biliyoruz. Bunun gereği olarak, 24 Temmuz 
2014 tarihinde, 1. Ekonomi Basın Ödülleri 
programımızı gerçekleştirdik.

2015 HEDEFLERİMİZ
Odamızda, Hizmet Mekan Gelişimi:
Oda hizmetlerimiz artmış ve kullandığımız 
alan yetmemektedir. Bu nedenle Restoran 
katımızı da hizmet katı olarak düzenleyeceğiz. 

Vekil Adayı ve Vekil Toplantıları:
• Mayıs 2015’de Adaylarla toplantı.
• Temmuz-2015’de seçilen vekillerle 

toplantı. 

Ortak Akıl Toplantıları:
• Merkez ve ilçe Belediye yönetimleriyle 

toplantılar:
• 13 Şubat 2015 Burdur Belediye Başkanı 

ile toplantı.
• 24 Şubat 2015 İlçe Belediye Başkanları ile 

toplantı. 
• İşadamları ile sorun tespit ve çözüm 

toplantıları.
• Burdur Dışındaki Burdurlularla Buluşma. 

Vizyonel Bakış ve Stratejik Plan Çalışmaları:
• Dergimizin 20 sayısında, kapsamlı şekilde 

ele aldık.
• Dergi kapak konusu analizden hareketle, 

‘Burdur’un Ana Stratejik Plan Taslağı’ 
çalışması yapılacak. Bunun için resmi ve 
sivil tüm ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri 
ile toplantılar düzenlenecek. 

• Burdur’un Ana Stratejik planına uyumlu 
olarak da, 4 yıllık bir BUTSO Stratejik 
Planı gerçekleştireceğiz.  

Ödül Programları:
Gelişim fikri ve süreçlerinin, basınsız 
olmayacağını düşünüyoruz. Değerli 
basınımızın takdir veya uyarı yayınlarını, 
bizim için daima yol gösterici ve ufuk açıcı 
olarak değerlendirdik. Bu anlayışımızın gereği 
olarak, bilindiği gibi 24 Temmuz 2014 tarihinde 
1. Basın Ekonomi Ödülleri programını 
düzenlemiştik.

• 24 Temmuz 2015’de 2. Ekonomi Basın 
Ödülleri programı yapılacak.  

• 7 Mayıs 2015 tarihinde BUTSO İl Kadın 
Girişimciler Kurulu olarak, “2. Yöresel 
Yemek Yarışması” yapılacak. 

• Aralık-2015’de, geleneksel olarak her 
yıl düzenlediğimiz gibi, 2014 Vergi Ödül 
Programını da gerçekleştireceğiz. 

OSB Çalışmaları: 
• 2.OSB alt yapı çalışmaları bitmek üzeredir. 

Özellikle büyük istihdam sağlayacak 
firmaların gelmesi için gösterdiğimiz 
çabalarımıza devam edeceğiz. 
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• Yeni Karma ve İhtisas OSB’ler için, yer-
arsa belirleme çalışmaları yapacağız.

• Teşvikte 4’e Geçme Çalışmalarını 
Sürdüreceğiz.

İstihdam Politikamız: 
• Burdur’da ‘İşsizlik yok, iş beğenmeme var’ 

diye düşünüyoruz. İstihdam politikamızı 
da buna göre yürütmeye devam edeceğiz.

• Bunun gereği olarak, çalışanların 
verimliliği ve kişilik gelişimi şeklindeki 
eğitim programları düzenleyeceğiz. 

Envanter Çalışmaları:
• Burdur’un sağlıklı bir envanter raporuna 

ihtiyacı vardır. Bunun için, MAKÜ 
İşbirliği ile bir envanter çalışma programı 
düşünüyoruz.

Fuar ve Tanıtım Rehberi:
• İlimizin tanıtıma ihtiyacı var. Bunu en 

verimli şekilde gerçekleştirecek, il tanıtım 
rehberi olması gerektiğini düşünüyoruz.

• (19-22 Mart 2015) Feshane Burdur 
Günlerine katılacağız.

• (21-24 Mayıs 2015) Teke Yöresi Hayvancılık 
Fuarı’na katılacağız.

• Haziran-2015’de Bölge illeri Oda-Borsa 
Yönetimleri ile “Bölgesel Fuar Merkezi” 
toplantısı düzenleyeceğiz.   

Yeni Coğrafi İşaretler:
• Sipsi ve Haşhaş Helvası gibi yöresel 

ürünlerimizin de coğrafi işarete 
kavuşturulması üzerine yaptığımız 
çalışmalara devam edeceğiz.

Markalarla, İcatlarla Burdur: 
• Gıda Markaları kazandırma çalışmaları.
• Tarım Teknolojileri Markaları
• İcatlar ortaya konmasının ortamı üzerinde, 

cazibe geliştirme gibi çalışmalara önem 
veriyoruz. 

Turizmde Sektörleşme Çalışmaları:
• Yıldızlı Otel (4-5 Yıldızlı) sayımızı 

artırmalıyız.
• 1’i Merkez, 1’i de Salda-Tefenni arası 

olmalı. Diye düşünüyoruz.
• Burdur hatırası niteliğinde hediyelik eşya 

tasarım ve üretimi için destek çalışmaları 
yürüteceğiz. Bu anlamda, bir tasarım 
ödülleri yarışması fikrine destek vereceğiz.

Geziler:
• 2015’de de ihracatı artırma ve alan 

genişletme gezileri düzenlemeye devam 
edeceğiz. Zira, özellikle Yurtdışı fuar ve iş 
gezileri, ufuk açıcı olmaktadır. 

• Nisan-2015’de Rusya Gezisi planlıyoruz.
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TOBB 15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Ortak Tavır
BUTSO-BTB Basın Toplantısı

19 TEMMUZ 2016

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Meclis Salonunda ve aynı anda 
81 il TOBB üyeleri olarak, 15 Temmuz darbe girişimine karşı, BUTSO 
ve Burdur Ticaret Borsası (BTB) ile birlikte gündeme ilişkin ortak basın 
toplantısı gerçekleştirildi.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik’in okuduğu bildirinin 

açıklanması sırasında; Burdur Ticaret Borsası.
(BTB) Yönetim  Kurulu Başkanı Yılmaz Başer, 
BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve BTB 
Başkan Yard. Abdurrahim Demirel yer aldılar. 
Bildiri şöyle:

“Değerli basın mensupları;
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve 
Burdur Ticaret Borsası.(BTB) Yönetim  Kurulu 
Başkanları Yusuf Keyik ve Yılmaz Başer, 
BUTSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve BTB 
Başkan Yard. Abdurrahim Demirel olarak  
karşınızdayız.

Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil 
eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, 
bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz.

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli 
kurumlarımız, demokrasimize kasteden 
alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız 
sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır.

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, 
Birliğimiz ve Oda-Borsa camiası olarak 
tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, 
Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu 
ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle 
mümkün  olmuştur.
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Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi 
partilerimizin, sivil toplumun, basın 
kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş 
olmasından herkes büyük bir mutluluk  
duymalıdır.

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı 
ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve 
siyasetçilerimizin gösterdiği  birlik, beraberlik 
ve  kararlı duruş, en büyük takdiri  hak 
etmektedir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis 
Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki 
tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri 
karşısındaki dik duruşlarından  dolayı 
yürekten   kutluyoruz.

Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük 
bir sebatla direnen, böylece Gazi unvanını 
bir kez daha hatırlatan  Meclisimizle gurur 
duyuyoruz.

Bu darbe girişimi karşısında direnen, 
tavır sergileyen herkese, başta kahraman 
emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli 
mensuplarına, gönül dolusu teşekkür 
ediyoruz. Onlara  minnettarız.

Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında 
kahramanca direnen milletimizin azim ve 
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.

Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten 
almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz 
için demokrasi dışında bir seçenek de 
görmüyoruz.

Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin 
tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet 
önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Milletimiz onları daima  minnetle ve rahmetle  
anacaktır.
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“Burdur Tarihi ve Anılar” Kitap Tanıtım 
Basın Toplantısı

18 KASIM 2016

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapılan tanıtım 
toplantısına Meclis Başkanı Fevzi Oktay, Başkan Yusuf Keyik, kitabın 
editörlerinden Esengül Boyacıoğlu İnalpulat ile Şevkiye Kazan Nas katıldı.

S on 10 yılda 10 kitap bastırdıklarını 
anlatan Başkan Yusuf Keyik, 
“Burdur’da yaşamayıp, Burdur sevdası 

olan birçok değerli insanımız Burdur’la ilgili bir 
takım çalışmalar yapıp bizimle iletişime geçiyor. 
Biz de bu çalışmaları değerlendirip kayda 
değerse elimizden gelen katkıyı sağlayarak 
Burdur’umuza kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.
 
Burdur Tarihi ve Anılar kitabının 1 ay önce 
yayınlandığını aktaran Yusuf Keyik, “Esengül 
hocam 1.5 yıl önce bana gelerek böyle bir 
çalışmadan bahsetti. ‘Bunu kitap haline 
getirebilir miyiz’ dedi. Yararlı olacağını düşündük. 
Ortaya güzel bir kitap çıktı. Kitaba katkı koyan 
başta Oda Personelim Hulusi İlhan olmak üzere 
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Esengül Boyacıoğlu İnalpulat da 
“Burdur’un geçmişini, 1971 yılına kadar 
yaşanılanları, Burdur’da yaşamış kişilerin 
tanıklıklarını ve olayları belgeleyen 
fotoğrafları kent hafızasına kaydetmek, 
gelecek kuşaklara kentimizle ilgili bilgi ve 
belgeler bırakabilmek amacıyla gönüllü 
olarak başlatılan çalışma sonucu bir 
kitap hazırladık. Sosyal medya paylaşım 
sayfasında ‘Burdur Tarihi ve Anılar’ 
adıyla başlatılan yazışma ve paylaşımlar 
sonucunda, bu kapsamda bir kitaba 
ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu sayfada 
toplanan fotoğrafların sahiplerinin de 
onayını alarak kentimizin tarihine ışık 
tutmak ve değerlendirmek amacıyla 
albüm niteliğinde bu eser oluşturuldu” 
dedi.

İnalpulat, kitabın 12 bölüm, 289 sayfa ve 
550 fotoğraftan oluştuğunu da aktardı.
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BUTSO Meclis Salonu’nda Yusuf Keyik 
ve Feyzi Oktay’la birlikte kitabını 
kamuoyuna tanıtan Bozcu, kitapta yer 

alan bazı notları paylaştı.

Bozcu, değerli bir abimiz
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf 
Keyik, Çetin Bozcu’nun kitabıyla Oda’nın 
kültür yayınlarına bir yenisini eklediklerini 
hatırlatarak; “Akılda kalacak, unutulmayacak, 
sohbetlere mal olacak bir takım şahsiyetleri 
hepimiz yaşıyoruz. Değerli büyüğümüz 
Çetin Bozcu Abimiz de bu şahsiyetlerden 
bir tanesi. Hiçbir zaman kendisi gündemden 
düşmeyen, her türlü sohbet, Burdur’la ilgili bir 

çalışma, konuşma içerisinde mutlaka Çetin 
Abi’nin adı, sanı, sözü konuşulur geçer. Bu 
değerli büyüğümüz yıllar önce “sen ne bilcen 
benim Burdur’umu” adlı bir şiir yazmıştı. 
Bu şiir Burdur’umuzun gelenek, göreneğini 
anlatan bir şiirdi. Bundan Burdurlular ve 
Burdur sevdalıları olarak çok etkilenmiştik. 
Şimdi de uzun bir çalışma sonrasında bir 
kitap hazırlığı yapmış. Bununla ilgili kendileri 
bizden destek istedi. Maddi bir destek değildi 
bu, bunu da buradan belirteyim. Sadece 
kitabın dizgi ve tasarımı ile kitap haline 
getirilmesi gibi bir destek istedi ve bizde bunu 
seve seve üstlendik. Çalışmalarımızı yapıp 
tamamladık. Çetin Başkan kendi imkanları ile 

1977 yılında Adalet Partisi’nden Burdur Belediye Başkanı seçilen Çetin 
Bozcu 12 Eylül 1980’e kadar Burdur Belediye Başkanlığı yaptı. Çetin 
Bozcu anılarını ‘Sen Ne Bilcen Gahbemcik Benim Burdur’umu’ ‘Bir Burdur 
Sevdalısı-Çetin Bozcu’ isimli kitapta ölümsüzleştirdi.BUTSO tarafından 
kitabın dizgi ve tasarımı ile baskı öncesi hazırlığına destek verildi.

“Sen Ne Bilcen Gahbemcik Benim Burdur’umu”
Kitap Tanıtım Basın Toplantısı

1 MART 2017
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kitabı bastırdı. ‘Sen nerden bilcen gahbemcik 
benim Burdur’umu’ adlı kitabımızı burada 
sizlerin aracılığı ile kamuoyuna tanıtıyoruz. 
Biz BUTSO olarak biliyorsunuz, kültürel, 
ekonomik ve turizm anlamında her türlü 
çalışmanın içerisinde olmaya gayret ediyoruz. 
Bu çalışmadan dolayı değerli büyüğümüz 
Çetin Bozcu’ya şahsım ve Odamız adına çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 yıllık Burdur Belediye Başkanlığı 
görevinin ardından gelen 12 Eylül 1980 
Darbesiyle görevine son verilen Çetin Bozcu, 
şiirleri, yazıları, anılarını paylaştığı Sen ne 
bilcen gahbemcik benim Burdur’umu” 
kitabını kamu oyuna tanıttığı toplantıda, “Biz 
kitabın baskı masraflarını kendimiz yüklendik, 
resmi anlamda kendilerinden destek aldık. 
Kitabımı uzun yıllardır tasarlıyordum. 
Ahmet Ali Bilgen, Yusuf Çakar ve Emre 
Çakar’la birlikte kitabı canlandırdık. BUTSO 
Personeli Grafik Tasarımcı Hulusi İlhan dizgi 
ve tasarımda çok büyük bir görev üstlendi. 
Hayatım boyunca kitap bastırmayı çok arzu 
ettim sonunda bastırdık. Bir de gemi alayım 
diye düşünüyorum ama onu başaramadım.” 
diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitapta anılar var
Kitapta yalnızca kendi hayatını değil, yapılan 
faaliyetleri ve Burdur’la ilgili önemli notları da 
paylaştığını dile getiren Bozcu, bazı anılarını 
“Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, 1970’lerde 

balık üretimi yaptı. Van’dan 800 balık geldi. 
Bunları bir kayıkla Burdur Gölü’ne akan 
derelere saldılar. Bütün derelerde balıklar 
yetişti, daha sonra da neden olduğu kitapta 
yazıyor balıklar öldü.

Cumhuriyet Meydanı’nda gece sinemadan 
çıkan 50-60 kişi ‘belediyeye yazıklar olsun’ 
diye bağırıyor. Bende gittim ne olduğunu 
sordum, ‘otobüs gelecekti gelmedi üşüyoruz’ 
diyorlar. Hemen itfaiyeye koştum, o zaman 
Almanya’dan yeni bir otobüs getirtmiştik. 
Bindim meydana getirdim. Biraz gittik sonra 
benim belediye başkanı olduğumu farkettiler. 
Sonra hepsinden ‘bizi affedin’ dedim, 
sağolsunlar hepsi alkışladılar.” sözleriyle 
anlattı.
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Burdur yazılı, görsel, internet 
basını ve ajans temsilcileri ile Oda Meclis Salonu’nda yaptığı kahvaltılı 
basın toplantısında, 2016 faaliyetleri ve 2017 hedeflerini anlattı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Basın Toplantısında 
2016 Faaliyetleri ve 2017 Hedeflerini Anlattı

1 MART 2017

T oplantıya BUTSO Meclis Başkanı 
Feyzi Oktay, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ömer Çeliker, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Gündüzalp, Hasan 
Ali Daldal ve Hüseyin Yardım’da katıldı. BUTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Yansıda 
görsel bir sunumla yaptığı açıklamanın 
ardından, basın mensuplarının sorularını 
cevaplandırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik’in konuşmasından başlıklar şöyle:

2016 YILI FAALİYETLERİMİZ
• Kanal 32 ve Kanal 15televizyon 

kanallarında yayınlanmak üzere ‘İş’te 
Burdur’ isimli belgesel nitelikli tanıtım 
programları düzenledik.

• Online Aidat Ödeme Sistemini Faaliyete 
Geçirdik

• 01 Şubat 2016 Odamız Web Sayfasında 
Burdur Sanal Fuarını Oluşturduk.

• 16 Şubat 2016 TOBB Başkanı Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’nun Katılımı İle 

Geleneksel Vergi Ödül Törenimizi 
Düzenledik.

• 7 Mart 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
Sunumu ile üyelerimize “Kadının Adı Var” 
semineri düzenledik. 

• 9 Mart 2016 KOSGEB, İŞKUR, BAKA 
Mali Destekleri konusunda üyelerimiz için 
seminer düzenledik. 

• 10 Mart 2016 Mobilyacı - Beyaz Eşyacı 
işletmelerle anket çalışması sonucu 
“Mobilyacılar Sitesi” taleplerinin 
araştırılması ve Belediye ile görüşmelerin 
aktarımını sağladık.

• 18 Mart 2016 Belediye Başkanı’nı, ilimiz 
çevre yolunun ticari alana çevrilmesi, 
alternatif yol çalışması ve şehir aktiviteleri 
konularında ziyaret ettik.

• 18 Mart 2016 İzmir 22.Uluslararası 
Mermer Fuarı’na Katıldık.

• 1 Nisan 2016 Burdur Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile “Okul Sanayi İşbirliği 
İstanbul Modeli Projesi’ne ortak olduk. 
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• 11 Nisan 2016 11.04.2016 - 16.05.2016 
Tarihleri arasında Odamız hizmet binasının 
tadilatı sebebi ile 4. katta hizmet verdik.

• 12 Nisan 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile Kadın Girişimci Üyelerimize 
“Çocuğun gelişiminde Aile ve Okul Engeli” 
semineri düzenledik.

• 18 Nisan 2016 Burdur Teke Yöresi 2.Tarım 
ve Hayvancılık Fuarına katıldık.

• 27 Nisan 2016 Dr. Yüksel VARDAR 
sunumu ile “Akreditasyon Eğitimi” aldık.

• 2 Mayıs 2016 Online Belge Talep Sistemini 
Faaliyete Geçirdik.

• 6 Mayıs 2016 Dr. Rüştü BOZKURT 
sunumu ile üyelerimize “Endüstride 4 Sıfır 
ve Burdur’un Alacağı Yer” konulu seminer 
verdik.

• 9 Mayıs 2016 Burdur “Et ve Süt İle 
Dünyaya Açılıyor” UR-GE Projesine 
katıldık. 

• 14 Mayıs 2016 TOBB 72. Genel Kuruluna 
katıldık. 

• 17 Mayıs 2016 MAKÜ’de Hibe Desteği 
Proje Tanıtım Semineri yapıldı.

• 18 Mayıs 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile üyelerimize “Müşteri İlişkileri 
Yönetimi” konulu eğitim verdik.

• 25 Mayıs 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile üyelerimize “Satış Pazarlama 
İlişkileri” konulu eğitim verdik.

• 10 Haziran 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile meclis üyelerimize “Liderlik, 
Yöneticilik, Girişimcilik” konulu eğitim 
verdik.

• 4 Haziran 2016 BUTSO Eski Yöneticilerine 
vefa yemeği ve vefa plaketi verdik.

• 13 Haziran 2016 Ramazan Ayı münasebeti 
ile ihtiyaç sahiplerine 700 paket gıda 
yardımı yaptık.

• 30 Haziran 2016 BUTSO - Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere Doç.
Dr.Ertan BECEREN tarafından “Farkındalık 
Seminerleri” verildi.

• 16 Temmuz 2016 15 Temmuz hadisesine 
yönelik olarak; Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası adına, kamuoyumuza hitaben bir 
bildiri yayınladık.

• 17 Temmuz 2016 15 Temmuz hadisesine 
yönelik olarak tüm üyelerimizi “Milli 
Özgürlük ve Demokrasi Nöbetine” davet 
ettik.

• 19 Temmuz 2016 15 Temmuz hadisesine 
yönelik olarak Burdur TB ile ortak basın 

toplantısı düzenledik.
• 20 Temmuz 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 

sunumu ile üyelerimize “Kriz ve Stres 
Yönetimi” konulu eğitimin 1. Bölümünü 
gerçekleştirdik.

• 20 Temmuz 2016 Kadın işletmecilere 
yönelik “Finansman ve Danışmanlık 
Destek Program” Tanıtımı gerçekleştirildi.

• 1 Ağustos 2016 TİM - Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Odamız ev sahipliğinde “Türkiye 
İhracat Rakamları”nı açıkladı.

• 3 Ağustos 2016 Ulusal basında TSK 
yeniden yapılandırılmasına yönelik haber 
üzerine ilimiz STK ile ortak toplantı 
düzenledik.

• 4 Ağustos 2016 Başbakan, Başbakan 
Yardımcısı, Sivil Savunma Bakanı ve Genel 
Kurmay Başkanı’na ilimiz Askeri Birlik 
konusunda ilimiz STK ortak görüşünü 
bildirdik.

• 17 Ağustos 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile üyelerimize “Kriz ve Stres 
Yönetimi” konulu eğitimin 2. Bölümünü 
gerçekleştirdik.

• 23 Ağustos 2016 Burdur Söğüt 
Domatesine coğrafi işaret alınması ile ilgili 
çalışmaları başlattık.

• 31 Ağustos 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile üyelerimize “Satış Pazarlama 
Stratejileri” eğitimi verdik.

• 28 Eylül 2016 Öğrenci ve asker nüfus 
artışı sebebi ile tüm STK, apart ve yurt 
yöneticileriyle ortak toplantı düzenledik.

• 6 Ekim 2016 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’na katıldık.

• 14 Ekim 2016 Sayın Valimiz Şerif 
Yılmaz’a, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Toplantısında “2016 Yılı Burdur Ekonomisi” 
konulu sunum yaptık.

• 17 Ekim 2016 Dış Ticaret ve e-ticaret 
uygulamaları semineri için tüm üyelerden 
talep topladık. ( 5 KİŞİ MÜRACAAT 
ETTİĞİNDEN İPTAL EDİLDİ)

• 26 Ekim 2016 26-30 Ekim tarihleri 
arasında Antalya’da düzenlenen “Yörex 
Yöresel Ürünler Fuarı”na stand açarak 
katılım sağladık.

• 11 Kasım 2016 İhtiyaç sahibi öğrencilere 
1200 adet giyim yardımı yaptık.

• 17 Kasım 2016 Tüm basım öncesi ve 
sonrası işlerini üstlendiğimiz “Burdur 
Tarihi ve Anılar Kitabı”nın basına tanıtımını 
gerçekleştirdik.
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• 28 Kasım 2016 Doç.Dr.Ertan BECEREN 
sunumu ile üyelerimize “Odacılık, 
Kurumsallaşma, Satış Teknikleri” eğitimi 
verdik.

• 30 Kasım 2016 1. ve 3. Meslek Grupları 
ile kahvaltı düzenledik.

• 1 Aralık 2016 2. ve 5. Meslek Grupları ile 
kahvaltı düzenledik.

• 7 Aralık 2016 6. Meslek Grubu ile kahvaltı 
düzenledik.

• 8 Aralık 2016 7. Meslek Grubu ile kahvaltı 
düzenledik.

• 13 Aralık 2016 Odamız öncülüğünde 
Valilik, Belediye ve tüm STK’ların katılımı 
ile “Teröre Lanet Mitingi” düzenlenmesini 
sağladık.

• 14 Aralık 2016 10. ve 11. Meslek Grupları 
ile kahvaltı düzenledik.

• 15 Aralık 2016 4. Meslek Grubu ile 
kahvaltı düzenledik.

• 15 Aralık 2016 BAKA Projeli, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortak “Mesleki Eğitimde 
İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği” 
Projesini yürüttük.

• 19 Aralık 2016 TOBB Nefes Kredisi’nin 
üyelerin hizmetine sunulması sağladık.

• 21 Aralık 2016 8. ve 9. Meslek Grupları ile 
kahvaltı düzenledik.

• 21 Aralık 2016 6. Meslek Grubu 
sorunlarının çözümü ile ilgili (İmar Md. 
Tapu Md., Torosgaz CLK Elektrik, Türk 
Telekom) ortak toplantı düzenledik.

• 21 Aralık 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 
sektör çalışanlarına yönelik “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” kurslarının düzenlenerek 
çalışanların belgelendirilmesi konusunda 
çalışma başlattık.

• 22 Aralık 2016 12. ve 13. Meslek Grupları 
ile kahvaltı düzenledik.

• 31 Aralık 2016 TOBB 16 Derslikli Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (Turizm ve 
Otelcilik Okulu) sözleşmesini imzaladık.

• 31 Aralık 2016 2016 Yılı içerisinde 
atılan 316.771 adet SMS ile üyelerimizi 
bilgilendirdik.

2016 Yılı içerisinde Oda olarak tüm toplantılara 
iştirak etmeye gayret ettik.
Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantılarımızı 
aksatmamaya özen gösterdik. 2016 Yılı 
içerisinde toplam haftada bir olmak üzere 50 
hafta Yönetim Kurulu ve ayda bir olmak üzere 
12 Hafta Meclis Toplantımız oldu. 

2016 Yılı içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı’nın toplam 13 adet Yönetim Kurulu ve 
1 adet Kalkınma Kurulu Toplantısına katılım 
sağladık.

2016 Yılı içerisinde II. OSB’nin yaptığı 22 adet 
Yönetim Kurulu ve 4 adet Müteşebbis Heyeti 
Toplantısına iştirak ettik.

Bahsettiğimiz bu toplantılara ek olarak il 
içinde ve il dışında birçok önemli toplantılara 
katılarak üyelerimizi temsil ettik.

2016 Yılında üyelerimizin menfaatlerini 
gözetmek ve desteklemek adına çalışmalar 
yürüttük.

Vergi yapılandırmaları, KOSGEB destekleri, 
Sanayi ve Hayvancılıkta verilen teşvikler ve 
yeni çıkan reformlar hakkında Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ne yazmış olduğumuz 
yazılar ve başvurular neticesinde; Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği TOBB tarafından 
yapılan gerekli çalışmalar sonucunda ortaya 
çıkan teşvik ve değişiklikler, tüm üyelerimizin 
faydasına sunulmuştur.

2017 YILI HEDEFLERİMİZ
• Burdur Ticaret ve Sanayi Odamızın 

2005’ten bu yana yürüttüğü planlı ve 
vizyonel çalışmalarını, 2017 yılında da 
sürdürecektir. 

• Oda’mız, normal sicil hizmetlerinin 
en iyi şekilde verilmesinin yanında; 
özellikle sosyoekonomik gelişmelere 
ilişkin Üyelerimize ve halkımıza, doğru 
öngörülerle yol gösterici faaliyetlerini 
sürdürecektir. Oda’mız, tüm faaliyetlerini, 
bir plan ve program içinde yürütmekte ve 
yürütecektir.

• Oda’mız; şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile artan 
şekilde, Üniversite-Sanayici işbirliğini 
geliştirecektir. Özellikle, “İcat ve patent 
üreten Üniversite” fonksiyonunu 
geliştirme yönünde bir destek niteliği 
oluşturacaktır.
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• Oda’mız; Burdur’un özellikle kendi öz 
sermayesiyle yatırım atağına geçebilmesini 
sağlayacak konuların en önemlisi olarak 
gördüğü, “Yatırım, Proje, Destek Birimi”ni 
oluşturmaya özel gayret gösterecektir. 
Bu birim; swot analizi yapacak ve yatırım 
alanlarını belirleyecektir. 

• Oda’mız; Ekonominin gelişiminin, daima 
savuna geldiğimiz gibi; “İstikrar ve 
toplumsal barış”ta olduğunu, 2017’de de 
özellikle ve özenle, yapacağımız toplantı, 
konferans ve paneller şeklinde ele alacak 
ve gerektiğinde devlet yetkililerine öneri 
ve raporlar gönderilecektir.

• 2017 Yılı içerisinde II. OSB’nin 
tamamlanarak Burdur Ekonomisine 
kazandırılması için çalışmalar hız 
kesmeden devam edecektir. Aynı 
zamanda Bölgesel OSB ve İhtisas 
OSB’lerin kurulması içinde gerekli 
araştırma ve çalışmalar yapılacaktır.

• 2017 Yılında da Üyelerimizle beraber 
olmak adına kahvaltı ve yemekli toplantılar 
düzenlenmeye devam edilecektir. 
Yapılan bu toplantılarda sektörlerinde 

karşılaştıkları sorunları ve çözüm 
önerileri ele alınacak gereken çalışmalar 
yapılacaktır.

• Odamız koordinatörlüğünde; Meslek 
komitelerinin faaliyetlerini arttırmak için 
çalışmalar yapılacak, Kadın Girişimciler ve 
Genç Girişimciler Kurulu ile yeni projeler 
oluşturulacaktır. 

• Mermercilik Derneklerimizle; Mermercilik 
İhtisas OSB’sinin kurulmasına çalışacağız.

• Sadece Ocak işleten Mermercilerin, 
fabrika kurmaları yönünde etkinlik 
göstereceğiz.

• Sanayileşmek için öncelikle mevcut 
profilin çıkarılması gerekli. Bunun için ilgili 
her kurum ve kuruluşla temas halinde 
olacak ve bunu gerçekleştireceğiz.

• Mesleki Yurtdışı gezilerimizin faydasına 
inanıyoruz. Bu faaliyetimizi sürdüreceğiz.

• Geçmiş yıllarda başlattığımız “Ortak Akıl” 
istişare toplantılarımızı sürdüreceğiz.
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BURDUR’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri 15 Temmuz’la ilgili ortak 
basın açıklaması yaptı:
15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

STK’lardan 15 Temmuz Açıklaması

15 TEMMUZ 2017

B urdur’da sivil toplum kuruluşları 
“15 Temmuz’u Unutmayacağız 
Unutturmayacağız” adlı basın 

açıklaması yaptı. Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Salonu’nda STK’lar adına basın 
açıklamasını Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yusuf Keyik okudu.

Keyik, “Bu masada oturan demokrasi 
sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 
81 ilde aynı anda yapıyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 
Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. İki hafta 
boyunca farklı etkinliklerle, hazırladığımız 
afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 
Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 
inanıyoruz” dedi.

15 Temmuz’un darbenin ötesinde bir işgal 
girişimi olduğuna işaret eden Keyik, “15 
Temmuz İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin 
karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece 
Fetullahçı terör örgütü devleti ele geçirmeye, 
milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe 
girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde 
görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş 
ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün 
nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha 
ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. 
Allah’a şükürler olsun milletimiz, cesareti ve 
ferasetiyle bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 
kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı 
pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki 
kuruluşlarının tamamı da ilk andan itibaren 
devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. 
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Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, gazi 
meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, 
milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
medyamızın kararlı duruşuyla bir destan 
yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini 
savuşturan milletimizin önünde saygıyla 
eğiliyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz’da Türkiye’nin en zor demokrasi 
sınavını büyük başarıyla verdiğini kaydeden 
Keyik, şöyle dedi:“Demokrasimizin hiçbir 
kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü 
olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz 
darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan 
etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini milletin 
iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Bu 
dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette 
bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe 
girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede 250 
vatandaşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız 
gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. 
Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle 
anacaktır.”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik tarafaından 
basına okunan 15 temmuz bildiri tam 
metni şöyle;

Değerli Basın Mensupları,
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 
kanadı olan;
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye 
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 
(Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı 
kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 ilde 
aynı anda yapıyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 
Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. İki hafta 
boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız 
afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u 
unutmayacağız,  unutturmayacağız.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 
inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin 
ötesinde bir işgal girişimiydi. 

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana 
ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. 
O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele 
geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya 
kalkıştı.  

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa 
sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak 
ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. 
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve 
feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 
kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı 
pahasına değerlerini savundu.

Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk 
andan itibaren, devletimizin ve milletimizin 
yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, 
siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla 
bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe 
girişimini savuşturan milletimizin önünde 
saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi 
sınavını büyük başarıyla vermiştir. 
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim 
olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese 
gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak 
şunu açık şekilde ilan etmiştir. “Türkiye 
Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında 
hiçbir güç yönetemez.” Bu, dünyaya örnek 
olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük 
bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı 
verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız 
şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Gazilerimizi şükranla anıyoruz.  Milletimiz 
onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. 
Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin 
geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu472

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması 
için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve 
kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları, 
darbecilere ve onların destekçilerine hak 
ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin 
vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden 
sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç 
oldu. Darbe girişimi sonrası toplum büyük 
bir travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle 
yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu 
saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah’a şükür, 
birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların 
hepsini de kısa sürede atlattık. Hükümetimizin 
bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı 
reformlarla hızla toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl 
geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi 
yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk 
altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza 
yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor 
düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı 
yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın 
en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. Emin 
olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka 
bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir 
coğrafyada, en zor koşullar altında hiç 
kimsenin yapamayacağını yaptık. Ama 
rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok 
işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 
tamamladık.  Şimdi yeni bir atılım sürecini 
başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı 
çözdük, şimdi koşma zamanı. Büyümede, 
istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha 
da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar 
için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir 
reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza 
da sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran 
milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının 
birinci yılında bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzulamaktadır.  Dostlarımızı iftira 
kampanyalarına değil, gerçeklere kulak 
vermeye, buna göre tavır almaya davet 
ediyoruz.  FETÖ ile mücadelede dost ve 
müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 
insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak 
daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha 
büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 
hedeflerine taşıyacağız. Üzerine basarak 
bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin 
sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin 
geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan 
aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu 
ülkenin geleceğinden umutluyuz. 
Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
Türkiye.
Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
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B urdur’un ‘Atılım ekonomisi planlarına 
ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan 
Keyik şunları söyledi:  

“Burdur’a ilişkin, ‘Memur ve emekli şehri’ 
nitelemesi bilinmektedir. Memur ve emeklinin 
aradığı şehir özelliklerini; ucuz, çocuk 
okutmaya uygun şekilde eğitim imkanlarının 
ve seçeneklerinin geniş olması, güvenli 
ve huzurlu bir şehir, şeklinde özetlemek 
mümkündür. Bu nitelikler, iddiasız ve mütevazi 
bir şehircilik anlayışı için güzel ve yeterli 
görülebilir. Ancak, çevreyle ve dünyayla 
tanışma oranı giderek artan toplulukların 
tatmin olacağı, yeterli göreceği vasıflar olarak 
düşünmek de doğru değildir. 

Bu yüzden Burdur’un, en başta en yakınındaki 
illerin gelişmişlik ve yaşanabilirlik durumları 
ile kendini kıyaslayıp, kendine hedefler 
belirlemelidir. Zira, bir yandan ‘Göç’ gerçeği 
devam ederken, diğer yandan; Burdur’daki 
iki bilinmez üzerindeki spekülasyonlar da 
sürer gider. İki bilinmezin biri, ‘Burdur Gölü 
su seviyesinin çekilmesi’; diğeri ‘Göç’ün 
sebeplerinin bilinmez ve sorunlarının 
çözülmezliği’dir. 

Bu iki sorunu çözme çabaları tamamen 
yok değil tabii ki; mesala, artistler çağrılıp, 
dikkatler çekilmekte ve spekülasyon nitelikli 
çözümler üretilmektedir. Artistler kendi 
reklamını yapıp giderken, insanımız Burdur’u 
terk etmeye ve Göl’ün suyu, Göl’ü terk etmeye 
devam etmektedir. Oysa en basitinden, 
Burdur için dertlenenler hatırlanıp, çözüm 
fikirleri toplansa; belki en akıllı bir adım atılmış 
olabilir. 
Burdur için dertlenenlerin değişik vesile ve 
zeminlerde ifade ettikleri görüşü; ‘Burdur’un 
Atılım Ekonomisi Planlarına ihtiyacı ardır.’ 
Şeklinde ifade edebiliriz.

BURDUR EKONOMİSİ 
Atılım ekonomisi planlamasına büyük ihtiyaç 
duyulan Burdur ekonomisi, öncelikle tarım 
ve hayvancılığa (süt sığırcılığına), tarım 

makineleri ve gıda sanayisine dayanırken; 
2010’da atağa kalkan ve Burdur ekonomisinin 
lokomotifi durumuna gelen Mermer Sektörü, 
Burdur Beji markasıyla hızlı bir gelişim 
göstermiştir. Bununla birlikte toprak (çimento 
vb.) sanayisi, orman ürünleri ve mobilya 
sanayisi, mermer işleme makineleri, inşaat 
yapı ve iskele sanayisi, tekstil makineleri, 
silah, plastik damla sulama sanayileri, hazır 
giyim ve dünyaca aranan müzik aletleri üretimi 
de gelişmiştir.  

Burdur’da Sanayi Siciline kayıtlı 364 sanayi 
tesisi bulunmakta ve yaklaşık 9120 kişi 
istihdam edilmektedir. Genel İstihdam sayısı 
ise; 13 bin 500 kişidir. Burdur, hızla gelişmekte 
olan sanayi ve ihracat çeşitliliği ile ekonomi 
karakterini ortaya koyarken;  Burdur’un 
turizm potansiyelleri de yeni fark edilmeye 
başlamıştır. 9 bin yıllık antik tarih, Sagalassos 
ve Kibyra gibi ikinci Efes olacak antik kentleri, 
bin yıllık Türk tarih kültür merkezi özelliği 
ve göl-baraj, yayla, mağara güzellikleriyle, 
bünyesinde tam bir turizm potansiyeli bulunan 
Burdur, profesyonel turizm sektörünün keşfini 
ve yatırımlarını beklemektedir.  

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Burdur Atılım Ekonomisi Planlamalı

28 MART 2013

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Burdur ekonomisi ve geleceğine ilişkin genel bir değerlendirme 
yaptı. 
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Akil İnsanlar, Doğru Bir Politik Oluşumdur

10 NİSAN 2013

K eyik değerlendirmesinde; Akil 
İnsanlar’ın, doğru bir oluşum olduğunu 
ifade etti. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik şunları 
söyledi: 
Akil insanlar grubunda yer alan kişilere 
yaklaşımımız olumludur. Netice itibariyle, her 
kesimden, her etnik gruptan, değişik inanışta, 
kültür-sanat-ekonomik açılardan farklı 
vasıflarda insanlar bulunmakta. Özellikle bu 
açıdan olumluluk arz ediyor. Ama tabii ki; en 
önemlisi, çalışmaların beklentiler açısından 
olumlu netice vermesidir. Bu çalışmaların 
sonunda, sağlıklı bir rapor ortaya koyup, 
Hükümete sunmaları temennisindeyiz.

Akil insanlar grubunun bu şekilde oluşumunu 
olumlu olarak değerlendiriyorum. Hükümetin 
yürütmekte olduğu ‘Çözüm Süreci’ 
çalışmalarına faydalı olacağını düşünüyorum.

Tabii ki, bu ekip ekonomik çalışma grubu 
değil; dolayısıyla, doğrudan ekonomik 
sonuçlar elde edecek netice beklenmesi zaten 
mümkün değil. Ancak, bu grubun da yapacağı 

önemli katkılarla elde edilecek, çözüm süreci 
başarılarının sağlayacağı “Barış, güven, 
istikrar” gibi sonuçların alınmasıdır. Üslenilen 
misyonun anlamı budur. İşte böyle bir sonuç, 
Türk ekonomisinin zaten yükseliş yönündeki 
trendini, global çerçevede fırlama noktasına 
getirir ki; “Büyük Türkiye Stratejisi”nde, 
sarsılmaz bir çizgiye oturur. 

Zira ekonomilerin aradığı mümbit ortam, 
‘Güven ve istikrar’dır; bu sağlandığında, 
Ülkenin Doğu ve Güneydoğusuyla da yatırım 
atağına geçilecektir. Ayrıca, yaklaşık 30 yıldır, 
terörle mücadelede harcanan milyon dolarlar 
boşa gitmeyip, yatırıma yönelecek ve bundan 
da önemlisi çok değerli canlar ölmeyecek, 
anaların gözyaşı dinecektir. Kaybolan 
umutsuzluk, moralsizlik ve kendine güven 
geri gelecek ve dolayısıyla sıçramanın zemini 
sağlanacaktır. 

Bizleri böyle umutlandıran bu durum, yani 
coğrafyasında ve dünyada söz sahibi olacak 
bir Türkiye umudu; doğaldır ki, Ülkemiz 
üzerinde hesapları olan dış güçleri rahatsız 
edecek ve onların korkulu rüyası olacaktır. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da Akdeniz Bölgesi 
sorumlusu olarak içinde yer aldığı Akil İnsanlar grubunun oluşumu ve grup 
çalışmalarından beklentiler konusunda bir değerlendirme yaptı.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
“İnsan İçin Ekonomi” Politikaları Geliştirilmeli

18 NİSAN 2013

B aşkan Yusuf Keyik Geçen günlerde, 
gündeme gelen GDO’lu pirinç 
dolayısıyla, kanserojen kimyasalların da 

kullanıldığı gıdalar ve insan sağlığı konusunda 
bir değerlendirme yaptı. “Gıda, beslenme ve 
kanserdeki artış” gibi konulara dikkat çeken 
Keyik şunları söyledi: “Atalarımızdan gelen, 
‘Her işin başı sağlık’ sözünü hatırlamalıyız. 
Bilindiği gibi, beslenme ve besin 
maddelerimizden kaynaklandığı uzmanlar 
tarafından açıklanan kanser ve kalp-damar 
hastalıklarındaki artış toplumumuzda daha 
yeni, yeni fark edilmeye ve gıda hassasiyeti 
oluşmaya başladı. Piyasadaki sebze, meyve, 
hazır gıda gibi her türlü gıdalara ilişkin 
toplumumuzdaki endişeler artmaktadır. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, 2010-
2011 yıllarında Burdur’da da gündeme gelen, Türkiye’de Nişasta Bazlı 
Şeker (NBŞ) kotalarının arttırılmasına yönelik çalışmaların durdurulması 
konusunda, Şeker İş Sendikası Başkanı Mustafa Onay’a destek verdiklerini, 
bugün de GDO’ya açılan savaşta da yanlarında olduğunu belirtti. 

SAĞLIK POLİTİKASI
Dolayısıyla, GDO’lu ve kimyasal katkılı 
gıdaların, insan sağlığını ve geleceğimizi 
yakından etkilemeye, endişelendirmeye 
ve ilgilendirmeye başladığı yerde, artık 
devletimizin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımızın, bütün dünyada hakim olan 
‘Ekonomi için insan’ anlayışıyla feda edilen 
insan yerine, ‘İnsan için ekonomi’ politikaları 
geliştirilmelidir. İlk etapta, acilen gıda 
alanındaki endişe kaynaklarının, oranlarının 
sağlıklı ve güvenilir tespitleri yapılmalıdır. 
Nişasta bazlı tatlandırıcılar ve GDO’lu gıdalar, 
en azından devletin kontrolüne alınmalıdır.”
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten
Seçim Teşekkürü

6 MAYIS 2013

B urdur Ticaret ve Sanayi Oda’mızın 
13 Grupta, Yusuf Keyik ve Ali Say 
olmak üzere, iki aday grubuyla gidilen 

seçimde, geçerli olan 1349 oydan, 824’ünü 
Yusuf Keyik Grubuna veren üyelerimiz, biri 
kur’a ile olmak üzere 13 Grupta bize teveccüh 
göstermişlerdir. 

Özellikle ve içtenlikle şunu vurgulamak 
isterim ki; bu seçimin kaybedeni yoktur. 
Ancak, gerçekte insan ve toplum erdemliğine 
dayanan demokrasinin bir gereği olarak, 
üyelerimiz sorumluluk yükünü bize, bizim 
grubumuza yüklemiştir. Göreve talip olan 
Ali Say ve Grubu arkadaşlarıyla, her zaman 
beraber ve birlik içinde olacağız.   

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) olarak, 4 Mayıs 2013 tarihli 
seçimlerimizde, bize oy veren veya vermeyen tüm üyelerimiz başta olmak 
üzere, bütün Burdurlu kardeşlerimiz ve yerel basınımız, Burdur’a yakışır bir 
olgunluk, nezaket ve demokrat tavırlar içinde olmuşlardır. Burdur’a yakışır 
bir seçim süreci yaşanmıştır.

Yusuf Keyik olarak ben ve ekibimin, 
benimsediğimiz demokratik tavırda; “Gönül 
kırma pahasına başarı”yı başarı saymama 
anlayışı vardır. Ancak, seçimin bir tarafı da, 
iddiaya ve heyecana dayanır. Dolayısıyla, 
seçim sürecinde, istemeyerek birilerini kırmış 
isek, onlardan özür diliyoruz.  

Ve tabii ki; seçimde bize destek veren-
vermeyen tüm üyelerimize, gönül desteği 
gösteren tüm Burdurlulara, güzide basınımıza 
ve çok değerli çalışanlarına ve yine, Oda’mızın 
çok kıymetli çalışanlarına en içten saygı, sevgi 
ve teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) yeni 
meclis ve yönetim kurulları adına, 
   Yusuf KEYİK
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Reyhanlı Mesajı

16 MAYIS 2013

B iz Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetimi olarak, bir süredir 
devam eden seçimler dolayısıyla ve 

bir bakıma da doğruluğu ve önceliği olan 
Burdur meseleleriyle ilgilenmekten; ülkemiz, 
bölgemiz ve global çerçevede cereyan 
eden olaylara bakmayı, ne olup bittiğini 
düşünmeyi ve düşündüğümüzü kamuoyu ile 
değerlendirmeyi ihmal ettik. 

İlimizdeki Oda ve Borsa seçimleri, güzel 
bir demokratik süreç içinde sonuçlandı. 
Artık ilimiz ve bölgemizden başlayarak, 
Ülkemiz ve tüm dünyadaki gelişmeleri 
takip, algılama ve değerlendirme şeklindeki 
demokratik Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 
görevlerimizden saydığımız bir görevi de 
yerine getirmeliyiz. 

Biz Batı Akdeniz Bölgesinde bir küçük iliz ve 
ilin bunca problemleri varken, bize ne Hatay 
Reyhanlı’da patlayan bombadan? Diyemeyiz. 
Globalleşen dünyanın içinde, dünya ile 
entegre, çok özel bir gelişim koridorunda 
ilerleyen bir Türkiye’nin Burdur İli olarak; Bize 
ne Reyhanlı’dan, bize ne Suriye’den, bize 
ne Irak’tan, Somali’den, Arakan’dan, bize 
ne Afrika’dan, Özbekistan’dan, Brezilya’dan 
diyemeyiz. 

Özellikle, medeniyetler beşiği ve dünyaya 
hükmetmek isteyenlerin stratejilerinin odak 
noktası Türkiye’yi, Anadolu’yu yurt edinmiş 
iseniz ve Batılıların arzu ettiği gibi; Orta Asya 
Bozkırlarına dönmeyi düşünmüyorsanız (Tabii 
ki, düşünmüyoruz!); o zaman sadece ülkenizin 
değil, dünyanın hiçbir yerindeki hadise sizin 
ilgi alanınızın dışında değildir, olmamalıdır. 

İşte, Reyhanlı’da patlayan bombaların anlamı 
burada saklıdır!.. Devletimizin yetkilileri de 
açıklamaktadır ki; arkasında Çanakkale’nin 
rövanşını almak isteyenlerin istihbaratları 
bulunmaktadır… 

Bu gelişmeler, bir kısım insanımızda korku 
ve kaygı uyandırabilir. Zaten, Burdur’umuzun 
şerefi, ilk milletvekilimiz, milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy, işte tam da bunun için 
seçmiştir İstiklal Marşı’na “Korkma!..” diyerek 
başlamıyı…
Evet, Reyhanlı’daki olay ve benzerleri, bir kez 
daha vurgulamaktadır ki; Ankara’dan olduğu 
gibi, Burdur’dan da geniş düşünmek, uzaydan 
çekilmiş çok boyutlu fotoğraflara bakar gibi 
düşünmek, bilgi kirliliğinden arınmak ve 
doğru değerlendirmelere varmak zorundayız. 

O doğru değerlendirme de şu ki; 
biz “Büyük Devlet” olmak zorundayız!
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BUTSO Başkanı Keyik: “Antalya’yı Eskişehir, Konya ve Burdur üzerinden, 
en geç 2023’e kadar İstanbul’u, Antalya’ya bağlayacak Hızlı Tren Hattı ve 
ihracat limanlarına bağlayacak yük treni Proje Çalışmalarını takip ediyor, 
hızlandırılmasını istiyoruz” dedi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten
Hızlı Tren Değerlendirmesi

26 AĞUSTOS 2013

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
İstanbul’u Antalya’ya bağlayacak Hızlı 

Tren konusunda, son duruma ilişkin bilgi verdi. 
Keyik; “2010 yılında Batı Akdeniz Bölgesi 
gündemine giren Hızlı Tren, kamuoyunda 
değişik söylentilerde yer almakta, ancak 
biz Oda olarak gelişmeleri takip ediyoruz. 
Hattın nereden geçeceği ve istasyonun 
nerede olacağına ilişkin, Isparta-Burdur 
çekişmeleriyle zaman, zaman gündeme 
gelip, kaybolan bu konuda, bizde de bazen 
tereddütler oluşmakta. İstanbul-Antalya Hızlı 
Tren hattının 2023’e gerçekleşmesi ile ilgili 
gelişen bu tereddütler nedeniyle, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
Çetin Osman Budak’ın başlattığı, imza 
kampanyasına, bilindiği gibi BUTSO olarak 
bizler de katıldık. Cumhuriyet Meydanı’nda, 
imza kampanyası standı kurarak uzun süre 
imza topladık. İnşallah Ulaştırma Bakanlığı 
nezdinde netice alınacağını ve en geç 2023’e 
Hızlı Trene kavuşacağımızı düşünüyorum” 
dedi.  

BURDUR İÇİN ÖNEMLİ
Ülkemiz Demiryolları konusunda Hükümetin 
önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan 
Keyik, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi bu 
çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Burdur 
için hızlı tren, Burdur’un yatırım cazibesinin 
arttırılması için, ulaşım imkanlarının gelişimi 
için önemlidir. Burdur ve bölge gündeminde 
yer alan ‘Hızlı Tren’ ve Yük Treni konusu da 
ilimiz ekonomisinin gelişmesi ve göçün 
önlenmesi ile son derece ilgili ve önemlidir. 
Bu nedenle, biz Oda olarak, konuyu takibe 
devam ediyoruz.

Hızlı Tren gerçekleştiğinde Antalya, hem 
Konya hem Eskişehir üzerinden hızlı tren 
hattına, hem İzmir, Ankara, İstanbul’a hem 
de doğuya hızlı trenle bağlanacak. Yük Treni 
ile de Burdur’dan mermer ihracatı ikiye 
katlanacak ve Burdur, Isparta ve Antalya’ya 
büyük ekonomik faydalar sağlayacaktır. 
Hedefimiz 2023 yılına kadar, projenin 
gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel 
beklemiyoruz.”     
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Duble Yolların Burdur İçin Özel Önemi Var

23 AĞUSTOS 2013

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; “Duble yolların Ülke için 
önemi büyüktür. Burdur için ise; bir kat daha büyük ve özel öneme sahiptir” 
dedi.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
karayolları konusunda dünyanın en 

başarılı çalışmalarını yürüten Türkiye’nin 
‘Duble yollar’ konusundaki görüşlerini 
açıklarken; “Duble yolların Ülke için önemi 
büyüktür. Burdur için ise; bir kat daha büyük 
ve özel öneme sahiptir” dedi. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik şunları söyledi: 
“Duble yolların Ülke için önemi büyüktür. 
Hükümetimizin bu konudaki başarıları, tüm 
dünyanın dikkatini çekmektedir. Burdur için, 
duble yolların özel önemi vardır ve dolayısıyla 
bir kat daha fazla öneme sahiptir. Burdur 
için kara yolları ve duble yolların özel önemi, 
Burdur’un coğrafi özelliğinden kaynaklanıyor. 
Burdur İl Merkezine uzaklıkları nedeniyle, 
ilçeler ticaret ve sosyal ilişkilerini, kendilerine 
daha yakın ve üstelik Burdur’dan daha 
gelişmiş olan komşu iller ile sürdürmektedir. 
Bu olay, Burdur’un yeterince gelişememesi 
ve dolayısıyla göçün devam ediyor olmasının 

da en etkili sebebidir. Dolayısıyla, Burdur’un 
ilçeleri ile irtibatını, resmi ilişkiler dışında da 
geliştirecek duble yollara süratle kavuşması 
gerekmektedir. Gerçi bu konu Hükümetimiz 
tarafından da benimsenmiş ki; duble yol 
çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. 
Ancak çalışmaların hızlandırılmasını 
bekliyoruz.”

DEMİRYOLU HIZLI TREN
Bölgenin genel ulaşım konusunu da 
değerlendiren Keyik, ayrıca şunları ekledi: 
“Ülke ve Burdur’umuz için ulaşım ve lojistiğin 
en ideal konusu, karayollarından önce demir 
yolları ve hava yollarıdır. Bu kapsamda, en 
kısa vadede Burdur-Isparta arası yolcu ve 
yük trenimize, orta vadede de Antalya’ya 
uzanan hızlı tren ve Antalya Limanına 
ulaşan yük trenine kavuşmamız gerekiyor. 
Bölgenin ekonomik gelişimi için buna 
büyük ihtiyacımız var. Diğer yandan; trafik 
kazalarının ve karayollarının yıpranmasının 
da demiryolu taşımacılığı ile azaltılabileceğini 
düşünüyoruz.” 
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G eleceğimizi inşa eden ve dolayısıyla, 
maddi-manevi olarak özlenen 
seviyelerde saygınlığa kavuşturulması 

gereken bütün öğretmenlerimizin günlerini 
tebrik ediyorum. 

Her meslek değerli olmakla birlikte, 
Öğretmenlik daha bir başka ve Milletin 
istiklal ve istikbalini daha farklı ve stratejik 
hassasiyette ilgilendiren özellikler 
taşımaktadır. Bu nedenle de geçmişimizde 
görülen yüksek ve ince saygınlığı, 
günümüzde daha ileri hak eden bir meslektir. 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Milletvekili maaş artışı sorulduğunda; 
Öğretmen maaşını geçmeyecek şekilde 
düzenlenmesini istemesi, konunun önemini 
net olarak açıklamaktadır. 

Dolayısıyla, giderek zedelenmekte olan 
saygınlığın ve bu saygınlık azalmasındaki 
her tür konunun, her boyutta ele alınması ve 
öğretmenliği özel kılan en yüksek donanımın 
sağlanması, maddi ve manevi olarak gereken 
ilginin gösterilmesi gerekmektedir. Biz, 
tüm Ülkede olduğu gibi, işadamları olarak, 
en büyük sıkıntılarımızın başında, insan 
kaynakları gelmektedir. İş hayatının ihtiyaç 
duyduğu her alandaki niteliklerde yetişmiş 
insanın, ayrıca sorumluluk duygusu yüksek, 
kimlik ve kişilik sahibi olarak eğitilmesinin 
önemi de büyüktür. Zira büyük devlet olma 
hayali olan Milletlerin, öğretmenleri yüksek 
saygınlıkta ve eğitimi her türlü ilgiyi hak etmek 
zorundadır. 

Bu konuda, TBMM ve Hükümetimizin ilgi ve 
hassasiyetini bekliyor; tüm öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten
Öğretmenler Günü Mesajı

24 KASIM 2013

“Dünyada en kutsal mesleklerden biri olarak bilinen öğretmenlik, ülkemizin 
geleceği ve teminatı olan çocuklarımızın sorumluluk sahibi bireyler 
olarak yetişmesi açısından çok büyük öneme sahiptir. Öğretmenlerimiz 
çocuklarımıza, eğitim ve öğretimin yanı sıra iyilik ve doğruluk prensibini de 
aşılayarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaklardır” 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik, yılın son ayında ortaya 

çıkan olaylar ve 2014’e aktarılan muhtemel 
ekonomik yansımalarına ilişkin kaygılarını ve 
önerilerini açıkladı. Öncelikle polemiklerin 
durdurulmasının doğru olacağını ifade eden 
Keyik şunları söyledi:
“Burdur’un temel ekonomik sektörleri olarak, 
Türkiye ekonomisine de paralel şekilde, 
2008’den bu yana artan oransal bir gelişim 
yaşanmıştır. Ancak, yılın son ayında ortaya 
çıkan talihsiz olaylar ve bunun 2014 yılına 
aktarılan yansımaları, tüccar ve sanayiciler 
olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Tabii ki; 
Türk ekonomisi, siyaseti, sosyal yapısı, çeşitli 
dönemlerde de çalkantılar yaşamış ve Allah’ın 
izni, halkın sağduyusu ile atlatılmıştır. Bu da 
bir şekilde atlatılacak ve Milletimizin feraseti 
galip gelecektir. 

Lakin, 2013’ün son anından ve 2014’ün 
başından baktığımızda; önümüzü çok net ve 
kaygısız görmekte zorlanıyoruz. Bir şeyi daha 
hatırlamalıyız ki; bu olaylar, “Senden oldu, 
benden oldu” polemikleriyle sürdürülerek 
içinden çıkılabilecek olaylar değildir. Öncelikle 
polemiklerin durdurulması, doğru bir adım 
olacaktır. Her kesim doğal, hukuki, demokratik 
konumuna geri dönmelidir. Her kesim, süratle 
Millet namına, kendisiyle özeleştiriye girmeli 
ve herkes birbiriyle tekrar konuşabilir hale 
gelmelidir.  

Ancak bu şekilde, durumdan en az zararla 
ve hatta en yüksek faydayla çıkılması dahi 
mümkündür.  Bizim kültürümüzde; “Zararın 
neresinden dönersen kardır. Her şeyde bir 
hayır vardır. Şer zannettiklerimizde hayır 
vardır, siz bilmezsiniz…” gibi değer yargıları 
vardır. Bunları hatırlamalı ve iktisat gözüyle de 
bir değerlendirme yapmalıyız: 
Bir ekonomi çok güçlü görünebilir. Ama eğer 
sağlam temellere dayanmıyorsa, krizlere 
girmeye mahkûmdur. Özellikle günümüz 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Yeni Yıl Mesajı

1 OCAK 2014

Türkiye’sinde; eğitimden yargıya, vergiden 
sanayiye, enerjiden ithalât bağımlılığına kadar 
uzanan ve yapısal reform gerektiren alanlar 
bulunmaktadır.  

Türkiye, zaman geçirmeden bu yapısal 
reformları tamamlaması gerekiyor. İşte 
yaşadığımız kriz de bize bunu gösteriyor. 
Ekonomiyi hangi düzeye getirirsek getirelim 
Avrupa düşüncesinin temelini oluşturan bu 
alanlarda gereğini yapmadan Avrupa ile ortak 
bir yere varmak mümkün değildir. Kendi 
kültür kaynaklarımızdan beslenen kendi insan 
karakteristiğimize, kimliğimize kavuşarak ve 
kendimiz olabileceğimiz ve istikbale bu şekilde 
yürüyebileceğimiz asla unutulmamalıdır. 

Hedefimiz, barış toplumu içinde; kendisiyle, 
kimliğiyle, halkıyla barışık ve niteliklerle 
donanımlı insan faktörüne ulaşmak ve emin 
adımlarla misyonuna yürümek olmalıdır. Bu 
duygularla ve temennilerle, üyelerimizin ve 
halkımızın yeni yıllarını tekrar kutluyorum.     

Yeni yıl için üyelerinin, Burdur ve Bölge Halkının, özellikle ekonomik açıdan 
güzel bir yıl olması dileklerini belirten BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, yaşanan 
olaylar ve 2014’e aktarılan muhtemel yansımalarına ilişkin kaygılarını ve 
düşüncelerini açıkladı. 
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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
(BUTSO) Yön. Kur. Bşk. Yusuf 
Keyik, 10 Ocak çalışan gazeteciler 
günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Çalışan Gazeteciler Günü Basın Bildirisi

10 OCAK 2014

Keyik, söz konusu basın bildirisinde şunları 
ifade etti:  
Çalışan Gazetecilik, çağın en fedakarlık 
isteyen ve en dinamik mesleğinin adıdır. 
Çalışan Gazetecilik, bünyesinde Vatan 
savunması ve Millet sevdası mesabesinde 
idealizm barındıran, veya öyle olması gereken 
önemde kurumsallık taşıyan bir değerdir. 
Mesleklerini hayat biçimi haline getirmiş olan 
Çalışan Gazeteciler; ilkeli, tarafsız, sorumlu 
gazetecilik anlayışını, ideal seviyelere çıkarma 
azmi içerisinde, halkın vicdanının, arzu ve 
sorunlarının sesi olmaktadır. 

Burdur’un Çalışan Gazetecileri’nin ise; 
bu anlamda daha büyük kıymeti vardır. 
Bir yandan kendini geliştirme çabaları 
yürütürken, diğer yandan geçim sıkıntısını 
giderme ve işini daha büyük moralle yapma 
gayreti içindedir. Şunu da ifade etmek gerekir 
ki; Barış toplumu olma idealini herkes ister. 
Ancak, bu yönde en büyük sorumluluk ve 
fonksiyon sahibinin ise; Çalışan Gazeteciler 
olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu mülahazalarla, çok değerli basın 
çalışanlarımızın gününü kutluyor ve 
çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik Merkez Bankası’nın faizleri 

yükseltmesine tepki gösterdi. Keyik şunları 
söyledi:
“Merkez Bankası, enflasyonu önlemek 
gerekçesiyle faizleri yükseltmiştir. Para 
politikasını, Dövizle yürüten Merkez 
Bankası, bir de faiz yükseltme hareketine 
başlamıştır. Bu politika doğru değildir. Faiz 
yükseltme, ekonominin kurtuluşu değildir. 
Ülke ekonomisinin büyüme lokomotifi olan 
KOBİ’lerin, tabiri caizse, doğrudan ayaklarına 
kurşun sıkmaktır. Ülkemizin para ve ekonomi 
politikasının yönetiminde arıza olduğu 
görülmektedir. 

Faiz lobilerinin ve dünya finans yönetimlerinin 
bile beklemediği şekilde yüzde 4.5’ten 
yüzde 10’a çıkan bu artış; Türk ekonomisinin 
küçülmesine, enflasyonun büyümesine yol 
açacaktır.  Faiz artışı; kurların düşmesiyle 
ithalatını artıran, ihracatını düşüren, cari 
açığını büyüten, istihdam açığı veren on 
yıl önceki yerinde patinaj yapan bir Türkiye 
hedefine gidiş demektir.  

Oysa ki; döviz kuru ayarlaması ile dünya ile 
rekabeti yürüten ve Ülke’nin hızını kesmeden 

Üyelerini ve tüm Kobi’leri uyaran BUTSO  Başkanı Keyik; “Faiz yükseltme 
politikası kurtuluş değildir. Ekonomimiz, duraklayan ve uyuyan bir sürece 
giriyor. Dolayısıyla, üyelerimiz hesaplarını iyi yapmalı” dedi.

yoluna devam etmesini sağlayabilir 
şekilde geliştirilebilecek bir para politikası 
hazırlanmalıdır. Dünya ekonomisi, para, güç 
dengeleri, daha dikkatli izlenmeli ve doğru 
öngörülerle vaktinde önlemler alınmalı. 

Ancak, başta Kobi’lerimiz olmak üzere, 
ekonomimizin iç-dış tüm katmanlarının 
güvenini sarsacak, endişelerini artıracak 
hareketlerden süratle uzaklaşılmalıdır. 
Ekonominin güven iklimi yıkılırsa, 
toparlanmak kolay olmayacaktır. Zira; geçen 
sekiz yıllık global krizler döneminde, Türkiye 
ekonomisi büyümüş, ancak dalgalanmaların 
sarsamayacağı yapısal temellere oturtma 
süreçlerinde idik. Şimdilerde toparlanma 
trendine girmiş olan, global ekonomi 
konjonktüründe yeniden yükselişe geçişte 
zorlanılacaktır. 

Ben buradan tüm üyelerime sesleniyorum; 
bu faiz oranları ile hesaplarınızı çok iyi yapın. 
Ekonominin gidişi duraklayan, uyuyan bir 
ekonomiye doğru gidiyoruz. Umarım Merkez 
Bankası, başta Başkanı Erdem Başçı olmak 
üzere, tüm yöneticileri, ülkemizi ellerinde 
oynatan faiz lobisinin etkisinden çıkarlar ve 
kısa sürede faizleri geri çekerler.”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
“Faiz Yükseltme Kurtuluş Değildir”

29 OCAK 2014
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İ stiklal Marşı, yazıldığı günlerde milletimizin 
ne tür sıkıntılar yaşadığının, hangi hissiyat 
içerisinde olduğunun, ama bunun yanında 

bağımsızlığa nasıl büyük bir iman ve inançla 
bağlandığının en mükemmel ifadesidir. İstiklal 
Marşı, edebi özelliği ve mana derinliği ile 
ifade ettiği ve yansıttığı Milli Mücadele ruhu 
ile eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşı, bu milletin 
tarihinin, kültürünün ve vicdanının hür ve gür 
sesidir.

Bu itibarla İstiklal Marşı, Mehmet Akif 
Ersoy’un bu milleti ne kadar iyi tanıdığını, 
hissiyatını ne kadar iyi okuduğunu ve milletiyle 
nasıl hemhal olduğunu göstermektedir. Türk 
milletini büyük yapan unsurlardan biri de, 
özellikle zor zamanlarda, bağrından çıkardığı 
fikir ve maneviyat önderleridir. Mehmet Akif, 
bu değerlerdendir.

BURDUR’UN ŞEREFİ 
Burdur Milletvekili seçilen Mehmet Akif, 
oğlu Emin Bey ile 1920 yılında ilimizi 
şereflendirmiştir. Burdur olarak, Burdurlu 
olarak, manevi şahsiyetimize kattığı şerefin 
kıymetini daha iyi bilmeye ve gelecek nesillere 
aktarmaya devam edeceğiz.

Akif’in oğlu Emin Bey, Burdur ziyaretiyle ilgili 
şunları anlatmaktadır; “Mehmet Akif, Milli 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 12 
Mart 2014, İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 93. yıldönümü 
daolayısıyla basın bildirisi yayınladı.

Mücadelenin muazzam bir cihat olduğuna, 
mahirane bir üslupla, candan bir ahenk 
kullanarak, halkı ikna etti. O, çok samimi 
konuşuyor, doğruyu söylüyordu. Sözleri 
insanlar üzerinde çok derin tesirler bırakıyor, 
O’nu bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen 
bütün herkes, ailesiyle vedalaşıyor; evini, 
eşini, çocuklarını Allah’a emanet ederek 
cepheye koşuyordu.
 
Mehmet Akif Burdur’dan mebus seçilmişti. 
Pederimi Burdur’a davet ediyorlardı. Bir 
yaylı arabayla günlerce süren seyahatimizde, 
muayyen mevkilerde molalar vererek, 
Burdur’a vasıl olduğumuzda epeyce 
yorulmuştuk. Lakin orada gördüğümüz hüsnü 
kabul bize bütün yorgunluğumuzu unutturdu. 
Burdurlular, Mehmet Akif’i aralarında taksim 
edemiyorlardı.”

Burdurlular olarak, Milli Mücadeleyi 
gerçekleştiren Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde böyle eşsiz bir insan tarafından 
temsil edilmiş olmanın onurunu yaşamaktayız. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizle, Mehmet 
Akif Ersoy isminin yaşatılıyor olmasının kattığı 
ayrı bir onurla, Burdur’umuz için ayrı bir önem 
de katan 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 
93. yıldönümünü kutluyorum. “Allah bir daha 
bu millete istiklal marşı yazdırmasın”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“İstiklal Marşımızın Kabulünün 93. Yıldönümü” Mesajı

12 MART 2014
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Başkan Keyik bildiride şunları ifade etti:
Çanakkale Zaferi’ni, yedi düvele karşı 
kazandık. Çanakkale, Mensubu olmakla şeref 
duyduğumuz Osmanlı Milletimizin, maddi 
plandaki arızalara rağmen ruh planındaki 
dirilik ve şahlanışının ifadesidir. Çanakkale, 
Mustafa Kemal gibi bir Türk Önderinin 
doğuşunu hazırlayan mümbit bir zemin olarak 
da hatırlanmalıdır. 

İşte, emperyal Batı müstevlileri, sadece 
Osmanlıyı parçalayıp dağıtmakla, bir Millet 
ve Medeniyeti ortadan kaldıramayacaklarını 
gördüler. Ve bizim, asıl varlık sebebimiz 
olan ruh, kültür, tarih ve medeniyet yapımızı 
da parçalamak gerektiğini gördüler. 
Çanakkale’de karşımıza çıkıp, hayallerine 
ulaşamayacaklarını anlayan Batılı güçler, hala 
uygulamakta oldukları “Kültürel asimilasyon” 
ve karakter zafiyetleriyle hedeflerine ulaşmayı 
denemektedirler. 

Şunu unutmamalıyız ki; Çanakkale’ye 
dayanarak, İstiklalimize kasteden Müstevliler, 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde neleri hatırlamamız 
gerektiğine dikkat çeken bir basın bildirisi yayınladı. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Çanakkale Zaferinin Yıldönümünde Neleri Hatırlamalıyız?

18 MART 2014

emellerinden vazgeçmemişler ve bizim 
zafiyetlerimizden istifadeyle, arkadan 
dolaşarak, ruhumuzu kuşatarak yürütmekte 
oldukları ayrıştırma bölme planlarıyla, 
hedeflerine ulaşma çabalarına devam 
ediyorlar. 

Bu arkadan dolaşma oyununu gören ve 
“Asım’ın Nesli”ne dikkat çeken Akif’e kulak 
verelim;

“Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, 

Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer; 

Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedi serhaddi; 

‘O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme’ dedi. 

Asım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: 

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.”

İşte bir muhteşem zafer yıldönümünde, bir 
yandan o günün şartlarıyla değerlendirirken; 
diğer yandan, bundan daha önemli olarak, 
bugüne hangi derslerin çıkarılması gerektiğini 
düşünmemiz ve içinde yaşadığımız garabetin 
çözümüne bir ışığı olarak da görebilmeliyiz…  
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
seçim öncesi ve sonrası gündemlerine 

ilişkin, basın bildirisi yayınladı. Seçim 
sonuçlarına ve gelecek gündemlere ilişkin 
görüşlerini ifade eden Keyik, şunları söyledi: 
“Geçmiş yerel yönetim dönemleri seçimlerini 
hatırladığımızda, Ülke bazında oldukça farklı ve 
oldukça yüksek gerilimli geçen 30 Mart Mahalli 
İdareler Seçimini bitirdik. Artık, gerginliği 
ve dolayısıyla güvensizliği pompalayan 
çatışmacı gündemi değiştirmeliyiz. 
Seçimlerin ardından yayınlanan ihracat 
rakamları, seçim gerginliklerinin henüz 
ihracatımıza önemli ölçüde yansımadığını 
göstermektedir. Bu olumlu durum korunmaz 
ise; ekonomimizin zaten ithalat ağırlıklı 
büyümesi, giderek ihracatın azaldığı ve daha 
büyük oranda ithalata dayanan, aldatıcı bir 
büyüme karakterine bürünür ki; bu büyüme 
ile kendimizi aldatmış oluruz. 

Bunun neticesinde ise; reel ekonomi 
zayıflayacak, işsizlik artacak ve reel gelir 
düzeyleri düşecektir. 

NE YAPMALAYIZ?
Burdur’umuz, bu yerel seçimleri, Türkiye 
geneline oranla daha olgun ve demokratik 
hava içinde geçirdi. Bunun için, seçime 
katılan siyasi partilerimizi ve Burdur halkını 
özellikle tebrik ediyoruz. Ancak Burdur’umuz, 
çevre illerimizden daha fazla yatırıma ve 
gelişmeye ihtiyacı olan bir ildir. Dolayısıyla; 
halkımızın huzura ve yatırımcımızın da 
güven ortamına büyük ihtiyacı vardır. Bu 

Yeni seçilen Burdur ve Bölgemiz 
Belediye Başkanlarını tebrik eden 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, 
“Artık, çatışmacı siyasi gündem 

değişmeli. Hedefimiz; reformlara 
devam ve güvensizliği kaldırmak 

olmalı” dedi. 

ise; kırgınlıkların süratle giderilmesiyle ve 
seçilmişlerle atanmışların birlik ve uyum 
içinde çalışmalarıyla sağlanabilecektir. 
Biz Oda olarak, her zaman olduğu gibi, bu 
dönemde de birlik beraberlik içinde önümüze 
bakma ve ileri, vizyonel hedeflere birlikte 
yürüme konusunda elimizden gelen her türlü 
gayreti göstermeye devam edeceğiz. 

Bilindiği gibi seçim döneminde, Burdur’un 
problemlerini çözecek ve geleceğe yönelik 
gelişimler sağlayacağını düşündüğümüz 
vizyonel önerilerimizi, belediye başkan 
adaylarına sunmuştuk. Geçmiş dönemlerde 
olduğu gibi, bu dönemde de yeni seçilen 
Belediye Başkanımıza destek ve katkı 
verebileceğimizi belirtmek isteriz. 

GÜNDEM NE OLMALI?
Burdurlu işadamları olarak, Ülke gündemi için 
de olması gereken gerçek gündemlerimizi, 
başlıklar halinde şöyle düşünüyoruz: Acilen 
birlik ve sevgiyi tesis edecek samimi politikalar 
geliştirilmelidir. Yasaklar süratle kaldırılmalı, 
demokratik tepki veya katkı zemini mutlaka 
sağlanmalıdır. Milli birlik ve bütünlüğümüze 
zarar vermeyen ve milletimizin tamamının 
içine sinen bir barış süreci, sürdürülmelidir. 
AB sürecindeki aksamalar giderilerek, 
gelişmişlik normlarını yükseltmeye devam 
etmeliyiz. Ülkemizde ihtiyaç duyulan başta 
yeni Anayasa olmak üzere, altyapı reformlarını 
gerçekleştirmeye yönelmeliyiz. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
“Hedef, Reformlara Devam Olmalı”

2 NİSAN 2014
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
“Yüreğimiz Yanıyor, Milletimizin Başı Sağ Olsun”

14 MAYIS 2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Soma İlçesi Kömür Ocağında yaşanan elim 
kazaya ilişkin üzüntülerini ifade eden, ölenlere rahmet, yaralılara şifa ve 
madenci yakınlarına başsağlığı dileyen bir bildiri yayınladı. Keyik; hayatını 
kaybeden madenci sayısının 300’ü geçtiği belirtilen, asrın en büyük kazasına 
ilişkin “Yüreğimiz yanıyor, Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
bildiride şunları ifade etti: “Soma 

İlçemizde, 13 Mayıs 2014 tarihinde, yaklaşık 
700 madencinin iki kilometrede bulunan 
madende çalışmak üzere kart basarak 
madene indiği ve madendeki trafonun 
patlamasının neden olduğu yangın ve göçük 
meydana geldiği belirtilmektedir. Belki de 
asrın en büyük kazası olan bu elim felakette 
hayatını kaybedenlerin 300’ü geçtiği ve 
artmasından korkulduğu açıklanmaktadır.   

Bütün Ülkemiz insanı gibi, bizim de yüreğimiz 
yanmakta ve hatta kendimizi o madenin 
yangını içinde hissetmekteyiz. Biz büyük 
bir millet ve her türlü acıları ve sevinçleri de 
birlikte hisseden bir beden mesabesindeyiz. 
Bizim inanç ve kadim kültürümüz de bunu 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle ve bir yönüyle 
de bu kazanın kadere bakan bir yönünü 
hatırlamakta ve acımızı da belli ölçüleri 
taşmadan gösterebilmekteyiz. 

Ancak, bir başka yönü de dikkat çekmek 
istiyorum: Bu türlü lokal veya ulusal 
felaketlerde yüreğimiz kanarken, nedenleri 
ve ihmalleri üzerinde konuşmanın doğru 
olmadığını bilerek tepki gösteriyoruz. 
Tabii ki; bu çok doğru ve bize yakışan 
bir olgunluktur. Bu tür kazalar, bütün 
dünyada da ve tabii ki değişik ölçeklerde 
olmaktadır. Oysa; bu ve benzeri olaylardan 
bir süre geçince ve sükunet dönemlerinde 
konuşmamız gereken ‘Neden-Sonuç-
Tedbir’ konusunu da bir türlü ve yeterince 
gündemimize almıyoruz. 

Dileğimiz o ki; bunun son olması duamızla 
birlikte, uygun zamanlarda, hem ilimize ve 
hem de ülkemize bakan yönüyle konuyu ele 
almalıyız. 

Allah bu tür felaketleri bir daha göstermesin. 
Milletimizin başı sağ olsun diyorum.”
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B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik 
üyelerinin, Burdur ve Bölge Halkının 

yeni yıllarını kutladı. BUTSO Başkanı Keyik; 
Yeni Yılın, özellikle demokratik, sosyal ve 
ekonomik açıdan güzel ve huzurlu bir yıl 
olmasını diledi. Keyik; “2016 yılına girerken, 
sıkıntılarımızı hızla çözerek, ekonominin 
önünü açmalıyız” diyerek şunları söyledi:  
“2015 başında öngördüğümüz, hedeflerimizin 
bir miktar gerisinde kaldık. 2016 yılında; 
bir yandan 5+5+5+5 şeklinde ifade 
edebileceğimiz büyüme, enflasyon, istihdam, 
faiz gibi temel göstergelerde hedeflere 
ulaşmaya yönelmeliyiz. Diğer yandan, 
2016’da, Milletçe topyekun bir şekilde ve tek 
hedef olarak; tüm farklılıklarımızı bir potada 
eriten, birbirimizi SEVGİ ile kucaklayan 
tam anlamıyla bir KARDEŞLİK hedefine 
kilitlenmeliyiz. 

Bu hedefe; Demokratik Devlet esaslarından, 
kardeşlik ve bağımsızlık ruhumuzdan 
en ufak bir taviz vermeden yürümeliyiz. 
Zira birliğimizin ve milli hedeflere birlikte 
yürüyebilmemizin en temel şartı, ‘Hukuk 
ve Güven’dir. Bu konularda, kendi kültür ve 
moral kaynaklarımız, her türlü güçlükleri 
yenecek ve en ileri hedeflere götürecek 
cevhere sahiptir. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, “İç huzurumuz 
için iç dengelerin tesisi kadar, milli 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Yeni Yıl Mesajı

1 OCAK 2015

“Terörle Kurulan Tuzaklardan Topyekün tavırla Kurtuluruz. Milli birlik ve 
istikrarı tehdit eden sıkıntılarımızı, 2016’da  topyekün bir Millet tavrıyla 
çözerek, önümüzü süratle açmalıyız. 

geleceğimiz için de coğrafyamızdaki kargaşa 
ve çalkantılardan en az etkiyle kurtulmak ve 
sınırımıza dayanan yangınlardan korunabilmek 
için, birlik ve kardeşlik ruhumuzu zedeleyecek 
zaaflara düşmeden, aksine birlik-beraberlik 
ve milli şuur içinde, yolumuza emin adımlarla 
yürümek zorundayız. Terörle kurulan 
tuzaklardan kurtulmalıyız..

YENİ UMUTLAR
Yeni umutlarla 2015 yılına girdiğimiz bu 
günlerde sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı geride 
bırakıyoruz. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak halkımızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarına 
çözüm üretmeye devam edeceğiz.

Yeni yılda toplumun tüm kesimleriyle el 
ele vererek Burdur’umuzun gelişmesi ve 
kalkınmasını sağlayacak tüm çalışmaları 
yapmak hedefimiz olacaktır.

Yeni yılda da huzura ve başarıya olan 
inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize 
ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele 
vererek, Burdur’u hak ettiği noktaya taşımak 
için azimle çalışmaya devam edeceğiz.  

Birlikten kuvvet doğar ilkesini, kendine misyon 
edinmiş Odamız, bu güne kadar olduğu gibi 
bundan sonrada ufkun ötesini görerek yeni 
projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 
Burdur’un kalkınma yolculuğuna destek 
vereceğiz. 

Yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz 
her projede ilimiz ve ülkemizin gelişmesine 
katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok 
istihdam sağlamayı hedefledik.  2015 yılında 
da bütün enerjimizle yeni projeler üretmek, 
güzel ilimizi özlemini duyduğumuz zirvelere 
taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.  Bu ideallerimiz çerçevesinde başta 
Burdurlu hemşirelerimizin ve camiamızın  yeni 
yılını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” 
dedi.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

10 HAZİRAN 2015

Yazılı bir açıklama yapan BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik şunları belirtti:

“Seçim sandıkları, demokrasimizin önemli 
göstergesi ve Devletimize yön göstericidir. 
7 Haziran seçimleri, barış ve demokratik 
olgunluk içerisinde geçti. Bu, Milletimizin 
demokratik olgunluğunun göstergesidir. 
Seçim sonuçları, çok anlamlı sonuçlar vermiş 
ve önemli dersler çıkarılması gereken uyarılar 
ortaya koymuştur. 

Türk seçmeni, geçmiş dönemlerde özellikle 
istikrar adına ortaya koyduğu, tek başına 
güçlü hükümetler tercihini üç dönem sonra 
değiştirerek, tek başına hükümet izni 
vermedi. Yeni oluşan Meclis ile iki-üç partili 
koalisyonlar, veya dışardan destekli bir azınlık 
hükümeti kurulabileceği görülmektedir. Oda 
yönetimi olarak, biz her durumda, Burdur’un 
sorunlarının çözümü için, yeni seçilen 
milletvekillerimiz ve kurulacak hükümetle en 
verimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 

Şunu da vurgulamalıyım ki; halkın demokratik 
tercihinden, hoşuna giden/gitmeyen 
razı olmalı ve halka hakaret etmemelidir. 
Sonuçların, Ülkemize ve Burdur’a hayırlı 
olmasını diliyorum.” 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, 7 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. 
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BUTSO Başkanı Keyik: “Ekonomik Gidişatı, koalisyon çalışmalarını ve 
Suruç’ta 31 kişinin ölümüyle sonuçlanın IŞİD saldırısı ile alarm veren iç ve 
dış gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.”

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Gidişatı, Kaygıyla İzliyoruz

21 TEMMUZ 2015

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 7 
Haziran seçimleri sonrası ve son Terör 

saldırısıyla gelişen olayları, ülke geleceği için 
kaygı verici bulduğunu, acilen önlem alınması 
gerektiğini açıkladı. Keyik şunları söyledi:

“7 Haziran seçimleri sonrası, bir türlü 
gerçekleştirilemeyen koalisyon çalışmalarını, 
Güney sınırlarımızdaki yeni oluşmakta 
olan PYD Kanton hareketlerini, sınırların 
kontrolsüzlüğünü ve son olarak Suruç’ta 31 
kişinin ölümüyle sonuçlanan IŞİD saldırısı ve 
PKK’nın artan Terör saldırısıyla gelişen olayları, 

çıplak gözle bile anlaşılan istihbari zafiyetleri, 
‘Halkın kendisini koruması gerektiğini’ ifade 
eden söylemleri ve iyi yönetilemeyen çözüm 
sürecinin pembe tablolarının da kararmasını, 
ülke geleceği için kaygı verici buluyoruz.Bu 
konuda Siyasi mercilerin acilen önlem alması 
gerekmektedir. ” 

Başkan Keyik açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“Sivil toplum kuruluşu ve iş adamları olarak 
bizler, son yıllar ve aylarda ekonomik 
göstergelerin olumsuz gidişatını, ahlaki 
çöküş, güvensizlik ve davranış bozukluklarının 
artışını da göz önüne aldığımızda, ortaya 
çıkan resmin iç açıcı olmadığını görüyoruz. Bu 
resimde; coğrafyamızın paramparça olmakta 
oluşu ve hatta bizden de toprak koparılma 
çabalarını görmemek mümkün değildir.

Dolayısıyla, iç ve dış gelişmelerin ve uygulanan 
politikaların alarm verdiğini düşünüyor, 
kaygıyla izliyoruz.”
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Teröre Lanet, Kaosa Hayır!

9 EYLÜL 2015

Sevgili Burdurlular!
Bilindiği gibi, son günlerde kahrolası PKK 
terörü tırmanışa geçti. Dağlıca ve Iğdır’daki 
terör saldırılarını lanetliyoruz! Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı ve sabır diliyoruz.

ESKİ FİLMLER VİZYONDA
Bugünlerde karanlık odaklar yeniden 
harekete geçti. Askerimiz, polisimiz Şehit 
oluyor. Ocaklara ateş düşüyor. Her geçen gün 
analar daha çok ağlıyor ve biz kan ağlarken 
şer odakları boş durmuyor. O provokatörler, 
halkın arasında dolaşıp, milli duyguları tahrik 
ediyor ve yanlış yönlendirmeler yapıyor. 
Binalara, levhalara, farklı düşünen ve farklı 
olanlara saldırtan onlardır. Artık onları 
biliyoruz. Zira bu filmi daha önce de gördük. 
Aynı kovuktan ve yeniden yılana sokturmak 
bizlere yakışmaz.

Bizler, aklıselim ile yürüyüşler yapıyoruz 
ve yapacağız. Her türlü terörü lanetliyor 
ve lanetleyeceğiz. Demokratik olarak 
tepkilerimizi ifade ediyoruz. 

Değerli Burdurlular!
OYUNLARI BOZMALIYIZ
Her şeyden önce gün, birlik-beraberlik 
günüdür. Gün KARDEŞLİK günüdür. 
Tepkilerimiz, ateşe benzin dökmek isteyen, 
ülkemizi yangın yerine çevirmek isteyen, 
kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen oyunları 
bozmak içindir. Asla yangına körükle 
gitmemeliyiz. Halk olarak, gençler olarak 
bizler terörle mücadele topluluğu değiliz. 
Terörle mücadele devletin işidir. Askerimiz, 
polisimiz, görevlerini yapmaktadır. Bizim 

işimiz, provokasyonlara gelmeyerek, 
askerimizin ve polisimizin ardında, moral 
kaynağı olmaktır! İşimiz, Devletimizin işini 
zorlaştırmak değil; belki gerektiğinde 
uyarmaktır. İhmal olduğunda ise, demokratik 
olgunluk içinde ikaz etmektir. 

Yoksa bizim işimiz ve hele bugün, sen-ben 
kavgası yapmak değildir. Bu gün birbirimize 
şucu-bucu olarak bakmak değil, 77 Milyon 
olarak, birbirimizle yürekten selamlaşma, 
kardeşliğimizi güçlendirme ve böylece sinsi 
oyunları bozma günüdür!

Dün, dünyaya hükmeden, mazlumların 
yanında ve zalimlerin karşısında olan büyük 
devletimizi yıkarak, milletimizi yok etmek için 
toplanıp gelen ve Çanakkale’de karşımıza 
çıkan düşmanlar, şimdi terör kurgusuyla 
karşımızdalar. Onlar, kardeşliğimizi 
bozarak ve bizleri birbirimize düşürerek, 
emellerine ulaşmak istiyorlar! Bu apaçık 
oyuna gelmeyeceğiz! Çanakkale’de koyun 
koyuna yatan şehitlerimizin kemiklerini 
sızlatmayacağız!

EŞİT VATANDAŞLIK
Bizler hiçbir kişiyi, siyasi anlayışına, yer aldığı 
sosyal gruba veya etnik kökenine göre değil; 
sadece ve sadece, Türkiye Cumhuriyetimizin 
birer eşit vatandaşı olarak ele almalıyız. Bizler 
Türk Milletiyiz! Ancak, bu aziz varlık, tek bir 
etnik kökenden ibaret değildir. Türk de, Kürt 
de ve diğer etkin kökenliler de, aynı milletin 
eşit ve özgür bireyleriyiz. Bizler, iki bin yıllık 
büyük bir tarih, devlet, millet geleneği içinde, 
topyekün kardeş bir Milletiz! 

KARDEŞLİK, KUCAKLAŞMA
Bugün bir tek şeye ihtiyacımız var; 
KARDEŞLİK! Terörün korktuğu, tam da 
budur! Kardeşlik ve kucaklaşma! Uzun yılların 
tecrübesini yaşadık: Hangi terör bir milleti ve 
hele Türk Milleti’ni tek, tek öldürerek bitirmeyi 
düşünebilir?!.. PKK’nın, IŞİD’in ve bilmem 
ne belanın ve bunları üzerimize salanların, 
yegane korkusu, milletimizin kardeşliği ve 
sağduyusudur! 

Kardeşlik içinde olacak, oyunlara gelmeyecek 
ve kaosa geçit vermeyeceğiz. 
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BUTSO Başkanı Keyik, “Bedelli asker 
olayının kalkmasından sonra, Burdur 
esnafının sıkıntıya düştüğünü, 

meydana gelen daralmanın ise, Eğitim 
Sektöründe yapılacak planlı çalışmalar ile 
giderilebileceğini düşündüklerini” açıkladı. 
Keyik açıklamasına şöyle devam etti: 

“MAKÜ’ye öğrenci talebi artmakta ve halen 
ilçelerle birlikte 24 bin, Merkez’de ise 13 
bin Üniversite öğrencisi bulunmaktadır. 
Yaptığımız bir araştırmaya göre; Yurt Kur’a 
bağlı 5 yurdumuzun 3 bin 762 kapasitesi ve 
3 bin 656 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. 18 
özel pansiyonun yaklaşık kapasitesi 1500 
ve kayıtlı sayısı da 800 civarındadır. Özel 
apart ve daire işletmelerinin net sayıları 
bilinmemekle beraber, toplam kapasitesi 
yaklaşık 2 bin olan 50-60 kadar işletmede 
1500 öğrenci barınmaktadır. Toplamda 
Şehrimizde 9 bin civarında öğrenci barınma 
kapasite bulunduğu halde, yaklaşık 4 bin 
öğrencinin nerede barındığı belirsizdir. 
Bunların kayıtsız olduğu ve haksız rekabet 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Eğitim Sektöründe Planlı Gelişime Çalışıyoruz

28 EKİM 2015

doğurduğunu tahmin etmek zor değildir. 
Bu durumdan esnafımızın haklı olarak 
yakındığını da biliyoruz.”

CAZİBESİ BİTİYOR 
Keyik devamla; “İşte bu nedenle, 
başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. 
Ancak şu kadarını hemen söylemek 
gerekirse, mevcut özelliklerde işletilen apart 
vs. sistemdeki işletmeciliğin zannedildiği 
kadar cazibesi bulunmamaktadır. Ayrıca, 
inşaatı devam eden yaklaşık 1500 
kapasiteli apart ve pansiyonların da yakın 
bir zamanda devreye gireceği göz önüne 
alınırsa; öğrenci barınma alanında yatırım 
planlayanların, planlarını bir daha gözden 
geçirmeleri ve daha dikkatli bir fizibilite 
çalışması sonunda karar vermeleri uygun 
olur diye düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın 
İlimizin diğer ekonomik potansiyellerini 
de göz önüne alarak, yatırım planlarını 
oluşturmaları dahilinde; hem bölgesel 
rekabet hem de istihdam anlamında da 
Burdur ekonomisinin gelişimine katkı 
sağlanacağına inanıyoruz” dedi. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, Burdur’un üçüncü ana sektörünün, “Hizmet, ticaret, beslenme, 
barınma ve eğlenceye dayanan Eğitim Sektörü” olduğunu belirterek; “Bir 
araştırma ile başlayıp, bu sektörün tüm kapsam alanlarında durum tespiti 
ve ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin, planlı gelişim çalışmaları 
yapıyoruz” dedi.  
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 KASIM 2015

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir mesajla 
kutladı

G eleceğimizin inşası ‘Eğitim’le, 
eğitimin inşası ‘Eğitimci’ (Öğretmen)
ile olacaktır. Bu olgu ise; ‘Devlet 

politikası-Eğitim sistemi’ ve ‘Siyasi irade’ ile 
gerçekleşecektir.  

Bir ülkede sorunlar artıyorsa; sorunların 
sorunu olan eğitime, öğretmene ve bu 
temel sistemlere bakmak gerekir. Devlet 
için öğretmenlik, istihdam sorununu çözme 
alanı değildir. Öğretmen için de Öğretmenlik, 
sade bir geçim kapısı değildir. İki açıdan da 
Öğretmenlik; Milletin ‘Beka Davası’, Devletin 
‘Ebet-Müddeti’dir.

Dolayısıyla ve bu nedenle öğretmenlik, 
geçmişimizde görülen yüksek ve ince 
saygınlığı, günümüzde daha ileri hak 
eden bir meslektir. Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, Milletvekili maaş 
artışı sorulduğunda; Öğretmen maaşını 
geçmeyecek şekilde düzenlenmesini 
istemesi, konunun önemini net olarak 
açıklamaktadır.

Ancak, öğretmenlik öncelikle maaş değildir. 
Öğretmenliği özel kılan eski saygınlığından 
daha yükseğe ve keyfiyetini (donanımını) da 
eski donanımdan çok daha yükseğe çıkarmak 
zorundayız. Zira, insan karakterimizde, her 
türlü ahlak ve sorumluluk temellerindeki 
çürümeden, ortaokul ve hatta ilkokul 
seviyelerine düşen uyuşturucu türevlerinin 
yaygınlaşmasına, aile yapısının çatırdıyor 
olmasına, aldatan-güvensiz insan profiline vb. 
kadar, tüm sorunlar göstermektedir ki; insan 
ve dolayısıyla toplum mühendisi Öğretmene 
ve Eğitime, hak ettiği değeri vermiyoruz. 

İşadamları olarak, en büyük sıkıntılarımızın 
başında, insan kaynakları gelmektedir. İş 
hayatının ihtiyaç duyduğu insan; nitelikli, 
sorumluluk duygusu yüksek, kimlik ve 
kişilik sahibi olarak eğitilmelidir. Bunun için, 
kendimizi aldatma süreçlerine son vermeliyiz. 
Konu, “3 yıllık dört yıllık olma” konusu değildir. 
Aslında çözümü bilinen bu konuda, TBMM 
ve yeni Hükümetimizin ilgi ve hassasiyetini 
bekliyor; tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Günü’nü tebrik ediyorum. 



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu496

BUTSO Başkanı Keyik’in bildirisi şöyle:
Art arda iki seçim dönemi yaşadık. 1 Kasım 
2015 seçim tekrarı ile tek başına, koalisyonsuz 
bir Hükümet kuruluşu gerçekleşti. Geçici 
Hükümetle geçen bu ara dönemde, bölgesel 
coğrafyamızda ve Ülke içinde tırmanışa 
geçen terör hareketleri yaşadık. Ne yazık ki; 
Güney sınırımızda, bizi doğrudan ilgilendiren 
ve hedef alan, uluslararası boyutlarıyla çok 
karmaşık ve dünya barışını da tehdit eden çok 
tehlikeli bir süreç yaşamaktayız. Diğer yandan, 
Fransa’da gerçekleştirilen IŞİD/DAEŞ terörü ile 
“İslamafobi” ve “İslam terörü (Haşa)” adıyla, 
kasıtlı olarak tırmandırılan bir dünya gerginliği 
yaşanmaktadır.

ÇANAKKALE’DEN SURİYE’YE
Olayları; Batı dünyasının, (Rusya’nın da müttefik 
olduğu) stratejik emellerini, terör metot ve 
araçlarıyla yürüttüğü bir tür dünya savaşı olarak 
görmek mümkündür. Geçmiş dönemlerden beri 
bilmekteyiz ki; gelişmiş güçlü devletler, dünyayı 
ve özellikle Ortadoğu coğrafyasını, kendi sömürü 
emelleri için hakimiyet alanları tesis etmeye 
yönelik, paylaşım mücadelesi vermektedirler. 
Dolayısıyla, Çanakkale’de karşımıza çıkanlar, 
şimdi de Güney sınırlarımızda, Irak ve Suriye 
zemininde karşımızdalar. 

Dünya konjonktürel durum ve süreçlerini, 
bu şekilde bir büyük fotoğraf olarak ortaya 
koymamızın sebebi; BUTSO olarak, bizi asıl 
ilgilendiren ekonomik kaygılarımızın giderilmesi 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Keyik, yeni döneme ilişkin, konjonktürel gelişmeler ve ekonomik hedefler 
konulu bir bildiri yayınladı. 

ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi açısından, 
nasıl bir zeminde bulunduğumuzun göz önünde 
tutulması içindir. Zira, ekonomi ve unsurları da, 
uluslararası stratejik emeller için, terörle birlikte 
kullanılmaktadır. 

GÜVEN, HEMEN
İşte bütün bu nedenlerin neticesi olarak, ülke 
ekonomimiz gibi, Burdur ekonomisi de en 
azından bir durgunluk dönemi yaşamaktadır. 
İş hayatının, önünü görmekte sıkıntı çektiğini 
ve dış gelişmelerin tırmanış eğiliminden kaygı 
duyduğunu belirtmek gerekir. Ekonominin iç ve 
dış psikolojisini bozdurmayacak şekilde, hukuk 
ve sistem bazında önlemler acilen alınmalıdır.  

Ancak, bütün bunlar umutsuzluk ve karamsarlık 
sebebi değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin jeo 
stratejik, jeopolitik ve ekonomik kaynakları, 
hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak önemde 
büyüktür. Bu unutulmadan, toplumsal birliği 
ve iş hayatının geleceğe güven duygusunu 
hedef alan muhtemel gelişmelere karşı, güç 
dengelerini gözeten her türlü önlem süratle 
alınmalıdır.  

EKONOMİK REFORM 
Ülkemizin güveni, Milletimizin birlik ve huzuru 
ile birlikte; gündemimiz, sürdürülebilir ekonomi 
ve reform olmalıdır. Öteden beri gelen, 
vergilerin çeşitlerinin çokluğu ve oranların 
yüksekliği yanında; asgari ücretin, yükselen 
faizin, enflasyon artışı ve kur güvensizliğinin 
gelişmesi, ekonomi politikaları ve işleyişinde 
ciddi reformları gerçekleştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Tek başına bir hükümet istikrarı da 
olduğuna göre, güçlü ve etkin reform politikaları 
yürütmek zor olmayacaktır.

HEDEF 5+5+5+5
Ekonomimiz; tam anlamıyla üreten, icat 
çıkaran, marka geliştiren, rekabet eden ve 
cari dengeye kavuşmuş bir ekonomi olmalıdır. 
Bununla birlikte, ekonominin temel göstergeleri 
olan enflasyon, faiz, istihdam ve büyümede; 
yüzde 5+5+5+5 gibi formülasyonlar, sağlam 
planlanmış hedefler olarak ele alınmalı ve 
ekonomi politiğin merkezine yerleştirilmelidir. 

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Hedef; Sulh, Güven ve Reform Olmalıdır

27 KASIM 2015
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Yeni Yıl Mesajı

1 OCAK 2016

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, yerelde 
iş dünyasının temsilcisi olarak daha 

fazla yatırım, daha çok kişiye iş imkanı, 
insanlarımıza daha güzel yaşam şartları 
sağlamak için birlik ve beraberlik içerisinde 
kenetlenerek çalışacağız” dedi.

Her yeni yılda umutların tazelendiğini 
kaydeden Yusuf Keyik, “Yeni yıl yaşadığımız 
seneye ilişkin değerlendirmeler yapmak 
için de bir vesiledir. Göreve geldiğimiz 
günden buyana 6 aylık bir süre geçmesine 
rağmen İlimizin ekonomik ve sosyal 
anlamda gelişmesine yönelik birçok çalışma 
gerçekleştirdik. Yine Üyelerimizin sorunlarının 
tespiti ve çözüm önerilerine yönelik bir çok 
adım attık, toplantılar düzenledik. Hepimizin 
ortak dileği Üyelerimizin güçlü bir ekonomiye 
sahip olmalarıdır.  Güçlü bir ekonomi için 
ticaret, ticaret için de huzura ve istikrara 
ihtiyacımız var. Ülkemizin huzur ve barış 
içerisinde yaşaması en büyük arzumuzdur” 
ifadelerini kullandı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik Yeni 
Yıl dolayısıyla basın bildirisi yayınladı.

Türkiye’deki refahın da, istikrarın da, huzurun 
da temelinde sağlam bir ekonomiye ihtiyaç 
olduğunu yineleyen Keyik, en önemli sorunun 
insanlara iş ve aş yaratabilmek, çalışanların 
refahını artırabilmek olduğuna dikkat çekti. 
BUTSO Başkanı Keyik, bunun çaresinin daha 
fazla yatırım, daha çok girişimci olduğunu 
belirtti.

Her yeni yılın taze bir başlangıç, yeni 
ümit demek olduğunu belirten Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Keyik, ekonomik büyümenin 
liderliğini üstlenen, yatırımı, istihdamı ve 
ihracatı sağlayan Ülkemizin müteşebbisleri, 
sanayicileri, tüccarları, üreticileri ve iş insanları 
olarak 2014 yılında sağduyunun, uzlaşmanın 
öne çıktığını görmek istediklerini kaydetti.

Yeni yılın yeni umutlar getirmesini temenni 
eden Başkan Keyik, “Üyelerimizin, 
Burdur’umuzun, ülkemizin ve dünyanın yeni 
yılını kutluyor, Bol kazançlı bir yıl diliyorum’’ 
dedi.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
Isparta-Burdur Polemiği, Sadece Burdur’a Zarar Verir

9 HAZİRAN 2016

S ivil Toplum Kuruluşlarımız, bu günlerde, 
geçmişte de değişik konularla, çokça 
dile getirilen polemiklerin bir yenisi 

ile ‘Burdur-Isparta arasındaki Dağyolu (Veya 
Kardeşlik Yolu)’nun kısalması ve çift yol 
yapılarak iyileştirilmesi’ konusunda gündeme 
getirilmektedir. Aslında bu ve benzeri 
konuların gündeme gelmesi ve gündem 
konularına ilişkin görüşlerin ifade edilmesi; 
hem geliştirilmesi gereken demokratik 
yapımıza ve hem de sosyal sorumluluk 
düşüncelerimizin gelişmesine fayda sağlar. 
Ancak; bunu yaparken, daha bir aklıselim 
olmayı ve bir konuyu, aslını iyi öğrendikten 
sonra değerlendirmeyi de geliştirmeliyiz. 
Çoğu zaman farkında olmadan yapılan bir 
tür düşmanlık, haset, kin yaklaşımları yerine; 
birlik-beraberlik duygularını, saygı ve sevgiyi 
geliştirme gayretlerini de ihmal etmemek 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Zira; ‘Ben’ duygularını öne çıkaran 
değerlendirmelerle; hem Ülkemizin içinde 
bulunduğu terör ve terörü aleyhimize kullanan 
çok karmaşık devletler mücadelesinde 
Milletimize, ‘Varlık ve beka’ güvenimize ve 
hem de Burdur’un gelişim, kalkınma, hayat 
standardının yükseltilmesi vb hedeflerine 
hiçbir katkı sağlamaz. Dolayısıyla; her 
düşüncemiz ve davranışımız, daima doğruyu 
arama yolunda olmalı ve birleştiğimiz 
konuları, hedefleri çoğaltarak onları birlikte 
gerçekleştirmeliyiz. Bizim değerlerimizde; 
“Gelin tanış olalım; işi kolay kılalım” denmiştir. 
İnsan ve toplum hayatında problemler daima 
olacaktır. Bunları, ‘Bağcıyı dövmeden…’ 
ve sebep-sonuç farkındalığı içinde çözme 
yollarında ve gayretlerinde olmalıyız. 

Biz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
daima böyle bir bakış ve davranış içinde olma 
gayretindeyiz. Eksiklerimiz ve yanlışlıklarımız 
da vardır elbet; ama kimin yok ki?.. Hedefimiz, 
el ele gönül gönüle olmak; sıkıntıları birlikte 
tespit ve birlikte çözümdür.

KONU NEDİR?
Burdur gündemindeki konu; Burdur-Isparta 
arasındaki Dağyolu’nun kısalması ve 
iyileştirilmesi. Bu gerçekleşirse, Burdurlular 
zaten Isparta’ya gidiyor ve daha fazla 
Isparta’ya gidiş artar ve dolayısıyla Burdur’un 
esnafı zarar görür endişesi vardır. Bir zamanlar 
Isparta Burdur’a gelirken, şimdi niye Burdur 
Isparta’ya gidiyor? Sorusu vardır.

Bu konunun yanında, hemen bütün ilçelerin 
İl Merkezine uzaklığı ve komşu illere yakınlığı 
nedeniyle ticaretin o illere kayması gerçeği 
vardır ve yine; Üniversite öğrencisinin ticarete 
kazandırılamaması, potansiyel değerlere 
rağmen turizmde sektörel gelişimin çok 
yavaş gitmesi, yoğun trafiğine rağmen ‘Yol 
Ticaretinin’ sağlanamayışı. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerde 
düzenlenen ‘Tanıtım programlarında’ daha 
verimli ve Burdur ekonomisine dönüşlerin 
olacağı şekilde düzenlemelerin yapılamayışı 
gibi, belli başlı konular vardır. 

ASIL KONU
Ancak asıl konu; demokratik saygı ortamında 
bir araya gelebilmektir. Öğrenen, düşünen, 
vizyon geliştiren, fikir ve çözüm üreten, birbirini 
dinleyebilen olamamaktır. Ortaya konan işleri 
ortada koymak, bir işin ucundan tutmamaktır. 
Toplumsal işlerin takibini-gerçekleşmesini ve 
hesap vermeyi sağlayacak bir ‘Sekretarya’nın 
kurulamayışıdır. ‘Ben’ duygularını sevgi, 
saygı ile kendi kültür değerlerimizle 
törpüleyebilmektir. 

Gündemdeki konuların çözümleri; ‘Asıl 
konuların’ çözümlerine bağlıdır. Değerli kamu 
oyumuza saygıyla.      
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik;
İnadına Birlik, İnadına Sevgi, İnadına Çalışmak

16 TEMMUZ 2016

Bildiri şöyle:
Çok değerli üyelerimiz ve çok sevgili Türk 
Halkımız!
Bilindiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
içerisinden, emir-komuta zinciri dışında küçük 
bir azınlık, ihtilal yoluyla yönetimi ele geçirme 
amaçlı bir kalkışma içinde olmuştur. Allah’a 
şükür ki; Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız 
ve Devletimiz, kararlılık içinde ve halkımızla 
birlikte, topyekun bir sahiplenme duygusu 
ve kararlı bir irade ile çok büyük bir belayı 
def etmiştir. Demokratik Hukuk Devletimize 
kastedenler, hak ettikleri karşılığı görmüştür. 
Bu menfur olayın içinde yer alan aldanmışları 
nefretle kınıyoruz. 

Cumhuriyet tarihinde ve hatta öncesi 
dönemlerde çeşitli nitelik ve boyutlarda 
ihtilaller ve kalkışmalar olmuştur. Fakat 
bunların hiç birisi emellerine ulaşmamış ve 
aziz Milletimizin hayrına olmamıştır. Bütün 
ihtilaller, içeride birtakım rahatsızlıkları 
kullanmış olabilir. Ancak, özellikle sonuçları 
itibariyle baktığımızda; Milletimizin ve 
Devletimizin zayıflamasını, birlik ve 
bütünlüğümüzün bozulmasını, topyekun 
milli irademizin gevşemesini, kendi 
stratejik emellerini gerçekleştirebilmeleri 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) adına, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Keyik; kamuoyumuza hitaben bir bildiri yayınladı. 

için gerekli gören dış güçlerin, diğer bir 
deyişle Çanakkale’de karşımıza gelenlerin 
ve Ortadoğu coğrafyamıza yeni bir düzen 
vermeye çalışanların eli olmadığını düşünmek 
mümkün olmasa gerektir. 

Bir de şunu düşünmeliyiz ki; kültür 
kaynaklarımızda, “Her şerde bir hayır vardır…” 
denir.  Görünen o ki; bu olayla Milletimiz, Devleti, 
Hükümeti, Muhalefeti ve Meclisiyle daha bir 
kenetlenmiştir. Bu birliği, demokratik alanda 
daha da güçlendirerek sürdürmemiz gerektiği 
gibi; ekonomik kalkınmamız ve güçlenmemiz 
için de, yabancı sermaye güçlerine karşı, yerli 
teşebbüs gücümüzü artırarak göstermeliyiz. 
Bu olayın, milli kalkınma, büyük ve güçlü 
olma hedeflerinde daha büyük bir bilinç ve 
heyecanı da tetiklemesini temenni ediyoruz. 
Zira, Anadolu’da yaşamak, daima dünyanın 
en büyük gücü olmayı gerektirmektedir.

Dolayısıyla bunun için de; İnadına birlik, 
inadına sevgi ve inadına çalışmak diyoruz. Bu 
olay sırasında, Şehit olan polis ve halkımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
dilerken; halkımızın, meydanlarda toplanarak 
gösterdiği demokratik birlik hareketine 
katılmaya davet ediyoruz.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı

30 AĞUSTOS 2016

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk Milleti’nin var olma mücadelesini 
zaferle taçlandırılmasının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 94. 
yıldönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, mesajında 
şu ifadelere yer verdi:
“Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele 
veren ecdadımız bize şanlı bir tarih ve 
bağımsız bir ülke bırakmışlardır. Bıraktıkları 
büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham 
almaya devam edeceğiz. Milletçe sahip 
olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, 
dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin 
kahramanlık ve cesaretinde vücut bulacaktır. 
Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu 
yüksek ruh ve şuur her zaman canlı kalarak, 
yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. 
30 Ağustos; ulusumuzu esir etmek isteyen 

emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm 
kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç 
farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, yan 
yana, omuz omuza mücadele vererek zafer 
destanının yazıldığı gündür. Türk milletini 
güçlü kılan, işte bu yurt sevgisi, birlik ve 
beraberliğidir. Bu vesileyle, Burdur iş dünyası 
adına, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tüm 
ülkemize kutlu olmasını diler, aziz milletimizin 
aydınlık yarınlarının, kardeşçe, birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşadığımız sürece asla 
kaybolmayacağını ifade etmek isterim. ”
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik mesajında şu 
görüşlere yer verdi;
Türk milletinin ezelden ebede uzanan tarihi 
yolculuğunda önemli bir dönüm noktası 
olan ve yepyeni ufuklar açan Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlamanın huzur ve gururunu 
yaşamaktayız. Başlangıcından sonuna 
kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu 
Kurtuluş Savaşı’nın, milletin her ferdinin 
fedakârlıkları sonucu kazanılan büyük 
bir zafer olduğunu bugün tekrar kıvançla 
hatırlıyoruz. Cumhuriyetimizin temel değerleri 
ve 93 yıllık birikimleri yeni atılımlarımız için en 
büyük güç kaynağımızdır. Yeter ki kendimize 
güvenelim, karamsar olmayalım. Kurtuluş 
Savaşı’ndan bu yana eksilmeden devam 
eden birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Yeter 
ki demokrasiye ve Cumhuriyetimize olan 
bağlılığımızı muhafaza edelim. 

Tek bayrak, Tek millet, Tek vatan ile 
kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle 
taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk 
milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam 

edecektir. Bugün, her zamankinden daha 
çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, 
eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerini 
kapsamasının yanında büyük bir düşüncenin 
ürünüdür. Bizler bu günlerin sorumluları 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, 
savunmak, Büyük Önder Atatürk’ün 
inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve 
güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu 
yolda yürürken asla milli değerlerimizden 
ödün vermemek milli birlik ve beraberliğimizi 
yükseltmek ve bu değerleri yarınlara sağlam 
olarak teslim etmekle görevliyiz

Bu vesileyle Cumhuriyeti bizlere armağan 
eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere tüm 
kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz. 
Tüm halkımızın ve Burdurlu hemşerilerimin 
bayramını kutluyor, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Cumhuriyetimizin 93. yılı tüm 
milletimize kutlu olsun

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
yayımladığı mesajında “Bağımsızlığa ve hürriyete inanan, ülkesine âşık 
milyonlar, atalarımızdan aldığımız bu yüce emaneti, yeni nesillere, medeniyet 
yarışında bir adım daha fazla atarak teslim edecektir” dedi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Mesajı

29 EKİM 2016
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Burdur TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik yayınladığı mesajda 2017 
yılının Burdur’a, ülkemize ve tüm dünya halklarına daha fazla sevgi, daha 
fazla barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
yayımladığı yeni yıl mesajında barış, 

huzur ve kardeşlik vurgusuna dikkati çekti. 
Ülkemizin ve içinde bulunduğu coğrafyanın 
zor günlerden geçtiğini belirten Başkan 
Keyik, “2017’de huzur hâkim olsun. Dünyanın 
her yerinde barış olsun. Geleceğimizin 
garantisi olarak gördüğümüz çocuklarımıza 
daha yaşanabilir bir dünya kalsın. Bütün 
çabamız, gayretimiz bunun için. Geride 
bıraktığımız yılda, terörün canlarımıza kıydığı, 
kötü günler yaşadık. Ancak, dik duruşumuzu, 
mücadele azmimizi ve gelecekle ilgili 
hedeflerimizi hiç değiştirmedik. Devletimiz 
hepsinin üstesinden gelecek güce sahiptir. 
Umutlarımızı yaralamaya çalışanlara karşı 
da millet olarak; dünya görüşümüz ne olursa 
olsun bir ve beraber olduk, yan yana omuz 
omuza durduk. Şundan eminiz ki; ülkemizin 
geleceğine; iyiye, doğruya, güzele dair 
hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü karanlığı 
yok edecek kadar büyük ve güçlüdür” dedi.

“Azimle çalışmaya devam edeceğiz”
Yeni yıla girerken, genç Türkiye’mizin daha 
güçlü bir ekonomiye, daha yüksek bir refah 
ve dayanışma düzeyine ulaşacağına ve aynı 

doğrultuda Burdur’un da ilerleyeceğine 
inancının sonsuz olduğunu belirten Başkan 
Keyik, “Sorunlarımız olduğu gibi, büyük 
umutlarımız ve hedeflerimiz var. Olumsuzluklar, 
geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı 
engellemeyecektir. Biz sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz. Yeni yılda da huzura ve başarıya 
olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize 
ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele 
vererek, Burdur’u hak ettiği noktaya taşımak 
için azimle çalışmaya devam edeceğiz. 
Birlikten kuvvet doğar ilkesini, kendine misyon 
edinmiş Odamız, bu güne kadar olduğu gibi 
bundan sonrada kentimiz için yeni projeler 
üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da Burdur’un 
kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz. 
Yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz 
her projede ilimiz ve ülkemizin gelişmesine 
katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok 
istihdam sağlamayı hedefledik. Aynı heyecan 
ve düşüncelerle 2017’nin birbirimizi daha fazla 
anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, 
hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu 
ediyor, Burdur iş dünyası adına herkese sağlık, 
huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum” 
diye konuştu.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Yeni Yıl Mesajı

1 OCAK 2017
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
21. EMITT Fuarı Değerlendirmesi

30 OCAK 2017

İ stanbul’da gerçekleşen 21. EMITT Turizm 
Fuarı’na Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi, 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, BUTSO ve 

özel işletmelerin katıldığını hatırlatan BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik, ilk gün katılımın yüksek 
olduğunu, sonraki günlerde ise katılımcı 
portföyünün düştüğünü belirtti.

Fuarcılık işlevini kaybediyor
Fuarcılığın işlevini kaybettiğini düşünen 
BUTSO Başkanı Keyik, “Dünya internet 
ortamında istediği firmayı bütün özellikleriyle 
inceleyebiliyor. Salda, Sagalasoss sanal 
ortamda tanıtılabiliyor. Sanal fuarcılık sistemi 
Türkiye’de yaygınlaştı. Bu sadece turizmde 
değil, imalatta da böyle. Tüm firmalarımız 

21. EMITT Turizm Fuarı’nın ardından gazetemize özel değerlendirmeler 
yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, teklonojinin hızlı 
gelişmesiyle fuarcılığın da etkisinin kaybolmaya başladığını dile getirip, 
dünyanın maliyeti düşük, daha fazla insana ulaşım imkanı olan Sanal 
Fuarcılığa geçtiğimi söyledi. Başkan Keyik, değerlendirmelerinin ardından 
“Reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözünü eklemeyi de ihmal etmedi.

bu şekilde kendi sitelerinde fuarlarında 
tanıttıkları ürünleri ve daha fazlasını internet 
sitelerinde tanıtabiliyor. Bizim bir intenet 
portalımız var. Sanayicimiz fuar alanında 
hangi ürününü koyuyorsa, o portalımızda da 
aynısını yayınlayıp tanıtıyoruz. Eleman derdi, 
fuar alanı kiralama, nakliye, işinden kalma 
derdi yok ve bunlardan daha ötesi ürünlerini 
tüm dünyaya daha kolay ulaştırabiliyorsun. 
Fuarlarda oturmuş ulusalararası fuarlar. Bu 
tür fuarlardan da geri kalmamak gerekiyor, 
birebir ilişkiler de kurulabiliyor biz de Burdur’u 
temsil edip, ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ 
diyoruz. Fuarcılık bundan 10 yıl önce etkiliydi. 
Biz fuarcılığı öğrendik, dünya sanal fuarcılığa 
döndü.” dedi.



 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - 2013 - 2017 Faaliyet Raporu504

İ stiklal Marşının, milli mücadele azminin 
kutlu bir eseri olduğunu belirten Başkan 
Yusuf Keyik, mesajında; “Millî mücadeleyi 

destanlaştıran İstiklal Marşı, ay yıldızlı 
bayrağımızla birlikte milletimizin en önemli 
müştereklerinden biridir.

İstiklal Marşı, varlığına kast edilen bir milletin 
yeniden dirilişini anlatan en büyük destandır. 
Milli Şairimiz, ‘Ben ezelden beridir hür 
yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım!’ dizeleriyle tarih boyunca 
esaret altına alınamayan Türk milletinin, asla 
esir olmayacağını haykırmıştır. Türk milletinin 
bağımsızlığına, vatanına, bayrağına ve dinine 
olan bağlılığını muhteşem bir coşkuyla 
anlatan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılacağına olan inancını 
millete aşılamıştır. İstiklal Mücadelemizin zor 
dönemlerinde kabul edilen Milli Marşımız, 
bağımsızlık mücadelesi veren milletimize 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 
12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı.

büyük bir moral ve güç vermiştir. Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy, yazdığı İstiklal Marşı’yla 
milletimizin içindeki duygulara adeta 
tercüman olmuştur. İçinde birçok hikmeti de 
barındıran İstiklal Marşı; milletimizin onur ve 
gurur mücadelesinin parlak bir anıtı ve gurur 
kaynağımız olarak milletimize mal olmuştur.  
Yüksek ahlakı, toplumsal sorunları yürekten 
anlatışı, Akif’i İstiklal Marşımızın şairi olması 
kadar, daima milletimizin ortak bir değeri 
olmasını da sağlamıştır.

İstiklal Marşımızın kabulünün 96.yıldönümü 
vesilesiyle bizlere bu güzel vatanı emanet eden 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, aziz silah arkadaşlarını, bizi 
biz yapan değerlerimizi yüreklerimizde her 
daim hissetmemize vesile olan anlamlı Marşı 
bizlere hediye eden Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u, bütün Şehit ve Gazilerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“İstiklal Marşımızın Kabulünün 96. Yıldönümü” Mesajı

12 MART 2017
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Referandum Değerlendirmesi

17 NİSAN 2017

B urdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
KEYİK; referandumu değerlendirdi. 

Referandum sürecinin tamamlanması ile 
önemli bir belirsizliğin geride bırakıldığını 
ifade eden KEYİK açıklamasında şu görüşlere 
yer verdi:

Türkiye’de bir defa daha demokratik süreç 
işlemiş, milli irade tecilli etmiş ve milletimiz 
feraseti ile tercihini yapmıştır.

Referandum sürecinin tamamlanmasıyla 
ciddi bir belirsizlik artık geride kalmıştır.

Referandum sonucunda hayata geçirilecek 
yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan 
yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve 
icraata geçmek mümkün olacaktır.

Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun 
özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz.

Özel Sektörümüzün bundan sonra önünü 
daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak 
yatırım yapabilecektir.

Ülke olarak son 15 yılda ciddi bir ekonomik 
gelişme gösterdik. Düşük teknolojili 
üretimden, orta teknolojili üretime geçtik. 
Ancak dünyada iş yapma biçimi, malları üretme 
biçimi inanılmaz şekilde değişmektedir. Bu 
değişime ayak uydurabilmek için daha etkin 
metotların uygulanması gerekmektedir.

Artık yarına odaklanmalıyız, ortak bir vizyon ve 
hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe 
birlikte yürümeliyiz.

İçerde ve dışarda ülkemize karşı oluşturulmak 
istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların 
güvenini yeniden artırarak ve ülkemizi 
zenginleştirme hamlesine devam etmek için 
reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte 
çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme 
hikâyemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK referandum sonuçlarının 
ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Belirsizlikler artık ortadan kalktı. Türkiye’nin 
hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum” dedi.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’in yayınladığı 
mesajda:
”Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 
’’Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 
kararlılığı kurtaracaktır.’’ denilerek yürütülen 
Ulusal Kurtuluş mücadelemize yön veren ve 
Ulusal bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve 
Cumhuriyetimizin öncüsü ve güvencesi olan 
Türkiye Büyük Milet Meclisimizin açılışının 
bugün 97. yıldönümünü kutlamanın sevincini 
ve gururunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılması ile Ulusal Egemenlik 
yolunda en büyük hedefe ulaşılmış ve 
Gazi Meclisimiz, Anadolu’nun işgalden 
kurtulmasına öncülük etmiş,o dönemde 
aldığı kararlarla, ulusumuzun maküs talihini 
değiştirmiş, Cumhuriyet’e giden yolun 
temelini oluşturmuştur.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı

23 NİSAN 2017

Her zaman öncü kişiliğiyle, ileriyi hedefleyen 
Mustafa Kemal Atatürk; 23 Nisan’ı da 
çocuklara armağan ederek, gelecek 
kuşakların Cumhuriyetimizin ışığıyla 
aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi 
bir birey olabilmelerini hedeflemiştir.

Bizim de, yarının genç bireyi olacak 
çocuklarımızın; tarih bilinciyle, ülkemizin 
nasıl bir kurtuluş mücadelesiyle karanlıktan 
aydınlığa çıkışını en iyi şekilde idrak edeceğine 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği o aydınlık 
ufuktan asla ayrılmayacağına inancımız 
tamdır. 

Gelecek güzel günlere olan inancımızla, başta 
çocuklarımız olmak üzere, bütün ulusumuzun 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
Fuar Değerlendirmesi

2 MAYIS 2017

B aşkan Keyik değerlendirmesinde; 
“Teke Yöresi Tarım Hayvancılık, Tarım 
Teknolojileri ve Yem Fuarının 3.ncü 

organizasyonunu Burdur olarak başarı ile 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Öncelikle; 
Fuar stantlarında yer alan yerli ve yabancı 
firmalarımıza, fuara katılmak sureti ile etkinliğe 
hareket kazandıran Burdurlu vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Hem teknik destek, hem de teknolojik desteğin 
sergilendiği bu fuarlar sayesinde; tarımın her 
alanında makineleşme, teknoloji ile uyum ve 
hayvanlarda kapasite artırımı konularında 
bilgi sahibi olma fırsatı yakalanmaktadır. Ticari 
ve iktisadi boyutu gittikçe ön plana çıkan 
fuarlarda katılımcı firma ya da kuruluşlar 
kendilerine ayrılmış alanlarda ziyaretçileriyle 
görüşmeler yapmakta, ürünlerini sergilemekte 
veya bu alanlarda kendi kurumsal imajlarına 
yer veren fuar stantlarında çeşitli görseller 
kullanarak kendilerini, ürünlerini ya da 
hizmetlerini tanıtmaktadır. Bu boyutuyla 
fuarlar şehir ekonomisi için önemli aktörler 
haline gelmiştir. Dolayısıyla bu yıl 3’üncüsü 
düzenlenen Teke Yöresi Tarım Hayvancılık, 
Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı ilimiz açısından 
büyük önem arz etmektedir.

BUTSO Başkan Yusuf Keyik 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen “3. 
Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı” 
hakkında değerlendirme yaptı.

Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı; her 
geçen yıl daha çok firmanın katılımının yanı 
sıra ziyaretçilerin yoğun ilgisi bizleri son derece 
memnun etmiştir. Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetimi olarak fuara katılan firmalara 
yaptığımız ziyaretlerde, fuardan memnun 
kaldıklarını görmek, fuarı pek yakında daha 
büyük alanlarda gerçekleştireceğimize işaret 
etmektedir.  

Fuarda, “Honamlı Keçi ve Teke Güzellik 
Yarışması” ile “En Verimli Besi Sığırı Yarışması” 
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmüş, 
fuara hareketlilik kazandırmıştır.  

Bunun yanı sıra Coğrafi işaretli Yöresel 
Ürünlerimizden “Burdur Şiş Köfte”nin fuar 
ziyaretçilerine ikram edilmesi ile güzel bir 
organizasyona imza atılmıştır.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak; bu 
yıl 3. Gerçekleştirdiğimiz Teke Yöresi Tarım 
ve Hayvancılık Fuarının katılımcı firmalar 
ve ziyaretçiler açısından oldukça faydalı 
geçtiğine inanıyor, emeği geçen tüm kurum 
ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.
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U lu Önder Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışıyla başlayan milli mücadele 
sürecinin, bugün dünyanın en büyük 

ekonomileri arasına girme mücadelesi 
şeklinde devam ettiğini bildiren KEYİK, 
“Ülkemizi, ‘güçlü ekonomi, kaliteli demokrasi’ 
anlayışıyla gelişmişlik açısından en ileriye 
taşımak görevimiz” diye konuştu.

BUTSO Başkanı KEYİK  mesajında şu 
ifadeleri kullandı:

“Milli mücadele ateşini yakan, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 
98’inci yıldönümünü yaşarken, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ne kadar büyük zorluklar 
ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve 
bugünlere geldiğini; aziz şehitlerimize minnet 
ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak 
etmekteyiz.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı 
mesajda, “Bizi gelecek için umutlandıran, gençlerimizin girişimci, dinamik 
ve ülke sevgisiyle dolu yürekleridir” dedi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı

19 MAYIS 2017

Ulu Önder Atatürk’ün bu anlamlı günü, 
özellikle gençlerimize bayram olarak hediye 
etmesinin derin anlamını elbette ki çok iyi 
bilmekteyiz. Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, 
gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; 
onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’ 
diyerek gençlere olan güvenini açıkça ortaya 
koymuştu. 

Bizler iş dünyası olarak O’nun gençlere 
duyduğu güveni, inancı da aynen taşıyoruz. 
Gençlerimizi iyi yetiştirmek, onlara iş bulmak, 
çare üretmek durumundayız. Onun için daha 
fazla yatırım yapmamız, daha çok girişimci 
oluşturmamız gerekmekte. Bu gerçekten yola 
çıkarak devletiyle, milletiyle, iş dünyasıyla 
hep beraber gençliğimize sahip çıkmak, 
onların önünü açmak zorundayız. Tarihimizin 
bu anlamlı gününün yıldönümünde, Burdur 
Ticaret ve Sanayi Odası adına, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 
kutlu olmasını diliyorum.”
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü” Mesajı

15 TEMMUZ 2017

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik mesajında; 
“TOBB öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler ve 
Demokrasi Günü için hazırladığımız afişlerle 
ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu 
canlı tutacağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Türkiye için 
bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak 
saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 
15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana 
ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.

Darbe girişiminin asıl amacı, ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa 
sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak 
ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. 
Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun 
milletimiz cesareti ve ferasetiyle bu belayı, bu 
fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında 

dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gazi 
Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, 
milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
medyamızın kararlı duruşuyla bir destan 
yazdık. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların hepsini de kısa sürede 
atlattık. Daha darbe girişiminin üzerinden 
bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik 
büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. 
Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin 
insanımıza yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 
rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı 
yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.

Alçak darbe girişimini planlayan FETÖ  terör 
örgütünü ve destekçilerini lanetliyor, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde 
şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla 
anıyorum.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü “dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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B aşkan Yusuf Keyik mesajında; “Burdur 
DSYB Başkanı Kamil Özcan’ın Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TDSYMB) genel başkanlığına adaylığını 
büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunuyorum. 
Kendisinin Burdur hayvancılığını geliştirmek 
adına yaptığı başarılı çalışmaları biliyor, genel 
başkan olması halinde, Türkiye’de hayvancılığı 
çok ileri noktalara taşıyacağından şüphe 
duymuyorum. 

Genel başkanlığa giden bu yolda kendisine 
sonsuz başarılar dilerim. Ayrıca; Damızlık Sığır 
Yetiştiriciliği konusunda Burdur’un marka ve 
merkez olmasında önde gelen isim olan Kamil 
Özcan’ı, Merkez Birliği Genel Başkanlığı 
sürecinde sonuna kadar desteklediğimi 
bildirmek isterim.” dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur DSYB Başkanı 
Kamil Özcan’ın Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) 
genel başkanlığına adaylığı hakkında tebrik ve destek mesajı yayınladı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten;
“Kamil Özcan’ın Genel Başkanlık Adaylığı” İçin Destek Mesajı

28 TEMMUZ 2017
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2013 YILI ZİYARETLER

BUTSO Yönetimi Burdur Emniyet 
Müdürü Abdulkadir Polat’ı makamında 

ziyaret etti - 05.01.2013

Burdur Şeker Fabrikası Şeker İş Sendikası 
Başkanı Mustafa Onay ve Yönetimi’nden 

Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret  - 25.01.2013

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve Burdur 
Milletvekili R. Kerim Özkan’dan Başkan 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 18.02.2013

Bora Jet Satış Geliştirme Müdürü 
Kubilay Mert’den BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 28.02.2013

Burdur Emniyet Müdürü Abdulkadir 
Polat’dan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 22.03.2013

Ziraat Bank Burdur Şubesi Müdürü 
Torunoğlu’ndan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 25.03.2013
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten  Burdur 
Gazetesi Sahibi Adnan Taraşlı’ya Ziyaret 

- 08.04.2013

Burdur Defterdarı Ramazan Taşaltın’dan 
BUTSO Yönetimine Ziyaret 

- 17.05.2013

Rektör Prof. Dr. Mustafa Saatcı’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

15.05.2013

CHP İl Teşkilatı ve  Burdur Milletvekili R. 
Kerim Özkan’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 17.05.2013

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’ndan  BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik’e Ziyaret - 28.05.2013

MHP İl Başkanı İbrahim Sakızcı ’dan  
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

27.06.2013
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MHP Heyetinden Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odası’na Ziyaret - 

17.08.2013

Şekerbank Burdur Şube Müdürü Ziya 
Savaş’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 21.08.2013

Saadet Partisi İl Teşkilatı’ndan  BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

13.09.2013

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’na 

Ziyaret- 08.07.2013

CHP Belediye Başkan Adayı Eczacı Ali 
Orkun Ercengiz’den  BUTSO Başkanı 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 03.10.2013

MHP Belediye Başkan Adayı Nadir 
Özcan’dan  BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 07.10.2013
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Çinli İş Adamları Heyetinden 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e  Ziyaret - 

14.11.2013

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten Burdur 
Valisi Nurettin Yılmaz’a Makamında 

Ziyaret - 18.11.2013

Ak Parti Belediye Başkan Adayı NAv. M. 
Fatih Çınar’dan  BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 10.10.2013

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten 
Burdur Çağdaş Gazetesi’ne  Ziyaret - 

23.12.2013

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 
Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’dan 

Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret - 27.12.2013
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2014 YILI ZİYARETLER

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 
Yönetiminden Belediye Başkanı Ecz. Ali 

Orkun Ercengiz’e Ziyaret - 11.04.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 
BURDOĞTAŞ’tan Belediye Başkanı 

Sebahattin Akkaya’ya Ziyaret - 16.01.2014

Garnizon Komutanı Sait Koca’dan  
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

27.01.2014

Ankara Burdurlular Derneği 
Yönetimi’nden BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 14.05.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 
Yönetiminden İl Müftüsü Hıdır Bayrak’a 

Ziyaret - 11.04.2014

Burdur SGK İl Müdür Vekili Bayram 
Balban’dan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 13.05.2014
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim  
Kurulu’ndan Burdur SGK İl Müdür Vekili 

Bayram Balban’a Ziyaret - 18.06.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Emniyet Müdürü İbrahim 

Taşlı’ya Ziyaret - 18.06.2014

Burdur Plastik Sanat Gönüllüleri 
Derneği’nden BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 14.05.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Genel Meclisi Başkanı 

Osman Karakaya’ya Ziyaret - 18.06.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim  
Kurulu’ndan Burdur Valisi Hasan 

Kürklü’ye Ziyaret - 18.06.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim  
Kurulu’ndan Burdur Vali Yardımcısı Bahir 

Altunkaya’ya Ziyaret - 18.06.2014
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan  Burdur Gazetesi Sahibi 

Adnan Taraşlı’ya Ziyaret - 18.06.2014

Şekerbank Burdur Şubesi Müdürü Ziya 
Savaş’tan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 30.06.2014

Ak Parti İl Teşkilatı’ndan’dan BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 

Kurulu’na Ziyaret - 04.07.2014

Burdur Valisi Hasan Kürklü’den 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

10.07.2014

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 06.08.2014

CHP Gen. Bşk. Yrd.Bülent Tezcan’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 07.08.2014
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BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır ve BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten 
Vali Hasan Kürklü’ye Ziyaret - 08.09.2014

Kazakistan İst. Başkonsolosu 
Yerkebulan Sapiyev ve Müsteşar Almat 

Suyubayev Ziyareti - 17.10.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Defterdar Vekili Muhammed 

Osman Şener’e Ziyaret - 28.11.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Baro Başkanı Av. Ramazan 

Gedik’e Ziyaret - 28.11.2014

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 08.09.2014

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Defterdarlık Müdürü Uğur 

İnan’a Ziyaret - 28.11.2014
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2015 YILI ZİYARETLER

MHP Milletvekili Aday Adayı Hikmet 
Ökte’den BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 11.02.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Başkan 
Yardımcısı Ömer Çeliker’den Ziraat Odası 

Başkanı İbrahim Demir’e Ziyaret - 27.02.2015

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

27.01.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Emniyet Müdürü Eyüp 

Özüdoğru’ya Ziyaret - 27.02.2015

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş 
Yılmaz’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 26.03.2015

MHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet 
Başaran’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret- 11.02.2015
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MHP Milletvekili Aday Adayı  Alparslan 
Ahmet Dursun’dan BUTSO Başkanı 

Yusuf Keyik’e Ziyaret- 07.05.2015

Şeker Bank Burdur Şube Müdür’ü Ziya 
Savaş’tan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 14.05.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü 
Ramazan Ersoy’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 27.01.2015

MHP Burdur Milletvekili Alparslan Ahmet 
Dursun’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 14.06.2015

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’ten 

Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret- 12.05.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Cumhuriyet Başsavcısı Sadi 

Doğan’a Ziyaret - 15.06.2015
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Burdur İl Jandarma Komutanı Jandarma 
Albay Sayit Koca’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 17.06.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Rektör Prof. Dr. Adem 

Korkmaz’a Ziyaret - 15.06.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Kültür Turizm Müdürü 
Servet Olpak’a  Ziyaret - 15.06.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten 
Defterdar Sedat Ayyıldız’a Ziyaret - 

17.08.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Şehit Ailesine Başsağlığı 

Ziyareti - 21.08.2015

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 26.08.2015
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigortacılar Meslek Komitesi 

Başkanı Yusuf Akca’ya Ziyaret - 12.11.2015

CHP Milletvekili Adaylarından BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

20.10.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Oğuzhan 

Şimşek’e Ziyaret - 12.11.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Oğuz 

Doğan’a Ziyaret - 12.11.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Ayşe Yıldız 

Özdemir’e Ziyaret - 12.11.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Eda 

Doğan’a Ziyaret - 12.11.2015
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Gülçin 

Usluer’e Ziyaret - 12.11.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Orkun 

Gür’e Ziyaret - 12.11.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Zühal 

Ekici’ye Ziyaret - 12.11.2015

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu’ndan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 03.12.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi M. Tahir 

Kıldır’a  Ziyaret - 12.11.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Sigorta Acentesi Hikmet 

Ökte’ye Ziyaret - 12.11.2015
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Eskişehir Milletvekili Harun 

Karacan’a Ziyaret - 17.12.2015

Sanayi Teknoloji İl Müdürü İsmail 
Türe’den BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 15.12.2015

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

08.12.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Antalya Milletvekili Çetin 
Osman Budak’a Ziyaret - 17.12.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Burdur Milletvekili Bayram 

Özçelik’e Ziyaret - 17.12.2015

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Burdur Milletvekili Dr. 

Mehmet Göker’e Ziyaret - 17.12.2015
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2016 YILI ZİYARETLER

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Jandarma Komutanı Albay 

Tayfun Dündar’a  Ziyaret - 19.01.2016

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Başar’dan BUTSO Başkanı 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 21.01.2016

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’ndan 
BUTSO Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 

18.02.2016

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu’ndan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 24.02.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Genel Sekreteri Servet 

Olpak’a  Ziyaret - 19.01.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan CHP Merkez İlçe Başkanı 

Barış Ayten’e Ziyaret - 19.01.2016
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Ak Parti İl Başkanı Süleyman  

Faki’ye Ziyaret - 18.03.2016

İlçelerin Esnaf Kefalet Başkanları’ndan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 

Kurulu’na Ziyaret - 03.03.2016

TOBB Ortaokulu Müdürü Recep Nalcı ve 
Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün BUTSO 

Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 01.03.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Belediye Başkanı Ecz. Ali 
Orkun Ercengiz’e Ziyaret - 18.03.2016

Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Nureddin 
Örgül’den BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 24.03.2016

Süleyman Demirel Hava Limanı Müdürü 
İlhan Demir’den Başkan Yusuf Keyik ve 
Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 15.03.2016
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Çeltikçi Belediye Başkanı Recep 
Aydın‘dan  BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 12.05.2016

Gana Tarım Bakan Yardımcısı Bright 
Edward Kodzo Demordzi’den  BUTSO 

Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 31.05.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Başkan 
Yardımcısı Ömer Çeliker’den Adnan 

Taraşlı’ya Ziyaret - 07.04.2016

CHP İl Yönetimi ve CHP 
Milletvekillerinden Başkan Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 12.04.2016

TMMOB Başkanı Ayhan Yüksel ‘den  
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

13.04.2016

Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki ve İl 
Yönetimi’nden Başkan Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 03.05.2016
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BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Genel Meclisi Başkanı 

Muzaffer Bağcı’ya Ziyaret - 24.06.2016

Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası’ndan Yusuf Keyik’e 

Ziyaret - 03.03.2016

Suudi İş Adamları Heyetinden BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim Kurulu’na 

Ziyaret - 02.06.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Vali Şerif Yılmaz’a Hoşgeldin 

Ziyareti - 24.06.2016

Burdur Valisi Hasan Kürklü’den Başkan 
Yusuf Keyik ve Yönetim Kurulu’na Veda 

Ziyareti - 14.06.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan İl Kültür Müdürü Mehmet 

Tanır’a Ziyaret - 24.06.2016
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Alianz Emeklilik’ten BUTSO Başkanı 
Yusuf Keyik’e Ziyaret - 01.07.2016

Burdur Milletvekili Reşat Petek’ten 
Başkan Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’na Ziyaret - 02.07.2016

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat 
Tuncel ve Yönetim Kurulu’ndan Başkan 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 14.07.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan Burdur Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Kürşat Tuncel’e Ziyaret - 24.06.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’ndan SMMMO Başkanı Serkan 

Vurgun’a Ziyaret - 24.06.2016

Burdurlu Merkez Valimiz Orhan 
Düzgün’den Başkan Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 11.07.2016
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Ak Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki 
ve Burdur İl Yönetiminden  Başkan Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 01.09.2016

Yapı Kredi Burdur Şube Müdürü Halil 
Çoban’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 06.09.2016

Yeni Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatif Başkanı Tuncay Yiğit’ten 
Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret - 14.07.2016

Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz’dan  
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

23.08.2016

Bucak Kaymakamı İsmail Bayata’dan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

24.08.2016

BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah 
Madenci’den  BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 09.09.2016
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Muğla TSO Başkanı Bülent Karakuş 
ve Meclis Bşk. Yrd. Ahmet Zeybek’ten  

Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret - 12.12.2016

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’ten Burdur 
Milletvekili Reşat Petek’e Ziyaret - 

16.12.2016

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin 
Öney Cankurtaran ve CHP Heyetinden 

Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret - 26.11.2016

Vali Yardımcısı Bülent Uygur’dan  
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Veda 

Ziyareti - 05.12.2016

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem 
KORKMAZ’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 06.12.2016

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Faruk Şiran’dan  BUTSO 

Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 25.12.2016
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2017 YILI ZİYARETLER

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü 
Yasin Tokgöz’den Başkan Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 14.03.2017

İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer 
Bağcı’dan BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 04.01.2017

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Başdeğirmen’den BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 20.02.2017

Burdur Miili Eğitim Müdürü Mahmut 
Bayram’dan  BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 22.03.2017

Burdur Defterdarı Sedat Ayyıldız ve Daire 
Müdürlerinden Başkan Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 28.02.2017

Burdur İl Emniyet Müdürü Saim 
Akpınar’dan Başkan Yusuf Keyik ve 

Yönetim Kurulu’na Ziyaret - 14.03.2017
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Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Sadi Taş 
ve Burdur Şube Müdürü Ozan Çakır’dan 

Başkan Yusuf Keyik’e Ziyaret - 17.05.2017

Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu’ndan 
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

26.04.2017

Denizbank Burdur Şube Müdürü 
Nizamettin Kayar’dan  BUTSO Başkanı 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 19.06.2017

Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki’den 
Başkan Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’na Ziyaret - 16.05.2017

Burdur Defterdarı Sedat AYYILDIZ, SGK 
İl Müdürü Bayram BALBAN’dan Başkan 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 19.06.2017

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’ten 
Başkan Yusuf Keyik ve Yönetim 
Kurulu’na Ziyaret - 10.04.2017
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Burdur Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun 
Ercengiz’den BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 14.08.2017

SGK İl Md. Yard.Ümit Yiğit’ten BUTSO 
Başkanı Yusuf Keyik’e Ziyaret - 

11.07.2017

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğr. 
Gör. Seher Yastıoğlu’dan Başkan Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 11.08.2017

20. Dönem Eski TBMM Burdur Milletvekili 
Dr. Yusuf Ekinci’den BUTSO Başkanı 

Yusuf Keyik’e Ziyaret - 16.08.2017

İş Bankası Burdur Şube Müdürü Tarık 
Aydemir’den BUTSO Başkanı Yusuf 

Keyik’e Ziyaret - 04.07.2017




