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Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yön. Kur. Bşk.
YUSUF KEYİK

Yeni Dönem 
Heyecanıyla

2005 yılında göreve geldiğimizde 11 meslek grubunda  
yaklaşık 1951 üye devralmıştık. 14 meslek grubunda  
2150 üyemizle yeni döneme başladık. Yeni yönetimi-

mizde İbrahim Tekin ve Türkan Kayım değişti. Bülent Osman 
Aslanboğa, Tahsin Eren, Osman Kısaoğlu ve Şükrü Ürküt’ün 
katılmaları ile dokuz kişilik yeni yönetimimiz oluştu.
 Yeni döneme, büyük bir heyecanla ve önceki dö-
nemde kazandığımız tecrübe birikimimizle, kaldığımız yerden 
durmadan yolumuza devam ediyoruz. Bizi bu göreve yeniden 
layık gören Oda’mız üyelerine çok teşekkür ediyorum.
 Yolumuz Burdur’un, Burdurlu’nun kafasındaki ve 
gönlündeki hedeflere doğrudur. Bu yola inançla, kararlılıkla, 
üyelerimizin ve halkımızın tamamını kucaklayan, hiçbir peşin 
yargı taşımayan, hizmetkarlık sorumluluğumuzun farkında 
olarak çıktık. Bize teveccüh gösteren üyelerimizin itimatları-
na layık olmaya çalışacağız. 
 Seçim sonuçları belli olunca, Yavuz Dolunayla bir-
likte basının karşısına çıktığımızda da ifade ettiğimiz gibi; 
“Seçimler bitti. Ama bu seçimin kazananı kaybedeni yoktur. 
Seçimi Burdur kazanmıştır. Kimseye kırgınlığımız da yoktur. 
Herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.” Seçim dö-
neminde, bizleri kavga ortamına ve nezaket dışına çekmeye 
çalışan gayretlere aldırmadık. Bundan sonra da karşımıza 
çıkabilecek hazımsızlık ve benzeri yanlışlıkları, yine kamuo-
yunun takdirlerine havale ederek işimize bakacağız. Birlik ve 
beraberlikle, hep beraber Burdur’un hedeflerine doğru yürü-
yeceğiz.
 HİZMET VE YAPILANMAMIZ
 Geçen dönemimizde Odamız adına aldığımız TSE 
- ISO 9001:2000 hizmet kalite belgesinden sonra, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, oda/borsaları, 
kendi toplulukları içinde bütün iş hayatının çıkarlarını temsil 
eden ve rekabet gücü ile büyümesini destekleyen öncü 
kurumlar haline getirmeyi hedefleyen “Oda Akreditasyon 
Projesi” ile Odamızın hizmet anlayışını geliştirerek 
sürdüreceğiz. Bu anlamda düşündüğümüz çalışma alanlarını 
şöyle belirleyebiliriz:
 1-BAGEV: 
 Bölgemizdeki Oda ve Borsaların bir kısmında yeni-
den oluşan yönetimler nedeniyle, BAGEV yönetimi de yeniden 
oluşacak. Geçen dönem yapılanların ve kazanılan tecrübele-
rin üzerine, yeni bir heyecanla; Burdur,  kalkınmasını bölge-
sel çerçeve içinde ele alacak beyinleri ve birikim sahiplerini 

bir araya getirecek programlar yürüteceğiz. Bu dönem BAGEV’in 
en öndeki hedefi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kurulması 
yönünde olacak. Bölgesel kalkınma işbirliğimiz devam ederken, 
Bölgesel OSB ve Burdur’a II. OSB üzerinde çalışılacaktır.  
 2-TEKNOKENT:
 Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2 Ocak 
2006 tarihinde kurulan Göller Bölgesi Teknokenti’nin Burdur 
ayağı da geliştirilip, yapılandırılarak yürütülecektir.
 3-KENT KONSEYİ: 

 Kent Konseyleri; demokratik, çağdaş, sorgula-
nabilir, ‘şeffaf bir  yönetim’ adına büyük bir adımdır. 
Burdur Kent Konseyi’nin geçen dönemi, ne yazık ki 
Yürütme Kurulu’ndaki uyumsuzluk nedeniyle oluşan 
kilitlenmeyi çözemeden geçti. 
 Önümüzdeki dönemde yeni bir yönetimle yü-
rütülecek olan Kent Konseyi, sıkıntısı çekilen birçok 
konu gibi, oluşturulacak olan çalışma gruplarının, 
Belediyemizin işlerini kolaylaştıracak rapor ve proje-
ler ortaya koyacağını umut ediyoruz. ‘Burdur’a hiz-
met’ kaygısı ve ortak paydasından hareket ederek, 
Kent Konseyi’nin bütün çalışma gruplarının, etkin 
bir işleyişe kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz.
 4-İL KURULLARI: 
 İl Koruma Kurulu, İl İstihdam Kurulu, İl Mesleki 
Eğitim Kurulu gibi kurullardaki sorumluluğumuzu ti-
tizlikle yerine getirmeye devam edeceğiz.
 5-ORTAK AKIL PLATFORMU: 
 Burdur dertlisi ve sevdalısı olan resmi-sivil ku-
rum, kuruluş ve birikim sahibi kişilerden oluşacak 
“Ortak Akıl Platformları” düzenlemeyi hedeflemekte-

yiz. Bu çalışmalarla; kısa, orta, uzun vadelerde gerçekleştirilebi-
lecek proje ve programlar üretilmelidir.
 6-KALİFİYE ELEMAN VE 
 TEZGAHTAR EĞİTİM KURSLARI: 
 En başta yöneticilik olmak üzere; kalifiye, eğitimli ve 
nitelikli ara elaman yetersizliğini ve yine genel olarak esnafımı-
zın çalıştırdığı tezgahtarların, “Tezgahtarlık eğitimi kursları”na 
ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu konularda hizmet verecek kurs 
ve eğitim kuruluşlarının oluşumu üzerinde çalışılacaktır. Amaç, 
kalifiye (vasıflı), aynı zamanda sorumluluk duygusu gelişmiş ve 
kişilik kazanmış eleman arayan sanayici ve iş adamlarımıza, 
aradıkları elemanı temin etmek olacaktır.  
 7-KURUMSALLAŞMA, 
 MARKALAŞMA, AR-GE KURULU: 
 STÖ-Üniversite-sanayici işbirliği ile çalışmalar yapmayı 
hedefliyoruz.
 8-DİĞER KURUL VE KURULUŞLAR: 
 Oluşturmayı düşündüğümüz diğer kurul ve kuruluşlar  
ise şunlardır: Veri Bankası. Yatırım, Danışmanlık ve Rehberlik 
Kurulu. Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu. 
 9-TAKİP EDİLECEK KONULAR: 
 a)Burdur Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi.
 b)Burdur II. Organize Sanayi Bölgesi  (2.BOSB). 
 c)1.Organize Hayvancılık Bölgesi  (1.HOSB). 
 d)Karaçal Barajı. 
 e)İl Ticari Alan Planlaması: Belediyemizin yeni ticari 
alan üretilmesi konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Ancak, özellikle büyük yatırımlar konusunda yeterli alanlara sa-
hip değiliz. Belediye İmar Planlarında yapılacak düzenlemelerle, 
her boyuttaki yatırım taleplerini geri çevirmeyecek ve yatırım için 
her türlü kolaylığı sağlayacak anlayış ve ilgi kabiliyetine de ulaş-
mak zorundayız.
 f)Ulaşım Sorunları: Burdur-Antalya Tren Yolu’nun ger-
çekleştirilmesi. İlçelerle merkez bağlantılarının bölünmüş yol 
olarak geliştirilmesi. Antalya Limanı’nın ihracat limanı haline 
gelmesi ve Burdur İhracatçıları’nın buradan faydalanması. Hava 
Limanı ile ulaşım.
 g)Teşvik Sistemleri: Geliştirilmekte olan “Sektörel, böl-
gesel, proje bazlı teşvikler”den Burdur’un en ileri seviyede ya-
rarlanmasını sağlayacak çalışmalar, sürekli takip edeceğimiz 
programlar olacaktır.
 Bütün bu çalışmaların insana dayandığını, insanımızın 
gayret ve anlayışı oranında başarılabileceğini biliyor ve bu 
duygularla çalışmalarımıza devam ediyoruz. ◄
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5 Mart 2005-11 Ocak 
2009 tarihleri arasında, 

Burdur TSO Başkanlığı’nı 
yürüttüğüm, yaklaşık 
dört yıllık süreç bitti. 
Feyzi Oktay’ın Meclis 
Başkanlığı’nda birlikte 
çalıştığımız Yönetim 

Kurulu üyesi arkadaşlarım 
Ali  Gür, Alaettin Seçilmiş, 

İbrahim Solak, Ömer 
Faruk Gündüzalp, İbrahim 
Tekin ve Türkan Kayım’a 

teşekkür ediyorum.
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     Değerli Üyelerimiz;
 
 En son 2008 Haziranında çı-
kardığımız Burdur TSO dergisinden 
bu yana geçen uzunca bir süreden 
sonra ilk kez karşınızdayız. Sözü 
geçen 14. sayımızda; yetki, sorum-
luluk ve söz sahibi olan, Burdur’un 
önde gelen şahsiyetleri ile yaptı-
ğımız görüşmelerle ortaya çıkar-
dığımız, “Burdur’un 2023’e Yol 
Haritası”nı yayınlamıştık. Burdur 
ekonomisi ve geleceği adına, geniş 

ufuklu fikirlerin ortaya çıkarılmasını 
sağlayan ve dolayısıyla, Burdur kamuoyunda ses getiren dergi-
miz muhteviyatında olduğu gibi, sıradan bir dergi çıkarmak iste-
medik; bundan sonra da çıkarmayacağız. Ancak, bu gecikmeden 
dolayı yine de özür diliyoruz.
 Bu sayımızdaki kapak konumuzu “Yeni Dönemde Yeni 
Ufuklara” şeklinde belirledik. Bunun esprisine bakacak olursak; 
İlimiz ve Bölgemizin Oda ve Borsa seçimlerinin, yerel seçimlerin 
gerçekleşmiş olması ile yeni yönetimlerle ve bir de yeni Burdur 
Valimiz İbrahim Özçimen’le yeni yönetim tablosu oluştu. İl müdür-
lükleri detaylarıyla da yer alan bu tabloda uyumluluk, yeni ufukla-
ra yönelme ve çalışma heyecanını gözlemlemek mümkündür. 
 Odamız üye ve grup sayılarının artışıyla girdiğimiz se-
çimlerden, yine Feyzi Oktay Başkanlığındaki 11’den 14’e gelişen 
Gruplarla ve Yusuf Keyik Başkanlığında yediden dokuz üyeye çı-
karak zenginleşen yönetimle çıktık. Burdur Ticaret Borsası üyele-
ri de Baki Varol Başkanlığındaki yönetimi onayladı. Ayrıca ilimiz 
yerel yönetimlerinden de genel ve ana hatlarıyla; ince bir uyarı ile 
birlikte, memnuniyet ve istikrar kararı çıktı. Dolayısıyla bu süreç-
lerin demokrasimizi güçlendirdiğini de söyleyebiliriz. Bu durum 
genelde, Hükümete bakan yönüyle; “İktidar uygulamalarının vize 
alması yanında sivil anayasanın bir an evvel çıkartılması, demok-
ratikleşme ve AB reformlarına hız verilmesi, ekonomik kriz ve iş-
sizliğe daha fazla eğilmesi, söylemlerini daha dikkatli yapması 
şeklinde” yorumlanmıştır.
 Değerli üyelerimiz, seçimlerden hemen sonra gerçek-
leşen ABD’nin yeni başkanı Barack Hüseyin Obama’nın Türkiye 
ziyaretinin ifade ettiği anlamı da hatırlamakta fayda olduğunu 
düşünüyoruz. İslam dünyasına seslenmek ve dünya dengelerini 
gözden geçirmek adına Obama’nın Türkiye’yi seçmiş olması, ül-
kemizin bölge siyasetindeki ağırlığı ve 1 Mart Tezkeresi sonrası 
uygulamaya koyduğumuz bağımsız politikalar da hatırlandığında, 
oldukça önemli bir adımdır. Zira coğrafyamızda Türkiye’nin onayı 
olmadan ve Türkiye’ye rağmen adım atmanın mümkün olmadığı 
görülmüştür. Bu perspektif, global çerçevelerde gelişen ekono-
mileri takip gereği olarak; Burdurlu iş adamlarımızın da artık yeni 
ufuklara, dünya ölçeğinde geniş açılardan bakmasını zorunlu kıl-
maktadır. 
 2008 yılının son çeyreğinde yaygınlık kazanmaya başla-
yan “Küresel ekonomik krizin” dip yapıp, yapmadığı, canlanma-
nın ne zaman başlayabileceği konusundaki tartışmalar, ekonomi 
medyasının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İyimser 
haberler, mali piyasaların göstergelerinde olumlu gelişmelere yol 
açarken; tereddütlerin de tamamen kaybolmadığını görüyoruz. 
Ancak hükümetimizin de peş peşe hazırladığı paketlerin, olumlu 
gelişmeler sağlayacağı da düşünülmekte ve görülmektedir. Bu 
açıdan, Burdurlu iş adamlarımız da hükümet çevrelerinin kendi-
leriyle daha ileri seviyelerde istişare edilmesi gerektiğini belirt-
mektedirler. Dolayısıyla talebin tekrar canlanması, kredi akışının 
başlaması, ekonomik hayatın normale dönmesi, zaman alacak 
gibi görülmektedir.
 Bütün bu gelişmeler ve iyileşmeye yönelik hedefler ko-
nusunda, dergimiz de kendi sorumluluk çerçevesinde fikirlere ve 
gelişmelere ışık tutmaya devam edecektir.
 16. sayımızda buluşmak dileğiyle…   

Ahmet CAN

BURDUR’DA 
4 YILDIZLI OTEL DE 
İŞLETMEYE AÇILDI 

Burdur’da uzun yıllar sıkıntısı çekilen otel konusunda 
yeni gelişmeler yaşanıyor. 1-2-3 yıldızlı otellerden son-
ra, Grand Özeren Otel adıyla 4 yıldızlı otel de işletme-

ye açıldı. Turizmin gelişmesinde, turistik zenginlikler kadar, 
konaklama tesislerinin de önemi büyüktür. Bunu kavramaya 
başlayan Burdur’da, bir yandan eski oteller kendini yenile-
meye çalışırken, diğer yandan büyük sermaye gerektiren yıl-
dızlı oteller konusunda da gelişmeler yaşanmaktadır. Burdur 
Merkez’de kalitesi ve kapasitesi artan otellerin yanında bir 
buçuk yıldır hizmet veren 3 yıldızlı Atam Hotel’den sonra, 4 
yıldızlı Grand Özeren Otel de geçen ay işletmeye açıldı.

 İki yıldızlı olarak işletmeye başlayıp, bir buçuk yıl 
önce 3 yıldızlı hale gelen Atam Hotel, Burdurlu iş adamların-
dan baba-oğul Fethi ve Atam Gülcü’lere aittir. Yatak kapasi-
tesi: 22 oda, 45 yataklıdır. Üç yıl kadar önce inşaatına başla-
nıp, 2009’da işletmeye açılan Hüseyin Özeren’e ait 4 yıldızlı 
Grand Özeren Otel ise: 66 oda, 138 yatak kapasiteli olarak 
hizmet vermektedir. ┘

┌

 EDİTÖRDEN
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icat CIkaran üniversite MAKÜ
‚

’

‚ ‚

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer 
Tekşen yönetiminde hazırlanan “2. Proje Şenliği”ni gezen Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik, 
“Adeta mini icat fuarı olmuş; gurur duydum” diyerek, Rektör Yıldız ve Müdür Tekşen’i tebrik 
etti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik; 
“Yıllarca özlemini duyduğumuz Üniversitemize 
kavuştuğumuz 2006 yılından bu yana, adıyla ve 
başarılarıyla daima gurur duydum.” 

Üniversite ile sanayiciyi buluşturan MAKÜ 2.Proje Şenlik alanı

Açılış 11 Mayıs 2009 MYO Md.Yrd.Doç.Dr. Ömer Tekşen

 ARGE-TEKNİK
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2006’da kuruluşundan bu yana sürekli başarı 
ve yükseliş gösteren Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ)’nin, Meslek Yüksek Okulu 

Müdürü Ömer Tekşen yönetiminde hazırladığı “2. Proje 
Şenliği”ni gezerek, bir değerlendirmede bulunan Bur-
dur TSO Başkanı Yusuf Keyik, “Proje Şenliği, adeta mini 
icatlar fuarı olmuş; gurur duydum” diyerek, Rektör Yıldız 
ve Müdür Tekşen’i tebrik etti.

 Başkan Yusuf Keyik; “Yıllar süren Üniversite özlemimize kavuştuğu-
muz 2006 yılından bu yana, İstiklal Şairimizin adını taşıyan Üniversitemizin 
başarılarıyla daima gurur duydum. Bu yıl ikincisi düzenlenen Proje Şenliği’nin 
de adeta mini bir icatlar fuarı niteliğinde olmasından çok büyük mutluluk 
duydum. Rektör Gökay Yıldız ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Tekşen’i 
tebrik ediyorum. Sanayicinin özlem duyduğu üniversite-sanayici işbirliğinin 
bir ilk buluşması ve tanışması şeklinde bir düzenleme olmuş. Bunu, gelecek-
te daha somut ve daha kapsamlı işbirlikteliklerin habercisi olarak değerlen-
diriyor, Burdur’umuz adına sevindirici buluyorum. MYO Müdürü Tekşen’in, 
2006’da İKAV’ın düzenlediği tez yarışmasında 39 tez içinde ilk 5’e girerek 
adından söz ettirmesi de Burdur’un geleceği adına büyük önem taşıyor” diye 
ifade etti.    
 Nitelikli eleman yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten 
MYO Müdürü Yrd Doç. Dr. Ömer Tekşen “öğrencilerimizin yapmış olduğu pro-
jeleri geniş kitlelere ulaştırmak ve yetişen öğrencilerimizin mutlaka bir mes-
lek sahibi olmasını istiyoruz.” dedi. 

 Şenlikte; MYO Otomotiv Bölümü öğrencilerinin yaptığı başarılı 
çalışmalar içinde önemli parçaları orijinal olan ve cep telefonuyla çalışa-
bilen Türk Malı otomobiller, jip ve limuzin örnekleri büyük ilgi gördü. Oda 
ve Borsa Başkanları Yusuf Keyik ve Baki Varol, öğrencilerin hazırladığı 
proje otomobillerine binerek, beğenilerini ve sevinçlerini ifade ettiler. Bu 
yıl ilk kez, Burdur’dan çeşitli sektörler de Proje Şenliği’ne katılarak, başa-
rılı ürünlerini sergilediler. 

Protokol, başarılı çalışmaları izliyor

MYO Oto İcatları 

MYO Robotu

MYO Oto İcatları

Araç takip sistemleri geliştiren tamirci

Süt ürünleri

Başkan Yusuf Keyik ve Baki Varol Limuzin’de

Kendi enerjisini üreten kaynakçı
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 ATSO Başkanı Budak 
TOBB Yönetim Kurulu, Burdur 
TSO Başkanı Keyik ile Alanya 
TSO Başkanı Aydoğan Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konseyi, Antalya TB 
Başkanı Çandır Ticaret Borsaları 
Konseyi, Burdur TB Başkanı Varol 
da mevzuat komisyonu üyeliklerine 
seçildi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin (TOBB) 64. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda tek listeyle gidilen 
seçimde M.Rifat Hisarcıklıoğlu 

üçüncü kez başkan olurken, Antalya Ti-
caret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
Çetin Osman Budak ise Yeni Yönetim 
Kurulu üyeleri arasında yeraldı. Akdeniz 
Bölgesi adına birliktelik sergileyen An-
talya, Burdur ve Isparta ticaret odaları 
ile ticaret borsalarının yönetimlerinin 
dayanışması meyvelerini verdi. Antal-
ya, Burdur ve Isparta’nın ortak hareket 
etme prensibini benimsediği TOBB Ge-
nel Kurulu’nda Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (Burdur TSO) Başkanı Yusuf Keyik 
ile Alanya TSO Başkanı Kerim Aydoğan 
da Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi 
Üyeliği’ne, Antalya Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Çandır Ticaret Borsaları Konseyi 
Üyeliği’ne, Burdur Ticaret Borsası (Bur-
dur TB) Başkanı Baki Varol da Mevzuat 
Komisyonu Üyeliği’ne seçildi. 

 1.5 milyonu geçen üyeye sahip 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluş-
larından TOBB’un 64. Genel Kurulu’nda 
seçim heyecanı yaşandı. Burdur TSO 
Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret Bor-
sası Başkanı Baki Varol, Burdur TB Mec-
lis Başkanı Ali Akıncı, Bucak TSO Başka-
nı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Burdur TSO 
Meclis Başkanı Fevzi Oktay ile odalar ve 
borsaların yönetim kurulu ve meclis üye-
leri, TOBB 64. Genel Kurulu’na katıldı. 

       

        VAROL’A HİZMET ŞEREF BELGESİ
         Delege ve misafirlerin kayıtları yapı-
lan ilk gün TOBB Merkez Binası’nda Hiz-
met Şeref Belgesi ve Plaket töreni dü-
zenlendi. Aralarında güven tazeleyerek 
üçüncü dönem Burdur TB Başkanı se-
çilen Baki Varol’un da bulunduğu TOBB 
Genel Kurul Delegeliği görevinde 10, 20 
ile 50 yılı dolduran 100 oda ve borsa 
yöneticilerine şeref belgesi ile plaketle-
ri verildi. Akdeniz Bölgesi’nden Varol’un 
yanısıra Kumluca TSO Başkanı Alaaddin 
Aytekin ile Yalvaç TSO Başkanı Ramazan 
Nuri Dirik de hizmet şeref belgesi ve pla-
keti alırken, ‘50 Yıllık Plaketi’ İstanbul 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nejat Ekrem Basmacı’ya verildi. 
 TOBB delegeleri ve misafirler, 
Anıtkabir ziyaretinin ardından akşam 
yemeğinde biraraya geldi. TOBB yeme-
ği Sheraton Otel’de verilirken, seçim 
öncesinde Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Çetin Osman Budak’ın 
Göksu Restoran’daki yemeğinde Antal-
ya, Burdur ve Isparta’nın oda ile borsa 
yönetimleri buluştu. Akdeniz Bölgesi’nin 
oda ve borsa başkanları ile yöneticileri 
yemekte bir gün sonraki seçimde ortak 
hareket etme ve bölgenin temsilcilerini 
TOBB yönetiminde etkin noktalara getir-
me konusunda son değerlendirmeleri 
yaptı. 

 SEÇİM TOBB ETÜ’DE 
 TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’ndeki TOBB’un 64. Ge-
nel Kurul’u, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, Turizm ve Kültür Ba-
kanı Ertuğrul Günay, Devlet Bakanı ve 

Akdeniz
TOBB
Yönetimi’nde

┌

	 TOBB
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CHP Lideri Baykal birer konuşma yaptı. 
 TÜM OYLARI ALDI
 Hisarcıklıoğlu, 1.552 delegenin 1.385’inin oy kullan-
dığı genel kurulda geçerli 1.362 oyun tamamını alarak tekrar 
TOBB Başkanı seçildi. Delegelerin ayakta alkışları ile salona 
giren Hisarcıklıoğlu, teşekkür konuşmasında, bir zamanlar tab-
laların uçuştuğu genel kurulda bu görüntülerin yer almamasını 
“Bu sizin eseriniz” diyerek teşekkür etti. 

 TOBB’un Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 14 kişilik yeni 
yönetim kuruluna Antalya TSO Başkanı Çetin Osman Budak da 
seçildi. TOBB Yönetim Kurulu Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
toplanarak, görev dağılımı yapacak. Bu arada, TOBB bünyesin-
deki ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, 
ticaret borsaları ile deniz ticaret odaları konseyleri ve yüksek 
disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi de gerçekleştiril-
di. Genel Kurulda seçimi yapılan ticaret ve sanayi odası, ticaret 
odası, sanayi odası ve ticaret borsası konseylerine 30’ar deniz 
ticaret odası konseyine ise 17 üye seçildi. 

Başbakan Yardımcısı Ce-
mil Çiçek, Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Er-
gün, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Bayırdırlık ve İskan 
Bakanı Mustafa Demir, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Dev-
let Bakanı Cevdet Yılmaz, 
Devlet Bakanı Egemen Ba-
ğış, Ulaştırma Bakanı Bi-
nali Yıldırım ve CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal’ın 
katılımlarıyla sabah başla-
dı. 
 TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, açılışı ko-
nuşmasında kamu idare-
sinde bir zihniyet değişimi-
ne acilen ihtiyaç olduğunu 
vurguladı ve “Kamu görev-
lilerimiz, halkın amiri değil, 
hizmetkârı olduklarını bil-
meliler ve maaşlarını öde-
yen halka karşı daha fazla 
sorumluluk hissetmeliler. 
Kamuda performansa da-

yalı ücret sistemi uygulanmalıdır” dedi. 
 TOBB delegelerinin tamamına yakını tarafından 
tekrar başkanlık için aday gösterilen ve tekrar aday oldu-
ğunu açıklayan Hisarcıklıoğlu, dışarıda başlayan küresel 
krizden Türkiye’nin etkilendiğini, her 4 makineden 1’inin 
sustuğunu, büyümenin düştüğünü, sanayi sektörlerinde 
316 bin kişinin işini kaybettiğini ve işsiz sayısının 1,1 mil-
yon kişi arttığını 3 gençten 1’inin işsiz olduğunu belirtti. 
 HEYECANIMIZI GERİ VERİN
 Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi’de “Murad 
muradsızlıkta, varlık yokluktadır! Her şey zıddıyla birlikte 
var edilmiştir. Hayata anlam veren yegâne şey de, onun 
zıddı yani ölüm” dediğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şu çağrı-
da bulundu: 
“O halde farklılıklarımıza, farklı düşüncelere ve inançlara 
saygı göstermek zorundayız. Aslında hepimiz, aynı bütünün 
parçalarıyız ve ancak birlikte varız. Şimdi, ülkemizin tüm 
kurumlarına bir mesajımız var. Birlik olun, bize heyecanımı-
zı geri verin! Herkesi; ‘bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla 
sevmeye’, ‘demokrasiye sahip çıkmaya, hukukun üstünlü-
ğünü korumaya’, ‘vicdanına kulak vermeye, fitne ve fesat-
tan vazgeçmeye’, ‘ülkemizin kurumlarını yıpratmamaya, 
her kurumu şeffaf olmaya, hesap verebilmeye’, ‘komşu-
sunu öteki diye görmemeye’,  ‘hepimizi birarada tutmaya 
devam edecek ortak bir zeminde mutabakat sağlamaya’, 
‘sadece iş ve aş kavgası vermeye davet ediyorum.”
 Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının taleplerini şöyle sıra-
ladı: “Peşin vergi uygulaması kalkmalı.  Akaryakıt üzerin-
deki vergi yükü hafifletilmeli. Kredi Garanti Fonu güçlen-
dirilmeli. Şirketlere nakit desteği verilmeli. KOBİ'lere yol 
haritası sunun. Hediye çekini mutlaka verin. İthalata sınır-
lama getirin. AB reformlarına devam edilmeli. Kamu özel 
sektöre borcunu ödesin. Belediyeler yerli malı alsın.”
 Küresel krizden etkilenen ekonominin can damar-
ları kabul edilen sanayi üretimi, ihracat, işsizlik ve kapasite 
kullanımı gibi alanlarda kayba uğrayan Türkiye iş dünya-
sının temsilcilerinin doldurduğu salonun ayakta alkışladığı 
Hisarcıklıoğlu’nun ardından sırasıyla Başbakan Erdoğan ve 

 AKDENİZ MEMNUN 
 Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik ile Alanya TSO Başka-
nı Kerim Aydoğan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Üyeliği’ne, 
Antalya TB Başkanı Ali Çandır Ticaret Borsaları Konseyi’ne, Bur-
dur TB Başkanı Baki Varol da Mevzuat Komisyonu Üyeliği’ne se-
çildi. Genel Kurul’da seçilen 5 konseyin üyeleri biraraya gelerek 
başkanlarını seçip kendi aralarında görev dağılımı yapacaklar. 
 Seçimli Genel Kurul’da Burdur, Antalya ve Isparta ve 
Afyonkarahisar oda ve borsalarının çabalarıyla ATSO Başkanı 
Budak’ın TOBB Yönetim Kurulu’na girmesinin yanı sıra baş-
kanların da konseylerde ve mevzuat komisyonunda yer alması 
bölge odaları arasında memnuniyetle karşılandı. ATSO Başkanı 
Budak, teşekkür mesajında şöyle dedi:
 “Bölge Oda ve Borsalarımız da örnek bir dayanışma 
sergilemişlerdir. Burdur, Isparta ve Antalya ticaret ve sanayi 
odaları ve borsalarının bu birlikteliğinin önümüzdeki dönemde 
çok yararlı işbirliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan vere-
ceğine inanıyorum. TOBB Yönetim Kurulu’nda önemli bir sorum-
luluğum Akdeniz Bölgesi’ni ve başta turizm olmak üzere bölge-
miz sektörlerini temsil etmek olacaktır. Bu önemli görevi en iyi 
biçimde yürütmek, bölgemize ve sektörlerimize yararlı olacak 
somut çalışmalar yapmak en büyük hedefimdir. Bu görevimde 
bölgemizin tüm ilgili kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden 
gereken desteği alacağıma inanıyorum.”┘

	 										TOBB
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 ATSO, ATB, KUTBO 
 Yönetimlerinden Bölgesel Ziyaret

 • ANTALYA Ticaret Borsası 
(ATB), Kumluca Ticaret Borsası (KUT-
BO), Antalya Ticaret ve  Sanayi Odası 
(ATSO)’nın yeni yönetimleri, seçimleri-
nin ardından ve Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) seçimlerinin de 
öncesinde, Burdur TSO ve Burdur TB 
Yönetimleri’ne ziyaretlerde bulundular. 
Bölgemizin diğer illerini de kapsayan 
ziyaretlerde; Antalya-Burdur-Isparta 
ve Afyonkarahisar’ın, sürekli diyalog 
içinde ve yapacağı ortak çalışmalarla, 
bölgesel kalkınmanın sağlanabileceği 
vurgulandı. •

 ►ATB, KUTBO ve ATSO’nun, yapılan seçimler sonucunda olu-
şan yeni yönetimleri, yine seçimler sonucu yeniden şekillenen, ancak 
Başkanları değişmeyen Burdur TSO ile Burdur TB yönetimlerini ziyaret 
ettiler. TOBB’un Genel Kurul’u öncesine rastgelen ziyaretlerde, Antalya-
Burdur-Isparta ve Afyonkarahisar’ın, BAGEV gibi ortak yürüteceği ça-
lışmalarla bölge ekonomisinin kalkınmasının sağlanacağı, bunun için 
diyolog ve gündemli-gündemsiz toplantılarla bir araya sık, sık gelinmesi 
benimsendi. Ziyarette, yerel seçim sonuçlarının bölgesel kalkınma ça-
lışmalarına etkileri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

 BÖLGESEL
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 ATB’nin, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 
İbrahim Köseoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Alpagot, 
Cüneyt Doğan, Halil Bülbül ve Ata Sönmez ile ATB Genel Sek-
reteri Ahmet Köksal’dan oluşan heyet, Burdur TSO Başkanı 
Yusuf Keyik ve Meclis Başkanı Fevzi Oktay ile yönetim ku-
rulu üyeleriyle bir araya geldi. 1 Nisan’da yapılan ziyarette, 
ATB’nin yeni yönetimi Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki 
Varol, Meclis Başkanı Ali Akıncı ve meclis üyelerini de ziyaret 
etti. 

 Ertesi gün KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Durdaş, Süleyman Çetin Köksal ile Kumluca’da yayınlanan 
Batı Antalya Gazetesi’nin sahibi emekli öğretmen Ahmet 
Kutlu’dan oluşan heyet, Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik, Yö-
netim Kurulu Üyesi İbrahim Solak, Burdur TB Başkanı Baki 
Varol ve Başkan Yardımcısı Orhan Akay ile bir araya geldi.
 
 4 Nisan’da da ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Osman Budak, Başkan Yardımcıları Güray Parlak, Adnan Vu-
cudi Özen, Sayman Üye Ali Kıvrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
Faruk Sayın, Ali Peker, Levent Yiğiter, Mücahit Turgut, Kenan 
Çelik, Gültekin Gencer ve Mustafa Yılmaz ile Genel Sekreter 
Vildan Demer’den oluşan heyet Burdur TSO Başkanı Yusuf 
Keyik, Başkan Yardımcıları Ali Gür ve İbrahim Solak, yönetim 
kurulu üyeleri Osman Kısaoğlu, B.Osman Aslanboğa, Şük-
rü Ürküt ve Tahsin Eren ile bir araya geldi. Ardından Burdur 
TB’na da ziyarette bulunuldu.

 
 
 

 Söz konusu ziyaretlerde ekonomik, sosyal, kültürel 
işbirliği önerileri görüşülerek karşılıklı destek sözü verildi.
 Yeni Yönetimler, Isparta ve Afyonkarahisar’ın Oda 
ve Borsa Yönetimlerini de ziyaret ettiler. Karşılıklı fikir alış-
verişi, dayanışma ve ortak hareketle bölgesel kalkınmanın 
önemine dikkat çekilen görüşmelerde, ‘Batı Akdeniz Kalkın-
ma Ajansı’nın kuruluşunda yürütülecek çalışmalar, bölge 
illerinin oda ve borsa gibi büyük sivil toplum kuruluşlarının 
sık, sık bir araya gelmesi, yerel ve bölgesel sorunların ta-
nınması ve çözüm üretilmesi açısından büyük önem taşıdığı 
benimsendi.

    BÖLGESEL KALKINMA

 Önümüzdeki dönemin en önemli bölgesel sorunu 
olarak ‘Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kuruluşu’ olduğunu 
belirten Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik, “Bölgemiz illerinin 
Oda ve Borsa gibi en büyük sivil toplum kuruluşlarının ne-
zaket kapsamında veya gündemli ziyaretlerinin, yerel ve böl-
gesel sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır” dedi. 
 Burdur TB Başkanı Baki Varol ise Burdur’un da içinde 
bulunduğu bölge sorunlarını birlikte ele aldıklarını. “Burdur, 
Antalya ve Isparta olarak ortak ne gibi çalışmalar yapabiliriz” 
konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.◄

   BÖLGESEL
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BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

 Burdur Defterdarı 
Ramazan Taşaltın ve 
birim yöneticilerinin 
katılımı ile gerçekleş-
tirilen Oda Meclis Top-
lantısında konuşan 
Burdur TSO Başkanı 
Yusuf Keyik şunları 
söyledi:
 “Meşhur deyimle; 
VERGİ, “Yol, su, elekt-
rik olarak, bizlere geri 
dönen” bir değerdir. 
Özellikle istihdam ve 
kayıtdışılık açıların-
dan mutlaka gözden 
geçirilmesi gereken, 
hassas dengelerin de 
konusudur.

 VERGİ ORANLARI
 Ekonomik kalkınmayı sanayi, 
istihdam, üretim, pazarlama, vergi-
lendirme şeklinde bir denklem olarak 
düşündüğümüzde; bu denklemin un-
surları, dengeli bir işleyiş içerisinde, bir-
birine zarar vermeden, aksine birbirini 
kuvvetlendiren ve dolayısıyla ekonomik 
gücü ortaya çıkaran bir mekanizma 
oluşturmalıdır. 
 Dünya ölçeğinde baktığımızda 
Türkiye’deki vergilendirme sisteminin 
ve vergi oranlarının, çok dengeli ve hak-
kaniyete uygun olmadığı bilinmektedir. 
Bunun en büyük ve somut delili, kayıtsız ekonomi ve ikinci 
muhasebe konularıdır. Ülkemiz ve Burdur ekonomisinde bu 
bir gerçektir. Bu gerçeğin doğurduğu bir de kontrol zaptiyesi 
ve ceza sistemi gelişmiştir. Bütün bu çelişik durum ve işleyiş, 
belli bir heyecan gerektiren sanayileşmede, moraliteyi olum-
suz etkilemektedir.

 CEZA VERGİLERİ 
 Ayrıca değişik bir vergi sistemi olarak, insaf ölçülerini 
ve tutumlarını da zorlayan para cezaları sistemi var ki; “Ceza 
vergileri” de diyebileceğimiz bu durum, ülke kalkınmasına 
hizmet duygularını zedelediği gibi, yer yer isyan duygularını 
da tetiklemektedir. Oysa, millet-devlet ilişkileri sevgi, saygı ve 
adalet potasında gelişmesi gerekir.    
 Ekonominin can damarları kabul edilen sanayi üreti-
mi, ihracat, işsizlik ve  kapasite kullanımı gibi alanlarda, kriz-
le birlikte kayba uğradı. Buna bağlı olarak, Türkiye genelinde 
olduğu gibi Burdur iş dünyasının da talepleri vardır. Bunları 

şöyle sıralayabiliriz: 
 Peşin vergi uygulaması kalkmalı.  Akaryakıt üzerin-
deki vergi yükü hafifletilmeli. Kredi Garanti Fonu güçlendiril-
meli. Kamu, özel sektöre olan borcunu kısa sürelerde öde-
meli. Belediyeler yerli malına öncelik vermeli.
 Sizin şahsınızda Hükümetimize ve sistemimize bu 
eleştirileri yaparken, ayrıca şu isteklerimizi aktarmak istiyo-
ruz: 
 Vergi dairelerine olan borçlar konusunda biraz daha 
esnek davranılması.
 Borcundan dolayı miktarı ne kadar olursa olsun işa-
damlarının binek aracının, kaynakçı esnafın kaynak makine-
sinin, nakliyeci esnafın nakliye aracının bağlanmasının kime 
ne fayda sağlayacağını anlayamıyoruz. 
SGK borçlarının yeniden ele alınarak, ötelenmesinin ve yapı-
landırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.
 Maliyeti en çok etkileyen enerji ve akaryakıt fiyatla-
rı üreticiler lehine yeniden düzenlenmeli, ÖTV de ve KDV de 
neler yapılabiliyorsa yapılmalıdır ve üretici ihracatçı firmalara 

özel fiyatlar uygulanmalıdır.
 En çok KOBİ’lerin etkilendiği, eko-
nomideki daralmanın ve özellikle kayıt 
dışı ekonomiden kaynaklanan sosyal 
güvenlik bilançosundaki, 20 yılda 800 
milyar TL’ye varan açığın, süratle gide-
rilmesi için yeni tedbirler alınmalıdır. 
 Devletin yeni kaynak ihtiyacı, ön-
celikle bu kayıt dışılıktan sağlanmalı-
dır. Bu ise, kayda girmenin maliyetinin 
azaltılması ile sağlanabilecektir. 
 Karşılıklı olarak, Devlet-mükellef 
güven duygusu ve bunun fiili uygulama-
sı gerçekleştirilmelidir. 
 Kamu kesiminde tasarruf halen 

sorundur. Bu iş ödenek kısmakla veya yetkililerin yetkilerini 
ve inisiyatiflerini daraltmakla sağlanamaz. Bürokratik anlayış 
değişmelidir.”
 
 Defterdar Cevapladı 
 
 Konuşma ve 
açıklamaların kendileri 
için çok faydalı olduğunu 
ifade eden Ticaret ve Sa-
nayi Odası Meclis Üyeleri; 
Defterdar Ramazan Taşal-
tın, Başkan Keyik, Meclis 
üyeleri ve basın mensup-
ları ile yapılan toplantının, 
karşılıklı bilgilenme ve di-
yalog sağlaması nedeniyle 
verimli geçtiğini belirttiler. 

Burdur	TSO	aylık	Meclis	Toplantısında
Kriz	ortamında	ekonomi-vergi-Defterdarlık	ilişkileri	irdelendi

 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetimi, 2006’dan bu yana geliş-
tirdiği, “Oda Meclis Toplantılarına 
bir kurum ve yetkililerini davet” 
programı çerçevesinde, 8 Mayıs’ta 
yapılan toplantıda, kriz ortamında 
ekonomi-vergi-Defterdarlık ilişki-
leri irdelendi. Toplantı, “Üreten ve 
vergilendiren kesimler arasında” 
verimli diyaloglar sağladı.  

 MECLİS-DEFTERDARLIK
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 Burdur TSO Başkanlığı’ndan, 
KOSGEB veri tabanında kayıtlı firmaların, 
kredi” konusunda teminat sıkıntısı 
çekmeyeceği açıklandı. Konuya ilişkin 
olarak KGF Denizli Şube Müdürü Özdemir 
BABACAN, 21 Nisan 2009 tarihinde, 
Burdur TSO Konferans Salonunda 
Bilgilendirme Toplantısı yaptı.

 ►Burdur TSO Başkanlığından, 
‘KOSGEB veri tabanında kayıtlı firmaların, 
“kredi” konusunda “teminat” sıkıntısı 
çekmeyeceği’ açıklandı. Konuya ilişkin 
olarak KGF Denizli Şube Müdürü Özdemir 
BABACAN, 21 Nisan 2009 tarihinde, Burdur 
TSO Konferans Salonunda “Bilgilendirme 
Toplantısı” yaptı.  
●Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Yusuf Keyik, KOSGEB’te kaydı olan ve 
KOBİ’lere yönelik olarak düzenledikleri 
KGF’ndan nasıl yararlanılacağına ilişkin bil-
gilendirme toplantısının üyeleri için verimli 
geçtiğini belirterek şunları söyledi:
Oda’mızda ve KOSGEB veri tabanında ka-
yıtlı firmaların, gerek sıfır faizli, gerekse fa-
izli kredilerin temininde “Teminat sıkıntısı” 
yaşaması, sorun olarak süreklilik göster-
mektedir. 
Teminat sıkıntısının, nispeten de olsa aşı-
labilmesi için bir çalışma içerisindeyiz. Bu 
hususta düzenlediğimiz toplantıya, davet 
ettiğimiz, KGF Denizli Şube Müdürü olan 
Özdemir BABACAN katıldılar. Kendisine te-
şekkür ediyorum. Burdurlu iş adamlarımı-
zın teminat konusunda sıkıntıları için fay-
dalı olacak bu tür toplantılara, daha fazla 
ilgi gösterilmesini bekliyoruz.” 
  KİMLER YARARLANIYOR?
●Babacan’ın sinevizyon eşliğinde verdiği 
bilgiler şöyle: 
“KGF’nin kefalet hizmetinden, 250’ye ka-
dar çalışanı olan işletmeler kıstası ile KOBİ 
sayılan firmalar faydalanmaktadır.”
Kefalet Nedir? Kefalet; gerçek veya tüzel bir 
kişinin borçlunun üstlendiği edimi, borçlu 
ile birlikte alacaklıya karşı yerine getirmeyi 
taahhüt etmesidir. KGF, KOBİ’lerin lehine, 
“Müşterek borçlu ve müteselsil Kefil” Sıfatı 
ile kefalet vermektedir. KGF’nin Kefalet’i; 
KOBİ’ler lehine açılmış bir “kredi” iken, 
banka için bir teminattır. Bir Kredi Kurulu-
şu olarak KGF Kefalet’i, Bankacılık Mevzu-

atı Karşılıklar Yönetmeliğinde 3.Grup Temi-
natlar arasında sayılmasına rağmen, ASLİ 
ve LİKİT bir teminattır.
KGF Kefaleti’nin teminat gücü nereden gel-
mektedir? KGF gücünü, Kefalet fiilini “Ku-
rumsallaştırılmış” olmasından almaktadır. 
KGF, ayrıca bu gücünü vermiş olduğu Ke-
faletlerin %20’si kadar bir kaynağı banka 
nezdinde sorumluluk fonu hesabında tut-
mak suretiyle de göstermektedir.
  ARANAN KISTASLAR
●KGF kefaletinden yararlanmak için iflas 
ve tasviye sürecinde olmamak, yüz kızar-
tıcı suçlardan hakkında takibat olmamak, 
vergi ve SGK borçlarından dolayı takibat 
sürecinde olmamak, finans kurumları tara-
fından haklarında takibat bulunmamak. 
KGF tarafından karşılıksız çek ve protestolu 
senetlerin değerlendirilmesinde; firmanın 
yazılan çek ve senetlerinin gerçekleştiği 
dönemde, vadelerinde alacaklarının olup 
olmadığı ve tutarları dikkate alınmaktadır.
  LİMİT NE KADARDIR?
●Bir KOBİ için kefalet üst limiti 750.000.- 
TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı ola-
rak risk grubu oluşturduğu işletmeler için 
ise, kefalet üst limiti 1.000.000.-TL’dir
“125.000 TL’ye kadar olan Kefalet taleple-
ri KGF Genel Müdürlüğü tarafından karara 
bağlanırken, üstü tutarlar Kredi Onay Ko-
mitesi (KOK) tarafından değerlendirilmek-
tedir.
Ancak bu limit; Türkiye Kalkınma Ban-
kası A.Ş. ‘den kullanılacak kredilerde 
1.000.000.-TL. Türkiye İhracat Kredi Ban-
kası A.Ş. (Türk Eximbank)’den kullanılacak 
kredilerde ise bir KOBİ için 500.000.-TL. 
risk grubu oluşturduğu gerçek veya tüzel 
kişiler için ise grup limiti 750.000.-TL. dir.
KOBİ’ler için toplam kefalet hacmimiz uy-
gulamada KGF’nin toplam kaynaklarının 
azami 5 katına kadar Kefalet Hacmi ban-

kalarca kabul edilmektedir.
  ÇALIŞMA ESASLARI
●KGF risk paylaşım esasına göre; kredinin 
en çok yüzde 80’i için Kefalet vermektedir. 
KGF, riskin en az %20’sini Kredi Kurumu-
nun paylaşması koşulunu arar. Bu koşul 
T.Eximbank kredilerinde geçerli değildir.
  NE TÜR KREDİLERE KEFALET   
●Leasing işlemleri dahil, KOBİ’lerin faali-
yetlerinde kullanılmak üzere her tür nak-
di ve gayri nakdi krediler. KGF,  Kurulu bir 
işletmenin olması kaydıyla KOBİ vasfına 
sahip her türlü ticari işletmeler ile esnafa 
Tarımsal krediler kapsamında olan organik 
tarım, besicilik, arıcılık, hayvancılık, sütçü-
lük, peynircilik, tarımsal teknoloji vb. alan-
larda kefalet vermektedir.
  KEFALET SÜRESİ
KGF’nin her türlü kaynağından verdiği Ke-
faletlere uygulanan vade, bankaların tah-
sis ettiği kredi vadeleri ile uyumludur. KGF, 
Kefalet süresini kredi vadesinden bir ay 
sonraki tarihe göre sınırlamaktadır.
  HANGİ BANKALARLA
●Kamu Bankaları (Türkiye Halk Bankası 
A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Vakıflar Ban-
kası T.A.O.), Kalkınma ve Yatırım Bankaları, 
Özel Sermayeli Bankalar, Katılım Bankala-
rı, Finansal Kiralama Şirketleri.
  KEFALET SÜRECİ
●Kefalet süreci, KOBİ’nin kredi kuruluşuna 
kefaletimiz için veya Kurumumuza doğru-
dan başvurusu ile başlar, kefaletin kaldı-
rılması ile son bulur. Kefaletimizin tahsis 
tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırıl-
mayan kredilerde kefaletimiz yok sayılır. 
Kefalet süreci iki şekilde işler; Doğrudan, 
Banka üzerinden. 125.000 TL’ye kadar 
olan talepler Genel Müdürlük tarafından en 
geç 1 hafta içinde; bu miktarı aşan talepler 
ise, en geç 2 hafta içerinde KOK tarafından 
karara bağlanarak sonuçlandırılır.◄

Teminat	sıkıntısı	çeken	
firmalara	destek	için	
Kredi	Garanti	Fonu	(KGF)
devrede.

              KGF

13
BURDURTSO MAYIS 2009



 TASAM Başkanı da olan, oturum Baş-
kanı Süleyman Şensoy, Uluslararası İlişkiler’de 
E.Büyükelçi Murat Bilhan, Uluslararası Güvenlik’te 
Caner Sancaktar, İç Siyaset’te Dr. Abdullah Özkan, 
Ekonomi’de Prof.Dr. Hasan Selçuk, Eğitim-Bilim-
Teknoloji’de Prof.Dr. Vural Altın, Kültür’de Dr. Engin 
Selçuk ve Burdur Vizyonu konusunda MAKÜ Bucak 
MYO Öğr.Üyesi Doç.Dr.Mehmet Gençtürk, vizyonel 
açılımlar gösteren oldukça doyurucu bilgiler verdi-
ler.

 ► Cumhurbaşkanlığı himayesinde Valilik ve TASAM 
işbirliği ile hazırlanan ‘Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023’ 
projesi Burdur Çalıştayı toplantısında; uluslararası ilişkiler, 
uluslararası güvenlik, iç siyaset, ekonomi, eğitim, bilim ve 
teknoloji ile kültür konuları konuşuldu.
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kongre sergi salo-
nunda sinevizyon gösterisi ile yapılan toplantıda bir konuşma 
yapan Burdur Valisi İbrahim Özçimen, Burdur’un turizm, mer-
mercilik, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarından ön plana 
çıktığını ifade etti.
  TASAM Başkanı Süleyman Şensoy da 40’ın üze-
rinde akademisyen ve diplomatın çalışmalarıyla “81 İlde, 
Türkiye’nin 2023’e Stratejik Vizyonu”nun ortaya konması 
projesine destek verdiğini aktardı.

Şensoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100. kuruluş yıldönümüne denk 
gelen 2023’ü milat kabul ederek 
15 yıl içinde Türkiye’nin bölge ve 
dünyanın neresinde olacağına 
dair ufuk turu yapmayı hedefle-
diklerini kaydetti. Projedeki temel 
amacın gelecek kaygısı ile duyar-
lı yaşayan bir toplum oluşturmak 
olduğunu ifade eden Şensoy, 
şunları söyledi: “Bu projeye baş-
ladığımızda Rusya’nın da benzer 
bir çalışma içinde olduğunu öğ-
rendik. Aklın yolu bir tabii ki. Ge-
lecek endişesi taşıyanların sayısı 

artarsa daha tasarruflu, daha çalışkan, kültür ve değerlerine 
daha sahip çıkan bir toplum ortaya çıkar.” dedi.
     ÇOK KUTUPLU DÜNYA
 Birinci oturumda konuşan Emekli Büyükelçi Murat 
Bilhan, uluslararası ilişkiler konusunda; Dünyanın çok kutup-
lu sisteme sahip olduğunu, oysa İkinci Dünya Savaşı sonunda 
sadece iki kutbun bulunduğunu aktardı. 
 Bu kutuplardan biri olan Rusya’nın 1990 yılına yak-
laşırken kutup olmaktan çıktığını söyleyen Bilhan, “Dünyanın 
jandarmalığını 8-9 yıl öncesine kadar ABD yapıyordu. 15 yıla 
yakın bir süre tek kutup olarak dünya üzerinde etkisini his-
settirdi. Ama bu süreç çok çabuk bitti. Uluslararası denklem-
ler Amerika’nın kontrolünden çıkınca yeni kutuplar doğmaya 
başladı. Türkiye’nin 100. kuruluş yılında dünya 5-6 kutup 

la Türkiye’nin ve Burdur’un 2023’e 
Vizyonu MAKÜ’de Konuşuldu

TASAM’

 Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Burdur 
Valiliği işbirliği ile MAKÜ’de Burdur Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, 
Türkiye ve Burdur’un 2023’e gelecek vizyonunu çizdi.
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başı ülke tarafından yönetilecek. Bunlar, Çin, Hindistan, Rus-
ya, Avrupa birliği ve ABD’dir.” diye konuştu. 
 TÜRKİYE 1.LİG ÜLKESİ
 Global krizle birlikte değişim süreci hızlanan Dünya-
da, tam bir merkez ülkesi olarak Türkiye’nin ortaya çıktığını 
vurgulayan Bilhan, ”Türkiye’nin, tek boyutlu değil, çok boyutlu 
dış politika uygulamak zorunda olduğunu” söyledi. 
 STRATEJİK DÜŞÜNME 
 Birinci Lig Türkiye’sinde halkın da destek olması ge-
rektiğini vurgulayan Caner Sancaktar ise; “Kırılgan bir ortam 
oluşmaktadır. Bunun için, Türk halkı ve özellikle aydınların, 
çok yönlü analiz ve Stratejik Düşünme kabiliyetinin geliştiril-
mesi gerekmektedir” dedi. 
 Yine bu anlamda, Dr. Abdullah Özkan ise; Türk si-
yasetinin demokratikleşme ve güven sorunlarını halletmesi 
gerektiği üzerinde durdu. 
 MANiPLASYONLARA AÇIK EKONOMİ
 İkinci oturumdaki konuşmasında Bşk. Süleyman 
Şensoy; Türk ekonomisinin halen maniplasyonlara açık oldu-
ğunu vurgulayarak; “Cari açık olmamalı. Borçlanma GSMH’nın 
yüzde 25’ini geçmemeli. Bütçe açık vermemeli” dedi. Şensoy 
ayrıca şunları belirtti:
 Önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte; Liberalizmde gev-
şeme, devletlerin koruma ve kontrolünün geliştiği bir yöne 
doğru gitmektedir. Türkiye’nin öncelikli sanayi alanlarının sü-
rekli yenilenmesi gerekmektedir.” 
 KAYNAKLARI YÖNETME
 Türkiye’de kaynak sorunu olmadığı, kaynakları yö-
netme sorunu olduğunu vurgulayan ASAM Başkanı Şensoy, 
devamla şunları söyledi:
 “Türkiye’nin şu an 49 milyon 500 bin kişilik çalışan 
insanı var. Bunun %80’i kalifiye değil. Buna her yıl 500 bin 
kişi ekleniyor. Bunun 3 milyon 600 bininin işsiz olduğu kay-
dediliyor. Tekstil sektörünün 2.5 milyon istihdam sağladığı 
unutulmamalı. Eğitimde yanlış bir hedef uğruna Mesleki ve 
teknik eğitim yara almış durumda. Geleceğe yönelik olarak; 
Türkiye tarımının, en az enerji kadar stratejik öneme sahip 
olduğu bilinmeli. İsrail’in tohumculuk tekeli kırılmalı. Devletin 
ziraatçıları, en az tarım ilaçları satanlar kadar sahada yer al-
malıdır.”
 ÜNİVERSİTE-SANAYİCİ EVLİLİĞİ 
 Toplantıda konuşan Prof. Dr. Vural Altın; Türkiye’de 
halen üniversite ve sanayici birbirinden çok uzak olduğunu 
belirterek; “Devletin, üniversitelerin akademik ar-ge yapısıy-
la, sanayiciyi evlendirmesi lazım. 20.yüzyıla kadar toplumun 
menfaati, mutluluğu için birey feda ediliyorken, günümüzde 
toplumun refahının bireyin refah ve mutluluğundan geçtiği 
düşünülmektedir.” dedi. ◄  
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2023’e Burdur’un Vizyonu Hazırlanıyor !’‘
 isan ayında MAKÜ’de düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 

Himayesinde Valilik ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (Tasam) İşbirliği ile Hazırlanan 'Türkiye'nin Stratejik 

Vizyonu 2023' Projesi Çalıştay Toplantısında bir konuşma yapan 
MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik 
Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr.Mehmet Gençtürk, 2023’e Burdur’un 
Vizyonu’nu hazırlama çalışması yaptıklarını açıkladı.  

 ►2023’e Burdur vizyonunun planlanması için, öncelikle 
durum tespiti yaptıklarını belirten Gençtürk, bu konuda sinevizyon 
eşliğinde şunları aktardı:
 “Burdur ilinde; 30 belediye, 182 köy ve 153 mahalle mev-
cuttur.”
     Vergi Gelirleri:
 Burdur ilinde toplam 15.779 vergi mükellefi bulunmak-
tadır. Mükelleflerin % 60’ı gelir vergisi mükellefi, % 10’u Kurumlar 
vergisi mükellefi ve % 30’u Basit usul gelir vergisi mükellefidir.
 2008 yılı itibariyle 236.720.329 TL vergi ve vergi dışı gelir-
ler tahakkuk etmiş ve 182.876.889 TL’si tahsil edilmiştir.
     Ekonomik Durum:
 Burdur illerin gayri safi yurt içi hasılaya yaptıkları katkı sıra-
lamasında % 0,35’lik payı ile 81 il içinde 54. sırada yer almaktadır. 
Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla sırlamasında ise 1.951 USD ile 
31. sırada yer almaktadır.
 Hayvan Sayısı:
Büyükbaş            138.860 Adet
Kıl Keçisi              54.096 Adet
Koyun            108.494 Adet
 Tarım Alanı (ha):
Toplam tarım arazisi:       209.828 
Toplam sulanabilir arazi: 179.451 
Mera alanı:                  9.118
 Ekonomi:
 İlin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımla 
uğraşan aile sayısı 28.150’dir (nüfusun %13’ü).
 İlde günlük 685 ton süt üretilmektedir. Üretilen sütün % 
83,54’ü il dışına gitmekte, % 16,7’si ise ilde işlem görmektedir.
 Burdur ilinde sağlık:

6 devlet hastanesi,• 
1 kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi,• 
57 sağlık evi,• 
1 il ambulans servisi başhekimliği komuta kontrol merkezi,• 
13 adet 112 acil yardım istasyonu,• 
1 halk sağlığı laboratuarı ve• 
1 adet verem savaş dispanseri bulunmaktadır.• 

 Devlet hastanelerinin yatak kapasitesi 649 kişidir.   
 Sağlık müdürlüğü bünyesinde;

89 uzman doktor,• 
143 pratisyen doktor,• 
21 diş doktoru,• 
8 eczacı,• 
164 sağlık teknisyeni,• 
412 hemşire,• 
374 ebe görev yapmaktadır.• 

 Hekim başına düşen nüfus 1013 kişidir.

 SWOT Analizi: İncelenen konunun (Burdur’un), güçlü 
(Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çev-
reden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) sap-
tamakta kullanılan bir tekniktir.

 Güçlü Yönler: 
Şeker Fabrikasının Bulunması1. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Kurulmuş olması2. 
Tarım Makineleri imalatında önemli paya sahip olması3. 
Mermer ihracatında önemli paya sahip olması4. 
Silah ihracatında önemli paya sahip olması5. 
Müzik aletleri ihracatında önemli paya sahip olması6. 
Süt inekçiliği ve damızlık sığır yetiştiriciliğinde önemli paya sa-7. 
hip olması
Okuma yazma oranının yüksek olması8. 
Özellikle ilçelerde iş adamlarının eğitime ve sosyal hizmetlere 9. 
nakdi destek vermesi

 Zayıf Yönler:
Burdur Gölü ve Salda Gölü’nün istenilen düzeyde turizme ka-1. 
zandırılmamış olması
Karayolunun ekonomiye katkısının istenilen düzeyde sağlana-2. 
mamış olması
Sagalassos gibi diğer antik şehir ve tarihi Ören yerlerinin turiz-3. 
me tam olarak katkısının sağlanamamış olması
İlçelerin Burdur iline ticari anlamda katkısının istenilen düzey-4. 
de sağlanamamış olması
Tasarrufların sanayiye yönlendirilememesi5. 

 Fırsatlar:
Burdur Gölü ve Salda Gölü’nün bulunması1. 
İnsuyu Mağarası’nın bılunması2. 
Sagalassos gibi diğer antik şehir ve tarihi Ören yerlerinin bu-3. 
lunması 
Mermer yataklarına sahip olunması4. 
Yaz turizminde ulaşım açısından geçiş noktası üzerinde yer al-5. 
ması
Mehmet Akif Ersoy’un Burdur Milletvekilliği yapmış olması6. 
Bedelli askerliğin Burdur’da yapılıyor olması7. 
Hava alanının bulunması8. 
Teknokent’in olması9. 
Bölgemizin sosyal olarak huzurlu ve güvenli olması10. 
Coğrafi konum olarak ülkenin ticaret merkezlerine ulaşımın ko-11. 
lay olması

 Tehditler:
Bazı ilçelerimizin Burdur il merkezine uzak, Antalya, Isparta ve 1. 
Denizli gibi komşu illere yakın olması
Sanayileşmenin yetersiz olması ve yaşanan küresel krizin bu 2. 
alandaki olumsuz etkisi
Küresel ısınma, artan çevre sorunları ve bu konu ile ilgili du-3. 
yarsızlık
Burdur ilinin; az tanınır, sosyal ve ekonomik alanlarda geri plan-4. 
da olması nedeniyle çekim alanı oluşturamaması, 

 Amaçlar ve Hedefler:
A.1. Burdur İlinin sosyal, kültrel ve ekonomik olarak kalkınma-1. 
sını sağlamak,
A.2. İlin tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılarak turizm 2. 
potansiyelinin değerlendirilmesini sağlamak
A.3. Genç ve dinamik olan üniversitenin öncelikli olarak Burdur 3. 
ilinin sorunlarını çözecek projelere ağırlık vermesini sağlamak
A.4. Eğitim seviyesindeki yüksek oranın bölgenin gelişimine 4. 
katkı sağlayacak bir şekilde organize edilmesini sağlamak
A.5. Yöresel tarım ve süt ürünlerinin ekonomik katkısının artı-5. 
rılmasını sağlamak
A.6. Yörenin maden kaynaklarının tanıtımının yapılmasını sağ-6. 
lamak. ◄

N

 SWOT	ANALİZİ
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Mikrobiyolojik	
Laboratuar	İçin	
Start	Verildi

Burdur,	MAKÜ	bünyesinde	kurulacak	
ideal	ölçekte	laboratuara	kavuşuyor

 ►Burdur, Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde, Örtülü Kampusu’nda 
kurulması hedeflenen ve Burdur ili ve çevresine kapsamlı hiz-
metler verecek olan Merkez Araştırma Mikrobiyolojik Labora-
tuarı için start verildi. 
 Laboratuarı’n oluşturulması ile ilgili proje hazırlık ça-
lışmalarına esas olmak üzere üniversite öğretim üyeleri ile 
Burdur sanayicileri ve mermercilik sektör temsilcilerinin katıl-
dığı bir tanıtım toplantısı yapıldı. 
 Daha önce Burdur hayvancılık sektörü ile buluşarak, 
“Burdur Hayvancılığı” ana tema konulu toplantı düzenleyen il-
gililer; bu kez, yine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans 
ve Sergi Salonu’nda, Burdurlu sanayicilere yönelik kapsamlı 
bir tanıtım toplantısı yaptı. Cinevizyon eşliğinde yapılan labo-
ratuar tanıtım konferansı, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. 
Üyesi Yrd.Doç. Dr. İskender GÜLLE ve MAKÜ Emin Gülmez 
Teknik Bilimler MYO Öğr. Üyesi İskender SOYASLAN tarafın-
dan verildi.
 Burdur TSO Başkan Yardımcısı ve BURMER Bşk. 
Ali GÜR ve Burdur mermerciliğinin duayeni Mehmet CADIL 
dışındaki sektör temsilcilerinin yeterli ilgi göstermediği 
toplantıya ilişkin değerlendirme yapan MAKÜ Rektörü Prof. 

Gökay YILDIZ “Üniversitemiz bünyesinde, Örtülü Kampusu’nda 
paket arıtma sistemini kuruyoruz. İlimiz bu proje ile çok 
önemli bir fırsat yakalamıştır. DPT tarafından desteklenecek 
proje için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Üniversite olarak 
amacımız; üniversite ile sektörleri buluşturmak ve böylece 
sektörlerin sorunlarına çözümler üretmektir. Bu toplantının 
sözünü ettiğimiz üniversite-sanayi işbirliği için önemli bir 
fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, katılımlarınız ve 
değerli görüşleriniz için teşekkür ederim.” dedi. Rektör Yıldız, 
“Bu çalışmaların Burdur için yapıldığını, halen Ankara’da 
yapılabilen analizlerin, artık Burdur’da yapılabileceğini, 
Burdurlu sanayici ve tarım sektörü ilgililerinden ilgi ve talep 
beklediklerini” ifade etti. 
 Toplantıya katılan Burdur Özel İdare Genel Sekreteri 
İbrahim ŞİMŞEK, mermer sektöründen Ali GÜR ve Mehmet 
CADIL, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bu güzel 
çalışmasının, üniversite-sanayici yakınlaşmasına ciddi bir 
adım daha sağladığını ve üniversitemize değer kazandıraca-
ğını ifade ederek, çalışmalarından dolayı Rektör ve ilgililere 
takdir ve teşekkürleri ile üzerlerine düşen görev ve yardımla-
ra da hazır olduklarını belirttiler.◄

   LABORATUAR
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STRATEJİ
TÜBİTAK	ve	Teknokent	desteği	ile
Burdur	teknoloji	geliştirme	
merkezine	kavuşuyor
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Gökay 
Yıldız, Göller Bölgesi Teknokenti üyeleri arasına katılıyor. Bu 
katılımdan sonra Burdur da, Isparta gibi teknoloji geliştirme 
bölgesi olarak ilan edilecek. 

 B u r d u r 
TSO’da düzenle-
nen TÜBİTAK Ar-
Ge Seminerinde 
yaptığı konuş-
mada, MAKÜ ile 
ortak çalışma-
ların sürdürüle-
ceğini belirten 
Göller Bölgesi 
Teknokent Ko-
ordinatörü Ser-
dar Terzi, “Sayın 
R e k t ö r ü m ü z 
Prof. Gökay 
Yıldız’ı önümüz-

deki aylarda yönetim kurulumuza dahil edeceğiz. Bir sonraki 
aşamada Burdur’da teknoloji geliştirme bölgesi ilan edece-
ğiz. Isparta’da olduğu gibi, Burdur için de teknoloji geliştirme 
bölgesi ilan edip, Burdur’a da bir teknokent binası yaparak, 
Burdurlu sanayiciye doğrudan Burdur’da hizmet etmek ve Ar-
Ge çalışmalarına da Burdur’da destek vermeyi amaçlıyoruz. 
Bu süreçte, Burdur TSO ve MAKÜ’nün yoğun desteğini alıyo-
ruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teknokentlerde faaliyet 
gösteren girişimcilere, bir takım muafiyetler veriyoruz. Vergi 
muafiyetleri veya çalışan elemanların primlerinin bir kısmının 
ödenmemesi gibi. Bizden mali konularda destekler isteni-
yordu. Burada toplanmamızın ana sebebi de bu. TÜBİTAK’ın 
sanayici ve girişimcilere verdiği destek konusunda bilgilendir-
mek amacıyla bu toplantıyı düzenledik.” dedi.

 
 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Ulusal ve Uluslarara-
sı Ar-Ge Destek Programları Bilgi Günü’ne ev sahipliği yaptı. 
Toplantıya Vali İbrahim Özçimen, Belediye Başkanı Sebahat-
tin Akkaya, Emniyet Müdürü Celal Aydoğan, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yusuf Keyik ve çok sayıda işadamı katıldı. 

 AR-GE’NİN ÖNEMİ
 Toplantının açılış konuşmasını yapan Yusuf KEYİK, 
teknolojide yenilik alanında baş döndürücü gelişmeler ya-
şandığını vurguladı. Gelişen teknolojilerle üretim artışı, kat-
ma değer kazanımı, maliyetleri azaltma, kaliteyi ve rekabet 
gücünü arttırma, dolayısıyla markalaşmayı kolaylaştırma gibi 
kazanımlar sağlandığını ifade eden Keyik, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

 “Yerel, bölgesel, ulusal ve sektörel rekabet olanak-
larını artırma, ekonomik güç, hayat standardını yükseltme 
gibi alanlardaki artan talepler; yatırımcı ve iş dünyası ile çok 
yakından ilgili hale gelmiştir. Bu taleplerin karşılanabilmesi, 
milli ve küresel çerçevelerdeki ekonominin dinamizmi de, 
yine bilimsel bilgi üretilmesine ve teknolojiye dönüştürülme 
kabiliyetine bağlıdır. Bu sebeple, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak bilime, bilim adamına ve üniversiteye büyük de-
ğer vermek zorundayız. Burdur’un gelişmesini, ekonomisini, 
yatırım ve istihdamını, dolayısıyla tanıtım ve cazibesini arttırı-
cı rol oynayacak bilimsel çalışmaların ve AR-GE faaliyetlerinin 

teşvik edilmesi yönünde ciddi gayretler ortaya koymalı-
yız. 2 Ocak 2006 tarihinde kurduğumuz ancak sanayi-
cilerimizin daha çok ilgisine ihtiyaç duyduğumuz Göller 
Bölgesi Teknokenti de bu anlamda daha büyük önem 
taşımaktadır. Bugün burada, bu konularda TÜBİTAK’ın 
ortaya koyduğu gelişmeleri, yetkili ağızlardan dinleye-
ceğiz. İnşallah Burdur, Isparta ve Teknokentimiz için 
hayırlı sonuçlar getirir.” dedi. 

MAKÜ 
Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ) adına 
bir konuşma yapan Prof. 
Dr. M. Zeki YILDIRIM 
(MAKÜ Rek. Yrd.), Ar-
Ge’nin ve Teknokentlerin 
ülkemiz ve Burdur için 
önemini vurgulayarak, 
MAKÜ’nün bu konuda her 
türlü akademik desteğe 
hazır olduğunu belirtti. 

 ARGE-TÜBİTAK
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 AR-GE DESTEKLERİ
 Toplantı, uzmanlar Abdurrahman TÜRK ve Betül MA-
CİT tarafından, TUBİTAK Ulusal Sanayi Ar-Ge Destekleri hak-
kındaki bilgi sunumu ile devam etti. Seminerde, Uluslararası 
EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı konusu ele alındı. AB 7.  Çerçeve 
Programına Genel Bakış konulu bilgi sunumundan sonra yine 
AB 7. Çerçeve Programı kapsamında KOBİ’ler İçin Fırsatlar 
başlıklı konu gündeme taşındı. Toplantının son bölümünde 
işadamları ve uzmanlar arasında soru-cevaplı bilgi alış verişi 
yapıldı. Uzmanlar, (0312) 468 53 00 / 4035, www.fp7.org.
tr - ncpsme@tubitak.gov.tr  adreslerinden iletişim kurulabile-
ceğini belirttiler.

	ARGE-TÜBİTAK
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ALTERNATİF	
FİNANS	MODELİ 

“BARTER” 

Yrd. Doç. Dr. Ömer TEKŞEN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Müdürü ve 
İşletme Programı Öğretim Üyesi

          ►İşletmelerin varlıklarını sürdü-
rebilmeleri için temin ettikleri kredi mali-
yetlerinin geri ödemelerinin işletmelerin 
ödeme kabiliyetlerinin üzerinde yükselme-
si firmalara finansal açıdan disipline olma 
zorunluluğu getirmektedir. Bu durum işlet-
melerin mal ve hizmet alım / satım işlem-
lerinde farklı alternatiflerin ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. Bu bağlamda hem 
kredi maliyetinin yüksek olması hem de 
alım satım işlemlerinde vadelerin zaman 
zaman kısalması işletmeleri zor durumda 
bırakmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin sa-
tışları düşmekte, özellikle vadeli satışlarda 
tahsilat zorlaşmaktadır.  
 Paranın bir değişim aracı olarak 
kullanılmaya başlanılmasından sonra uy-
gulamadaki önemini ve sürekliliğini kaybe-
den değiş tokuş gibi benzeri sözleşmelerin 
yeniden piyasaya gelmesi, genellikle piya-
salarda istikrarsızlığın olduğu ve yüksek 
enflasyon oranlarının parayı güvenilemez 
bir ödeme aracı haline getirdiği zamanlara 
rastlar. Piyasalarda dolaşan sermayenin 
maliyetinin yüksekliği, işletme sahipleri-
ni mal veya hizmet temin ederken parayı 
kullanmayacakları bir sistemi oluşturmaya 
yöneltmiştir. 
 İşletmelerin temel amaçlarından 
biri olan kârdan yola çıkarak, işletme-
ler ürettikleri ürünleri, sattıkları mal veya 
hizmetleri en düşük maliyetle üretmek ve 
pazara sürmek zorundadırlar. Küreselle-
şen dünyada işletmelerin değişime uyma 
gayretleri işletmelerin kaynak üretme gay-
retlerinde de değişime neden olmaktadır. 
Bu da işletmelerle rekabet ederek çözü-
me kavuşturulabilmektedir. Diğer taraftan 
sermaye maliyetinin yüksek olmasından,  
özellikle kriz ortamlarında maliyetin daha 

da artmasından dolayı ticari işlemlerde na-
kit para kullanımı tercih edilmemektedir.    
Küreselleşen dünyada ticarette meydana 
gelen genişlemeyi, geleneksel finansman 
teknikleriyle sürdürebilme gayreti işletme-
leri zor durumda bırakmaktadır. İşletmele-
rin dünya pazarlarındaki etkinlikleri diğer 
işletmelerle rekabet edebilme güçlerine 
bağlıdır. Ülkelerin genel olarak ekonomi-
lerinin içinde bulunduğu durumlar düşü-
nülerek, işletmelerin varlıklarını, serma-
yelerini koruyabilmeleri ve arttırabilmeleri 
için geleneksel finansman teknikleri yeterli 
gelmemektedir. Günümüzde küreselleşme 
sürecinin etkisiyle, uluslararası anlaşma-
lar ile uluslararası ticaretteki engellerin 
azalması, ülke içerisinde meydana gelen 
ekonomik krizler, ekonomik ve sosyal alan-
larda ortaya çıkan değişimler işletmeleri 
yeni arayışlara yöneltmektedir. Bu ve buna 
benzer nedenlerden dolayı barter, finansal 
kiralama, factoring, forfating ve franchi-
sing gibi yeni finansal teknikler de git gide 
ön plana çıkmaktadır.   
 İkinci dünya savaşı sıralarında pa-
ranın değerini kaybetmesi, başta Almanya 
olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde insan-
ları, mal veya hizmetlerini temin edebil-
mek için ellerinde bulunan mal ve hizmet-
leri takas eder hale getirmiştir. Son yıllarda 
özel sektörün piyasaya girmesi ile birçok 
işletmenin atıl kapasiteye sahip olması, 
dünyada yeni pazarlar ortaya çıkarma ve 
nakit sıkıntısı nedeniyle “barter” finansal 
bir enstrüman olarak piyasaya çıkmıştır.
 Bu enstrüman, günümüzde işlet-
melerin rasyonel düşünmeleri gerektiği bir 
yerde ekonomik istikrarsızlık dönemlerin-
de ve satış zorluklarının meydana getirdiği 
stok fazlalıklarının fazlalaştığı sürelerde 
işletmeler için vazgeçilmez olacaktır.
 Barter, bir firmanın satın aldığı 
mal ve hizmetin bedelini kendi ürettiği mal 
veya hizmetle geri ödemesidir. Para olmak-
sızın yapılan, sahip olunan mal ve hizmete 
karşılık, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin 
satın alınması işlemidir. Bu sistemde de 
para vardır. Ancak diğer ticari işlemlerden 
farklı bir işlevi vardır. Zira, burada para bir 
değer saklama aracı olarak değil (store of 
value), bir muhasebe birimi (unit of acco-
unt) olarak kullanılmaktadır . 
 Barter, işletmelerin üretmiş ol-
dukları mal veya hizmetlerin takası anla-
mına gelmektedir. İşletmeler, sabit işletme 
giderlerini, normal ticari faaliyetleri sıra-
sında karşıladıklarından, barter işlemleri 
ile yaptıkları mal veya hizmet satışları için 
ek gidere ihtiyaç duymayacaklardır. Çoğu 
işletme, barter’ın, atıl kapasitenin ürüne 
dönüştürülmesinde ve ürünlerin pazar-
lanmasında en düşük maliyetli finansal 
tekniklerden biri olduğunu fark etmiştir. 
Dolayısıyla işletmelerin barter sistemi ile 
gerçekleştirdikleri satışlarında kâr marjları 
yüksek olacaktır.  
 Diğer taraftan barter, nakit çıkışı 
azaltarak, satışları arttırma sistemidir. Üye 
işletmelerin mal ve hizmet arzlarının satışı 
ile ihtiyaç duydukları mal ve hizmet talep-

lerinin karşılanması akışında çalışır. Do-
layısıyla barter, hem bir firmanın gereksi-
nimlerini satın alabileceği bir finansman 
sistemi, hem de bir firmanın ürettiği mal 
veya hizmeti satabileceği ticaret sistemi-
dir.   
 Barter her ne kadar en basit 
anlatımla iki kişi arasındaki “takas” ola-
rak nitelendirilse de, günümüzde barter, 
sisteminin içeriği dolayısıyla sadece ta-
kas olmaktan çok daha öte bir kavram-
dır. Barter; çok sayıda alıcı ve satıcının 
bir arada karşı karşıya geldiği bir geniş 
pazar olmanın yanı sıra bu alıcı ve satı-
cıları belli kurallar çerçevesinde ve belli 
kriterlere göre bir araya toplayan, alıcı ve 
satıcının karşılıklı ilişkilerine düzenleme 
getiren, hem alıcı hem de satıcının hak-
larını ve sorumluluklarını belirleyen bir 
sistemdir. Bu nedenle barter sistemi salt 
bir takas işlemi değildir. Barter; alıcı ve 
satıcının mevcut ekonomik şartlarda en 
iyi koşullarda pazar bulup, alış verişlerini 
bu pazarda yapmalarını sağlayan, belir-
li niteliklere sahip kişi ya da kurumların 
üye olabildiği ya da sistemden yararlana-
bildiği bir alış veriş kulübüdür .  
 Dünyada barter bir sektör haline 
gelmiştir. Uygulamada en başarılı örnek-
lerin ABD’de bulunduğu görülmektedir. 
Avrupa’da ve Japonya’da  da gelişmeler 
olduğu ve gittikçe artan sayıda firmanın 
barter sistemi ile çalıştığı bilinmektedir. 
Dünya Barter Birliği’nin verilerine göre 
dünyada her yıl binlerce firma barter sis-
temine katılmaktadır . 
 Türkiye’de barter alanındaki ilk 
çalışmalar 1992 yılında Euro – Barter 
Business (EBB) firması tarafından ger-
çekleştirilmiş  olup, 1995 yılında EG-
Bartering ve İhlas Barter, 1996 yılların-
da Net Barter, 2000 yılında Fon Barter, 
2001 yılında Türk Barter ve Aktif Barter, 
2003 yılında Avrasya Barter, WTC Barter 
ve World Barter, 2004 yılında Evrensel 
Barter, Destek Barter, Garanti Barter ve 
ARTS Anatolia Barter, 2005 yılında da 
Victoria Barter ve A Barter firmaları faali-
yete başlamışlardır.
 Türkiye’de barter işini ciddi, ku-
rumsal ve ISO Kalite Belgesi alarak Türk 
Barter A.Ş., World Barter A.Ş., Aktif Bar-
ter A.Ş. ve Avrasya Barter A.Ş. yapmakta-
dır . 
 Türkiye’de barter pazarı üye fir-
maların taleplerinin karşılanması ama-
cında yeni üyelerin katılımı ile her geçen 
gün büyümekte ve pazarda arz edilen 
ürün çeşidi zenginleşmektedir. Burdur 
ilinde faaliyet gösteren firmalar, barter 
sistemine üye olmaları ile paranın yerine 
mal veya hizmet değişiminin esas alındı-
ğı dev bir değişim pazarında mal ya da 
hizmet üreten saygın kuruluşlarla bu-
luşturulabilecektir. Dolayısıyla bu firma-
ların nakit tasarruf, mal ve hizmet kredi 
desteği, stokları eritme desteği, kullanım 
kapasitesini arttırma desteği ve satışları 
arttırma desteği gibi avantajları da kaçı-
nılmaz olacaktır.◄

 MAKALE
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   Ankara’da çözüm arayışı

 Vali, vekiller, Oda ve Borsa yönetiminden oluşan heyet, Ankara’da Burdur’un 
ekonomideki kilidini açmak ve başta teşvik olmak üzere çeşitli konularda üst 
düzeyde görüşmeler yaptı. Şubat’ın ilk haftası yapılan görüşmelerde, teşvik 
sistemi ve Bur-Trak için çözüm alternatifleri bakanlar düzeyinde ele alındı.

‘
’ ►TEŞVİKTEN yararlanamayan Burdur, yeni teşvik sis-

temi çalışmaları sürerken Vali, Oda ve Borsa Yöneticileri’nden 
bir heyet oluşturarak Ankara’ya çıkarma yaptı. Burdur millet-
vekilleriyle buluşan heyet, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Or-
man Bakanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşarları’na 
ilin sorunlarıyla ilgili dosyayı sundu ve teşvik konusundaki 
beklentiler ile ilin sorunlarına çözüm aradı.
 Yıllardır eleştiri konusu olan teşvik sisteminde sek-
törleri baz alacak yeni uygulama çalışmaları sürerken, Vali, 
Burdur ile Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsa-
sı başkanları ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 
Ankara’ya giderek milletvekilleriyle birlikte ilgili bakanlıklar-
da ve kurumlarda görüşmeler yaparak Burdur’un taleplerini 
aktardı. Heyet, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanı sıra Hazine 
Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü Feridun Bil-
gin, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPKD) Başkanı Hasan Köktaş 
ve 2. Başkan Yusuf Tülek ile görüşme yaptı.
 Burdur Valisi İbrahim Özçimen, Burdur Ticaret ve Sa-
nayi Odası (Burdur TSO) Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret 
Borsası (BTB) Başkanı Baki Varol, Bucak TSO Başkanı Hasan 
Yalçın Meçikoğlu, Burdur TSO Başkan Yardımcısı Ali Gür, BTB 
Başkan Yardımcısı Ali Damarcan, Meclis Başkanı Fevzi Oktay, 

Burdur TSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kısaoğlu, Ankara’da 
AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp 
ile bir araya geldi. Burdur heyeti, ilk olarak Hazine Müsteşar-
lığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü Feridun Bilgin’i ziyaret 
ederek hazırlanan yeni teşvik sistemiyle ilgili görüşme yaptı. 
Burdur Heyeti, Bilgin’den yeni hazırlanmakta olan teşvik sis-
temiyle ilgili bilgiler aldı.
 Burdur heyetini, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağ-
layan kabul etti. Bakan Çağlayan ile de yeni teşvik sistemiyle 
ilgili görüşme yapıldı. Ana hatlarıyla teşvik sisteminden bah-
seden Çağlayan ile birlikte, teşvik sisteminde baz alınacak 
Burdur ile ilgili envanter üzerinde çalışma yapan heyet, Ba-
kan Çağlayan’a hazırladıkları raporu sundu ve tespitlerini öğ-
rendi. 

            ANKARA
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  YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 Yeni teşvik sisteminde Türkiye 26 bölgeye 
ayrılacak. Teşvik almayan hiçbir bölge ve il kalma-
yacak. Burdur’un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi Is-
parta ve Antalya olmak üzere 3 ilden oluşacak. ‘Batı 
Akdeniz Bölgesi’ne Teşvik’ olarak düşünüldüğü, bu 
bölgede turizm ele alındığında ‘sektörel yapılanma’ 
yönüyle bölge için Burdur’un ‘hayvancılık’ konusun-
da teşvike çok yakın olduğu; ancak hayvancılıkta ku-
rumsal yapılar ile işletme büyüklüklerinin bir kıstas 
olarak düşünüldüğü belirtildi. Yine tarım aletleri açı-
sından Türkiye’nin üç bölge olarak ele alınacağı; az 
gelişmişlik gösteren bölgeye fazla olmak üzere farklı 
oranlarda teşvik uygulamasının söz konusu olduğu 
belirtildi. Burdur için süt sektörünün ön plana çıktığı 
ve bu alanda yatırım yapacak girişimciye yatırım ma-
liyetinin 3’te 1’lik bölümünü karşılayacak vergi mu-
afiyeti getirilmesi gibi düzenlemeler yapılacağı dile 
getirildi.
 Ayrıca, proje bazlı, bölge bazlı, sektör ve bü-
yüklük bazlı olarak ele alınan yeni teşvik sisteminin, 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girebileceği ve 
bu yeni sistem üzerinde, Bakanlar Kurulu’na götü-
rülmeden önce TOBB ile de bir çalışma yapılacağı 
ifade edildi.

 
 BUR-TRAK UMUDU
 Burdur heyeti, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 
tarafından kabul edildi. Bakan Eroğlu ile Burdur Heyeti yıl-
lardır atıl durumda olan Bur-Trak fabrikasıyla ilgili neler ya-
pılabileceğini ele aldı. Bur-Trak’ın 2-B kapsamına girmediğini 
belirten Bakan Eroğlu, herhangi bir proje geldiğinde anında 
değerlendirme yapacağını belirtti. Bakan Eroğlu Bur-Trak’ın 
bulunduğu yerin savunma sanayisine kalifiye eleman yetişti-
recek eğitim merkezi olarak kullanılmsının mümkün olduğu-
nu belirtti. BTB Başkanı Varol da, ‘damızlık düve yetiştirme 
birimi’ olarak kullanılması önerisinde bulundu. Varol, Burdur 
hayvancılığının gelişmesine katkı sağlayacak aşılama duru-
muna kadar yetiştirilecek düvelerin satılacağı bir sistem ku-
rulması teklifini de kayda alan Bakan Eroğlu, bir an önce Bur-
Trak’ın ekonomiye kazandırılması için harekete geçileceğini 
belirtti.

 

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri 
Aktan tarafından kabul edilen Burdur he-
yeti, ilin hangi alanlarda teşvik alabilece-
ği ve diğer problemleri konularında bilgi 
verdi. Müsteşar Aktan, her türlü yardımı 
ve desteği vereceğini belirtti.

 Enerji Piyasası Kurulu 2. Başkanı 
Yusuf Tülek ve EPDK Başkanı Hasan Kök-
taş ile görüşen Burdur Heyeti, 1. Organize 
Sanayi Bölgesi’nin doğalgaz problemini 
dile getirdi. Burdur OSB’nin yıllık 15 mil-
yon m3 sınırını aşmaması nedeniyle in-
dirim alamadığı ve indirim alan OSB’ler 
karşısında haksız rekabet durumunda 
olduğunu belirten Burdur Heyeti, bunun 
çözümünü talep etti. ◄

 ANKARA

22
MAYIS 2009 BURDURTSO



Vergi Ödül Töreninde yapılan konuşmalara 
“Ekonomik Kriz” damgasını vurdu

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret 
Borsası’nın ortaklaşa düzenlediği 2007 Yılı Gelenek-
sel Vergi Ödül Töreni’nde yapılan konuşmalarda, glo-

bal krizin ülkemize ve özellikle Burdur ekonomisine yansıma-
ları damgasını vurdu. Aslında 2008’de yapılması gerekirken, 
Oda-Borsa seçimleri sebebiyle geciken törende bir konuşma 
yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Kur.Bşk. Yusuf Ke-
yik, kriz analizi yapan konuşmasında şunları söyledi:
 SÜT SANAYİİ
 Burdur ekonomisi, Ülkemiz genelinde olduğu gibi te-
melde tarıma dayalı bir yapıya sahiptir. Nüfusun yüzde 68’i 
tarımla uğraşır. Ancak asıl ekonomik alan olarak süt ve et 
sığırcılığıdır ve süratle gelişmektedir. 
 Anadolu’nun belli başlı gıda üretim merkezlerinden 
biri olarak Burdur; üretimini hızla geliştiren, hijyenik şartlara 
ve modernizasyona hızla ayak uyduran ve marka olmaya da 
layıkıyla aday bir ildir. 
 Burdur’da günlük 800 ton süt üretilmektedir. An-
cak, bu sütün sadece yüzde 10 kadarı Burdur’da işlenebil-
mektedir. Sütün yüzde 90’ı Kocaeli, İzmir, Ankara, Sakarya 
ve Bursa gibi illere ham süt olarak gönderilmektedir. Ora-
lardan, Burdur’un hemen yanı başındaki “Tüketim merkezi 
Antalya”ya mamul süt olarak geri gelmektedir. 
 Yanı başında ve sadece 120 Km. uzaklıkta, 
Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dolayısıyla “Gıda tüketim mer-
kezi” olan Antalya bulunmaktadır. Burdur bu konumuyla, gıda 
tüketim merkezi olan komşusunun mutfağı durumundadır ki; 
stratejik önem arz etmektedir.
 BURDUR’UN İDDİALI SEKTÖRLERİ
 Süt İnekçiliği’nden başka, hızla gelişen sanayi sek-
törlerinin başında Mermer ve ardından Tarım Makineleri Sa-

nayi gelmektedir. Burdur’un önemli ihracat kalemlerinden 
Tekstil makineleri, Tekstil, Silah, Damla sulama plastik boru,  
Müzik aletleri sanayileri de sektörlerinde iddialı durumdadır. 
Bir diğer bakir ve potansiyel sektör, Antalya’ya alternatif veya 
tamamlayıcı olarak ‘Turizm’ alanlarıdır. Burdur; 8 bin yıllığı 
antik, Roma, Bizans ve Bin yıllığı da Türk olmak üzere bilinen 
9 bin yıllık bir tarih hazinesiyle, mağarası, gölleri, kayak mer-
kezleri, yaylaları, folklorik ve otantik yapısıyla tam bir ‘Alterna-
tif Turizm’in yatırım alanı durumundadır. Burdur keşfedilmeyi 
beklemektedir.    
 EKONOMİK KRİZ
 Uzun yıllar gündemden düşmeyecek olan eko-
nomik krize ilişkin, genelden yerele bir analiz yapmak istiyo-
rum. Zira ‘doğru teşhis, doğru tedavinin temel şartıdır’. 
 80’li yıllardan itibaren bizim de etki alanına girdiği-
miz Serbest Piyasa Ekonomisi, tüketim çılgınlığını geliştirip, 
tüm dünyaya yayıldı. 
 Üretmeyip, sadece kağıttan ibaret parasıyla kurduğu 
zenginlik içerisinde tüketen yapı, hayatını sadece silah sana-
yisi ve milletleri içten ve dıştan birbiriyle dövüştüren savaş 
politikasıyla çok uzun yıllar sürdüremezdi. 
 Nitekim, sanal üretimle reel tüketimin yaşandığı 
noktadan başlamak üzere gelişen kriz patlaması, tüm dün-
yayı sardı. Diğer bir deyişle “İsraf Ekonomisi”nin patlaması 
şeklindeki ‘Küresel Kriz’, ülkemizi ve dolayısıyla Burdur’u da 
etkilemektedir.  
 KRİZİN BURDUR’A ETKİLERİ
 Bizim dışımızda gelişen, ancak tüm dünya ülkeleri 
gibi Türkiye’yi de etkileyen küresel krizin tesirleri, Burdur’da 
da görülmeye başlamıştır.

     VERGİ-ÖDÜL

23
BURDURTSO MAYIS 2009



 Burdur’un üretim ve tüketim yapısındaki yavaşlama; 
Burdur sanayi birimlerinde, değişik oranlarda üretim düşüşü, 
istihdam sorununu arttıran işçi çıkartmalar, çalışanların üc-
retlerini ve kredi taksitlerini ödeme sıkıntısı, ek yatırım proje-
lerini erteleme vb. olumsuzluklar, açık bir şekilde gözlenebi-
lecek durumdadır. 
 Ayrıca, halkımızın yaşam standardını oluşturan tüke-
tim alışkanlıklarında da belirgin tercih değişiklikleri ve harca-
ma kısıntılamalarına gidil-
diği görülmektedir.
 Burdur ekonomi-
sinin temel yapısını oluş-
turan Tarım ve Hayvancılık 
sektörü de bu kriz sürecin-
de, giderek artan bir dur-
gunluk yaşamaktadır.
 Süt fiyatları geri-
lerken, başta yem olmak 
üzere, diğer tarımsal maliyet unsurlarındaki artışlar, Tarım ve 
Hayvancılık Sektörünü, belirsiz ve moralsiz bir gerilemeye sü-
rüklemektedir.
 5 EKONOMİK SORUN
 Böylesine bir tabloda, ülkemizi bekleyen çok önemli 
5 sorun ile karşı karşıya bulunmaktayız: Bunların en başın-
da, CARİ AÇIK sorunu gelmektedir. İkincisi, özel kesimin DIŞ 
BORÇ STOKU’dur. Diğer bir ifadeyle, bugün reel kesimin du-
rumunu, 2001’deki kamu maliyesi ve bankalar kesimin duru-
muna benzetebiliriz.  
Üçüncü önemli sorunumuz ise, BÜYÜMENİN GERİLEMESİ’dir. 
2002 yılından itibaren 6 yıldır süre gelen büyüme, bu gün-
lerde önce durakladı, sonra da yavaş yavaş tersine dönmeye 
başladı. 
 Dördüncü sorunumuz İŞSİZLİK’tir. İşsizlik, 2000’den 
bu yana artmaktadır. Fakat maalesef önceleri yalnızca tarım 
sektöründe yaşanan bu işsizlik sorunu, ne var ki şu anda he-
men, hemen tüm sektörlerde yaşanmaktadır. Bunun da ülke-
mizi zorlayacağı çok açıktır. 
 Bizleri bekleyen beşinci ve son önemli sorun ise, 
SICAK PARA sorunudur. Türkiye önceleri, siyasal risklerin 
yüksekliği, ekonomisindeki istikrarsızlıklar nedeniyle yılda 1 
milyar dolar civarlarında, doğrudan yabancı sermaye yatırımı 
elde ederdi.  
 Ne zaman ki Türkiye, AB ile ilişkileri ciddileşip müza-
kere aşamasına geldiğinde, işte o zaman doğrudan yabancı 
sermaye girişleri yılda ortalama 20 milyar dolar düzeylerine 
yükselmeye başladı. 
 Maalesef, kriz ilerledikçe Türkiye’ye gelen sıcak para 
da azalmaya başladı. Bu durum da ülkemiz için bir tehlike arz 
etmektedir. 
 Artan maliyetler ve daralan pazar payları, dünyadaki 
satışlar başta olmak üzere ülkemiz ve Burdur’un satışlarını 
da etkilemiş bulunmaktadır.
 HÜKÜMET, MUHALEFET
 Gerçekte bizim dışımızda gelişen, Ülkemize ve 
Burdur’umuza yansıması da kaçınılmaz olan, ancak felaket 
şeklinde de ifade edilemeyeceği açık olan bu duruma ilişkin, 
Hükümetin ve bir derece de ana muhalefetin sorumluluk payı 
da büyüktür.
 Hükümet ve ekonomiyle ilgili bakanlıkların, daha er-
ken öngörü ve etkin önlemler politikası ve uygulamasındaki 
yanlışlıklar, gecikmeler; teğet geçmek yerine, ekonominin can 
damarlarına tahribata yönelmiştir. Olumsuzluklar karşısında 
muhalefetin tutumu da; ‘El ovuşturmak’ yerine, ‘Samimi öne-
riler ortaya koymak’ şeklinde gelişmelidir.
 BANKALAR
 Türkiye genelinde olduğu gibi,   Burdur’daki finans 
sektörü bankaların da sanayici ve iş adamlarımızın sıkıntıla-
rına sıcak yaklaşmadıkları, hatta “İyi gün dostu” olduklarını 
görmekteyiz..
 KRİZİ ÖNLEMEK
 Durumu bu şekilde tespitten sonra, krizin etkilerini 

en aza indirecek ve en kısa sürede eskisinden daha ileri geliş-
meleri yakalayabilecek çalışmaların neler olabileceğini ortaya 
koymamız gerekecektir. Unutulmamalı ki; bu kriz geçmiş yüz 
yılların en büyük ve en kapsamlı ekonomik krizidir. 
 Krizin, Üniversite ve sanayici işbirliği içerisinde oluş-
turulacak komisyon çalışmaları ile akademik raporlar halinde 
ortaya konarak, gelişmelerin veriler üzerinden takibi yapılmalı-
dır. Bu bilgiler ışığında önlem ve sürdürülebilir kararlar alınma-

lıdır. 
 Belediyemiz, sürdürülebilir kalkın-
ma için de gerekli olan; şehrimizin 
ticari alanlarının geliştirilerek, maliyet-
lerdeki kira payının indirilmesi, sanayi-
leşmeye kolaylık ve cazibe sağlayacak 
alanlar ve imkanlar sağlamalıdır. Alt ve 
üst yapıdaki çalışmaların yanı sıra, oto 
park sorunu çözülmeli ve ikinci cadde 
işlerliği süratle sağlanmalıdır.  

 Çevre illerdeki hızlı sanayileşmenin nüfus çekim gücü 
göz önüne alınmalı. Şehir coğrafyasının darlığı, plansız yapı-
laşmayı değiştirme zorluğu, ilçe merkezlerinin il merkezinden 
daha çok, komşu illerin merkezlerine daha yakın olması üze-
rinde, oturup düşünülmeli.
 Birikimlerini yatırıma yönlendirecek ve yatırımcıyı 
yüreklendirecek olumlu atılım ve birlik örneklerinin yeterli ol-
maması gibi örnekler de, Burdur’un geleceği açısından birer 
tehdit unsuru olarak algılanmalıdır. 
 KALKINMA AJANSI
 Ayrıca ve önemle belirtmeliyim ki; Burdur’un ekono-
mik geleceğini, bölgesellik içinde düşünerek, Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı’nı kuruluş ve işleyişinde ele almak zorunda-
yız. Bölge içindeki coğrafi ve ekonomik durumumuz gereği, bu 
Ajansa en çok Burdur’un ihtiyacı vardır. Bu nedenle de, kurulu-
şun lokomotifi olmak durumundayız.
 HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER
 İl çapında bunlar yapılırken; Hükümetten ve bakanlık-
larımızdan isteklerimiz, tespit ve çözüm önerilerimiz, milletve-
killerimiz vasıtasıyla ve bürokratik yollarla, ulaştırılıp, süratle 
uygulamaya konmaları takip edilmelidir. 
 Bu durumda Hükümetimizden, dış Pazar sıkıntılarına 
karşı, iç Pazar taleplerini geliştirecek önlem paketi beklemek-
teyiz. 
 Bu doğrultuda bizler, iş adamları olarak, hükümetimi-
zin yapması zorunlu ve doğru olan atılımları daha fazla gecik-
tirmeyerek, seçim ekonomisi yerine kriz ekonomisini benimse-
mesini bekliyoruz. Zira ekonomik durgunluğun birkaç yıl daha 
süreceğini görebiliyorsak, yeni alınacak bu önlemler, bizleri en 
azından belirsizlik ortamından biraz da olsa uzaklaştırmış ola-
caktır. 
 TC. Merkez Bankası, faiz indirimlerine devam etme-
lidir. Böylece, talepteki daralmanın önüne geçilebilir. Hükü-
metimizin yurtdışındaki paraların yurda getirilmesi için attığı 
adımları da olumlu görmekteyiz.  
 İşsizliğin arttığı ülkemizde, ekonomi sosyolojisi ve psi-
kolojisi takip edilerek tedbirler alınması gerekmektedir. Aksi 
halde, sosyal olumsuzlukların da artması beklenilmelidir.  
 Esnaf ve sanayici, işlerini toparlayıp faaliyetlerini de-
vam ettirebilecek krediyi bulamıyor ve yatırımlarını durduruyor. 
Üretim çarklarının dönmesi ve yatırımların devam etmesi için 
bir likidite ve kredi ortamının oluşturulması ile desteklenme-
si gerekiyor. Tüketici ve girişimci kendini güvende hissetmeli, 
dikkatli davranmalı ama içine kapanmamalıdır.
 Büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici, etkin 
ve basit bir vergilendirme sisteminin de oluşturulması yönün-
deki çalışmalar hızlandırılmalıdır. “Kayıt dışılık, vergi ve istih-
dam” politikaları üzerinde süratle ‘Radikal kararlar’ alınmalı-
dır. 
 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Yönetim Ku-
rulu ve Meclisi olarak, bütün bu konularda duyarlılık içerisinde 
gelişmeleri takip ediyor ve çözüm önerileri üretmeye çalışıyo-
ruz.◄

Başkanlar Keyik ve Varol, birlikte 
düzenledikleri Vergi ödül töreninde, 
ekonomiyi ve global çerçevede gelişen krizleri 
iyi takip ederek, doğru teşhislere ulaşmanın, 
çözümleri kolaylaştıran en önemli unsur 
olduğunu vurguladılar.
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VALİ ÖZÇİMEN, 
KAMU KURUMLARINDAN 

PROJE ÜRETMELERİNİ 
İSTEDİ

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Genel Proje Koordinas-
yon Merkezi Koordinatörü Fatma Akay’ın da katıldığı 
toplantıda, AB projeleri konusunda ilde atılabilecek 

somut adımlar anlatıldı. Fatma Akay, sosyal ve ekonomik ya-
pısı gözetilerek Burdur’da hazırlanabilecek projeler hakkında 
bilgi verdi. Akay, her yıl AB’nin farklı alanlarda projeler kabul 
ettiğini, bu yıl kabul edecekleri projelerin tarım ve hayvancılık 
ile kültür turizmine yönelik olduğunu ifade etti. 
 Belirtilen maddeler dışında yapılabilecek projenin 
ne kadar güzel ve başarılı olursa olsun AB tarafından dikkate 
alınmadığına dikkat çeken Akay, “Burdur’da yapılabilecek en 
iyi çalışma, bölgesel kalkınma alanında özel sektörün, kamu 
kurumunun ve üniversitenin ortaklaşa hazırlayacağı projeler-
ler olacaktır.” dedi. 
 Akay, konuyla ilgili sunu ve anlatımının ardından, ku-
rum müdürlerinin sorularına cevap verdi, önerilerini dinledi.
 VALİ ÖZÇİMEN PROJE İSTEDİ
 Burdur Valisi İbrahim Özçimen ise, ildeki kamu ku-
rum, eğitim, sanayi ve ticaret, resmi ve özel kurumları hedef 
kitle kabul ederek AB fonlarından yararlandırmak için eğitici 
ve yönlendirici çalışmaların, bundan sonra sürekli olarak ya-
pılacağını kaydetti. 
 Özçimen, 2009’da AB tarafından kabul görecek olan 
projelerin tarım, hayvancılık, kültür ve turizm üzerine olaca-
ğından yola çıkarak, gerekli kurumlardan bu yönde proje ge-
liştirmelerini istedi.
 Hükümet’in, AB’ne yıllık belli miktarda para verdiği-

ni, proje eksikliğinden dolayı verilen paraların 10’da birinin 
alınabildiğini vurgulayan Özçimen, “Proje yapmayı öğrenmeli-
yiz. Daha çok proje yapmalıyız ve bu çalışmaları AB’nin kural-
larına göre hazırlamalıyız. Onların kurallarıyla oynadığımızda 
daha çok destek alabiliriz. İğdeli’deki toplu süt sağım merke-
zi gibi sütün bakteri oranını ciddi oranda düşürecek olan pro-
jelere yönelmeliyiz. Sadece İğdeli ile sınırlı kalmamalı” diye 
konuştu. ◄

’‘Burdur’da Yaklaşık 1 Ay Önce Kurulan Avrupa Birliği ve Genel Proje 
Koordinasyon Merkezi, İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.

         AB-PROJE
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Türkiye’de yaklaşık 5 yıldır uygulanan 
Nobel Barış Ödüllü “Mikro Kredi Projesi” 
Burdur’da faaliyete geçti.

 ►Gelir düzeyi düşük olan kadınların kendi çalışma-
ları ile gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan 
Mikro Kredi Projesi kapsamında Türkiye Grameen Mikrokre-
di Programı Burdur Şubesi 8 Nisan 2009 tarihinde hizmete 
girdi.
 Birleşmiş Milletlerin milenyum hedefleri arasında 
yer alan 2015 yılına kadar yoksulluğun yüzde elli azaltılma-
sına ulaşma yolunda İl Özel İdareleri tarafından desteklenen 
proje Bangladeş Grameen Bank görevlileri tarafından yürütü-
lürken Türkiye’de de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tara-
fından destekleniyor.
 Burdur Valiliği ve TİSVA arasında yapılan protokol 
uyarınca uygulanmaya başlayacak olan proje biriminin açı-
lışı, İçişleri Eski Bakanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Aksu’nun katılımıyla gerçekleşti. Projeye, Valilik 
dışında ekonomik durumu iyi olan işadamları ve sivil toplum 
örgütleri de destek verecek.
 Programda üretime yönelik çalışmalar yapan bayan-
ların ayağına gidilerek, onların mikro kredi imkânlarından 
yararlanması sağlanacak. Türkiye Grameen Mikrokredi Prog-
ramı Burdur Şubesi, İl Özel İdaresi zemin katında faaliyet 
gösterecek.
 Türkiye Grameen Mikrokredi Programı Burdur 
Şubesi’nin açılışına İçişleri Eski Bakanı, Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Belediye Başkanı Sebahat-
tin Akaya, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Meh-
met Alp, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Aziz Akgül, Türk İdareler Derneği Başkanı Vali Saffet 
Arıkan Bedük, Türkiye Grameen Mikrokredi Genel Müdürü 
Abdullah Metin Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Azmi 
Aksu katıldı.
 İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan protokol 
töreninde, kısa bir konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Abdülkadir Aksu, “Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı sayesinde, artık devlet baba diye kapımızı çalan 
fakire, sahipsiz olana, yatacak yeri olmayan insanlara hizmet 
verme imkânına kavuşmuş olduk. Bu fon rahmetli Turgut 
Özal’dan sonra amacı dışında kullanılmaya başlandı. Bu fon-
lar başka yere aktarıldı. Kaynaklar kısıtlandı. Ama Ak Parti 
iktidar olduktan sonra bu fonu tekrar amacına uygun şekil-
de kullanmaya başladık. Vali ve Kaymakamlarımız yeniden 
fakire, fukaraya ve kimsesizlere sahip çıkmaya başladılar” 

şeklinde konuştu.
 Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın yaptığı 
yardımları eleştirenler olduğunu belirten Abdülkadir Aksu, 
“İnsaf diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devletidir. 
Devlet herkese bakmak zorundadır. ‘Siz vatandaşları dilen-
cilik kültürüne alıştırıyorsunuz’ diyenlere şu cevabı vermek 
istiyorum; Öyle insanlar var ki bırakın çalışmayı, yatağından 
çıkamıyorlar. Devlet bu insanlara bakmayacak mı? Sosyal 
devlet olarak bu insanlara yardım edilmeyecek mi? Bu yar-
dımları yapmak zorundasınız. Bu fon sayesinde Vali ve Kay-
makamlarımız, üretime yönelik proje götürenlere de destek 
oluyorlar. Besicilik-arıcılık yapacak çiftçilerimiz projelerini gö-
türerek destek alıyorlar. Mikro Kredi ise sadece bayanlara ve 
fakirlere yönelik küçük bir kredidir” dedi.
 30 il’de 40’ncı şubeyi açtıklarını belirten Türkiye 
İsrafı Önleme vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz 
Akgül, “Hedefimiz, 2010 yılına kadar 81 il’de bu uygulamayı 
başlatmak. Şu anda Türkiye genelinde 23 bin vatandaşımıza 
25 milyon TL kredi verdik. Ve bu kredilerin tekrar geri dönüşü 
yüzde 100 olarak gerçekleşti. Dünya geneline bakarsak 175 
ülkede 600 milyon insan bu uygulamadan yararlanmakta. 
Ayrıca bu uygulama Nobel Ödülü’nü aldı. Bu uygulamadaki 
amacımız, başkalarına ihtiyaç duymadan kendi kendine gelir 
getirmeyi sağlamak. Şu anda Burdur Mikro Kredi Şubesi’ne 
100 bin TL kredi sağlandı. Ayrıca HSBC Burdur Şube’sine de 
8 bin 500 TL bağış yapıldı. Bu uygulamayla Türkiye’de yoksul-
luk azalmaya başlayacak” şeklinde konuştu.◄

MİCRO	KREDİ	UYGULAMASI
BURDUR’DA	BAŞLADI
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“ Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Başkanı Arslan Erdinç, Mermerciliğin 
Doların Yükselmesiyle Birlikte Kâr 
Yapmaya Başladığını Söyledi. ”

 ►Ege İhracatçılar Birliği aylık toplantısını, 21 
Şubat’ta Burdur'da gerçekleştirdi. Burdur mermercileri ve 
bankacıların ilgi gösterdiği toplantıya Burdur Valisi İbrahim 
Özçimen, Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Milletvekilleri 
Bayram Özçelik, Mehmet Alp, R. Kerim Özkan, Başsavcı İbra-
him Akbaş, Burdur TSO Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve Yön. 
Kur. Başkanı Yusuf Keyik katıldılar. 
 ‘Global Krizde Kobi’ler ve Dış Ticaret' konulu toplan-
tıda konuşan Birlik Başkanı Arslan Erdinç, mermercinin yaşa-
dığı krizin 2004 yılındaki yüksek faiz, düşük kur politikası ile 
devamlı dibe doğru gittiğini, şu anda doların yükselmesiyle 
biraz kârâ geçtiyse de talepte büyük bir daralma olduğunu 
söyledi. 
 Toplantıda bir konuşma yapan Burdur Valisi İbrahim 
Özçimen, Burdur'un coğrafi ve ekonomik özelliklerinden bah-
sederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Kentte var-
lığı 10 yıl önce keşfedilen mermeri çıkartan ocak, atölye ve 
fabrika sayısı hızla artmıştır. Mermerciliğin birtakım sorunları 
olduğunu biliyoruz. Bunların çözümü için Valilik olarak her za-
man işadamlarımızın yanındayız ve gereken desteği sağlama-
ya hazırız." 
 Mermercilik sektörünün gelişmesi için ‘nitelikli ele-
man’ yetiştirilmesinde eğitim kurumlarının gerekli hassasiye-
ti göstermeleri gerektiğini de vurgulayan Vali Özçimen, “Dün-
yanın tanıdığı ve aradığı 'Burdur Beji'nin markalaşması için 
herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli" dedi. 
 ÇEVRECİ SORUNU
 Toplantının oturum başkanı Ertuğrul Doğuç da sözde 
çevrecilere tepki gösterdi. Çevrecilerle ciddi şekilde sorunları 
olduğunu aktaran Doğuç, şunları söyledi: “Gerçek çevreciler-
le hiçbir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz bunu hobi olarak 
yapanlarla. Bize diyorlar ki mermer çıkarmak için ormanları 
tahrip ediyorsunuz. Ama ortada böyle bir şey yok. Sadece 10 
milyonda 1 tahrip söz konusu. Bu da çok az bir rakam. Bunun 
için de yerin altındaki zenginliği orada bırakamayız.” 

 BURDUR’DA İHRACAT 
 ‘Global Krizde Kobi’ler ve Dış Ticaret’ konulu toplan-
tının ikinci bölümünde ‘Krizin ötesini planlamak’ ile ilgili ko-
nuşma yapan Adnan Şahsuvar, dünyada ihracat rakamlarının 
azaldığına dikkat çekerken, Burdur’da bu durumun tersine 
yüzde 30 arttığını söyledi. Şahsuvar, Şehirde ihracat yapan 
firma sayısının 2002’den bu yana 35’den 71’e yükseldiğini, 
ihracatın 2008 ‘de 186 bin 200 milyon dolara ulaştığı bilgisi-
ni verdi.  
Burdur’un kamu yatırımlarından faydalanmada iller arasında 
61’inci, Akdeniz Bölgesi’nde ise 6. sırada yer aldığını dile ge-
tiren Adnan Şahsuvar, ilde en çok faaliyet gösteren iş gücü-
nün de ağaç sektöründe olduğunu söyledi. Şahsuvar, gıda, 
madencilik, makine ikmal, mineral ürünleri sektörlerinin de 
peşpeşe sıralandığını kaydetti. 
PAZAR YÖNÜ
 Pazar ve ekonomik yapısı ile güçlü KOBİ’lere sahip 
olunması halinde daha fazla ilerleme sağlanacağını kayde-
den Şahsuvar krizi atlatmak için şu ipuçlarını verdi ve “Müş-
teri portföyünün kalitesini yükseltin. Taktik pazarlama ve 
nitelikli personelinizi de kaybetmemiz lazım. Krizde temel 
sorun güvenirlik sorunudur. Pazarda fark yaratacak çözümler 
geliştirmeliyiz. Elimizdeki tek silahımız fiyat olmalıdır. Krizi at-
latabilmek için yeni pazar arayışına girmeliyiz. Körfez ülkeleri, 
Batı Afrika bizim için bir fırsat sayılabilir. Örneğin Azerbaycan 
milli ekonomisi en hızla gelişen ülkeler arsındadır”dedi.
 Siyasilerin de ilgi gösterdiği toplantıda ayrıca Burdur 
Mermerciler ve Madenciler Derneği (BURMER) Başkanı Ali 
Gür de bir konuşma yaparak, Burdur Mermerciliğinin kredi ve 
çevre konularındaki sorunlarını aktardı.◄

Mermerciler	
Doların	yükselişinden	memnun

  MERMERCİLİK
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sar Şekerleme Ltd.Şti. ve Canpa Gıda Ltd.Şti.’ne teşekkür 
ediyorum” dedi. Yusuf Keyik ayrıca, Burdur’un geleneksel ve 
Burdur’a özgü bir özel köfte çeşidi olan Burdur Şiş Köfte için 
de coğrafi işaret alma çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Burdur	TSO’ndan,	
Burdur	Ceviz	Ezmesi	
Tanıtım	Atağı

Burdur TSO, Coğrafi işaretli Burdur Ceviz Ezmesi’ni, 
uçak yolcularına dağıttı‘

’Burdur Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), Coğrafi işaret ala-
rak, patente kavuşturduğu Burdur Ceviz Ezmesi’ni, 
uçak yolcularına dağıtarak, bir tanıtım atağı başlattı. 

 Burdur TSO Yön.Kur.Başkanlığı’na yeniden seçilen 
Yusuf Keyik, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleye-
rek Burdur’un değerlerine sahip çıkma adına, uzun zaman-
dır beklenen Burdur Ceviz Ezmesi’ni patente kavuşturma 
çalışmalarını tamamlayıp, tanıtım projelerinden birini daha 
gerçekleştirdi. Odamız, Anadolu Jet Ankara seferlerinde se-
yahat eden yolculara, Burdurlu gıda üreticisi beş firmanın da 
katkılarıyla, 9 bin adet Burdur Ceviz Ezmesi dağıttı.
 Burdur’un tanıtım figürlerini de içeren özel bir amba-
laj yaptırılarak gerçekleştirilen ezme dağıtımına ilişkin bilgi 
veren Başkan Yusuf Keyik; 
 “Burdur sanayi üretimlerinin ve aynı zamanda 
Burdur’un geleneksel folklorik tatlılarından biri olan Burdur 
Ceviz Ezmesi’nin tanıtılması, ticaret ve sanayisinin gelişmesi 
kapsamında da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, biz gö-
revde olduğumuz sürece, başta Burdur Valimiz olmak üzere, 
herkesle diyalog ve işbirliği içerisinde Burdur’un her türlü de-
ğerlerine sahip çıkarak bundan sonrada gerekli tanıtım çalış-
malarımızı, bugüne kadar olduğu gibi ısrarla sürdüreceğiz” 
dedi.
 Bu çalışmanın yaklaşık 4 bin TL’ye mal olduğunu da 
belirten Keyik; “Ankara’dan hareket eden Anadolu Jet yolcu-
larına, özel ambalaj içerisinde dağıtımını yaptığımız Burdur 
Ceviz Ezmesi’nin temininde Odamıza yardımcı olan firmalar 
Efe Ceviz Ezmesi, Berk Şekerleme, Lami Ceviz Ezmesi, En-

Abdülkadir Aksu (Eski Bakan)

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakanı Kürşat Tüzmen

 PATENT
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Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası (BUTSO) Başkanı 
Yusuf	Keyik;

Burdur	Ceviz	
Ezmesi’ne	
coğrafi	işaret	
aldık,	sıra	
Burdur	Şiş’te

‘

’

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın Burdur Ceviz 
Ezmesi’ne Coğrafi İşaret Tescili için 22.05.2008 tari-
hinde yaptığı başvuru, ilgili kanun gereği olan süreç-

leri sonunda, 6 Şubat 2009 tarih ve 27 133 sayılı resmi ga-
zetede yayınlanarak kabul gördü. Uzun yıllar ceviz ezmesini 
coğrafi işaret olarak görmek isteyen Burdurlular, olayı sevinç-
le karşıladı. 
 Coğrafi işaret olarak tescillenmesi için TPE’ne yapı-
lan başvuru ve altı aylık askı sürecinin ardından Kurumun 
onayından geçti. Resmi Gazete’de yayınlanması ve yaygın ba-
sında ilan edilmesini takiben söz konusu ürün, “Burdur Ceviz 
Ezmesi” adıyla satılacağını belirten Başkan Yusuf Keyik, “Bu 
şekilde, Burdur’un simgesi olan Ceviz Ezmemiz, bir başka ilin 
sahiplemesi veya herhangi bir taklit olayından korunmuş ola-
cak. Böylece, Burdur bir marka ürüne kavuşmuş oldu. Bur-
dur Şiş Köfte için de süreci başlattık” dedi. 
 Burdur Ceviz Ezmesinin, ayırt edici en önemli özelliği 
Türk Patent Enstitüsü tarafından “Göller Bölgesi ve Burdur 
yöresinde yetiştirilen, kendine özgü tadı ve aroması olan ce-
vizlerden ve yine aynı bölgede üretilen sert buğdaydan elde 
edilen irmikten üretiliyor olmasıdır.” şeklinde açıklandı.
 Burdur Ceviz Ezmesi’nin tescil edilmesinde, çok eski 
yıllardan beri sadece Burdur ilinde yapılması, Burdur’a ait öz-

gün bir tatlı ve ikram yiyeceği kimliği etkili oldu. Tatlı, ceviz-
irmik ve şekerin, eşit ölçülerdeki karışımından hazırlanan lez-
zetli ve hafif bir yiyecek türüdür. Antalya-Isparta-Denizli gibi 
şehirlerde de yapılsa da orijinalinin Burdur’da imal edildiği 
tescillenmiştir.
 11 Ocak seçimlerinden sonra, yeniden seçilen Bur-
dur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, ‘Burdur 
Ceviz Ezmesi’nin Coğrafi işaret olarak tescillenmesinin ardın-
dan, yine Burdur’un simgelerinden olan Burdur Şiş Köfte’nin 
de tescili için çalışma süreci başlatılmış’ olduğunu ifade etti.

 
 Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge 
veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretidir. 
 TPE, Ankara Yaprak Döneri, Cağ Kebap, Denizli Horo-
zu, Divle Obruk Peyniri, Fatih Sarması, Güney Marmara Zey-
tinyağı, Kemah Tuzu, Mesir Macunu, Osmancık 97, Solingen, 
Tarsus Cevizli Mamul Tatlısı, Tarsus Cevizli Şeker Sucuğu, 
Tarsus Karakuş Tatlısı, Tarsus Kerebiç Tatlısı, Tekirdağ Rakısı, 
Zigana Pestil Köme başvurularını reddedilmiştir.◄

    “DENİZLİ HOROZU 
      ANKARA YAPRAK DÖNERİ REDDEDİLDİ”
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Uluslararası fuarda  
Burdur tanıtımı

Burdur TSO ve Burdur TB, Burdur’u ve Burdur ürünleri-
ni tanıtım kapsamında yaptığı çalışmalarına, Antalya 
Fuar A.Ş.’nin geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu 

Anfaş Fresh Antalya 3. Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri 
Fuarı”nda da, stant açarak devam etti.

 Konuya ilişkin bilgi veren Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası(BurdurTSO) Başkanı Yusuf Keyik; “Burdur’un, ticari 
ve sanayi ürünlerinin tanıtımı, Burdur ekonomisinin gelişimi 
adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, her fırsatı de-
ğerlendirme gayreti içindeyiz. Bu anlamda, geçtiğimiz gün-
lerde Antalya Fuar A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu Anfaş Fresh 
Antalya 3. Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuarı’nda, 
stant açarak, tanıtım çalışmalarımıza devam ettik. İki gün sü-
ren gıda fuarında, Oda’mız adına açtığımız stantta, Burdur’un 
belli başlı gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerini, kadayıfını, 
tahin helvasını, makarnasını, ununu, kaparisini sergileyerek 
tanıtım çalışması yaptık. Stant’ımız büyük ilgi gördü. Burdur 
TSO Stant’ını ziyarete gelenler arasında aslen Burdurlu olan 
Milletvekili Sadık Badak ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müs-
teşarı Ali Koç’ta bulundu.” dedi. 

 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur 
Ticaret Borsası Burdur’u tanıtım çalışmalarına 
devam ediyor.

 FRESH ANTALYA’DA,
 BAGEV STANDI   ►

 TANITIM
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 19-21 Mart 2009 tarihleri arasında Expo Center’da 
gerçekleştirilen 19 ülkeden 68 ve toplamda 105 firmanın ka-
tıldığı, Fresh Antalya Fuarında kısa adı BAGEV olan Batı Akde-
niz Ekonomisini Geliştirme Vakfı da bir stant açtı.
 Açılan stantta BAGEV üyesi; Antalya Ticaret Borsası, 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Deniz Ticaret Odası, 
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası, 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi 
Odası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret Bor-
sası, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Karahisar Ticaret 
Borsası, Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Dinar Tica-
ret ve Sanayi Odası, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası, Sandıklı 
Ticaret Borsası, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası, Bolvadin 
Ticaret Borsası, Isparta Ticaret Borsası, Isparta Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası bölgesel ürünleri 
sergilendi. Beklenenin üzerinde ilgi gören Bagev standı, katı-
lımcıları memnun etti.

 Bagev’den yapılan yazılı açıklamada; Bölgesel Kal-
kınmanın sağlanması amacıyla kurulan vakfın, bölgemizde 
Kalkınma Ajansının kurulmasında öncülük edeceği ve çalış-
malara temel olacağına vurgu yapıldı.
 Açıklamada; “Batı Akdeniz bölgesinde yer alan iller, 
önemli kaynaklara ve avantajlara sahip. Ülkemizde eşsiz bir 
konumda yer alıyorlar. Fakat, ortaklaşa hareket etmediğimiz 
için, bu güne kadar büyük fırsatlar kaçırdık. Halbuki şimdikin-
den kat be kat güçlü ve üretken olabilirdik. Yapmamız gere-
ken ‘hem ortak hareket, hem de ortak rekabet bilinci yerleş-
tirmektir. Sadece bilinçli olmak yeterli değildir. Aynı zamanda 
bu bilinci, bir iş yapma alışkanlığına çevirmek zorundayız. Bu 
tür organizasyonlar bu bağlamda ilişkilerin güçlenmesi için 
yadsınamaz bir öneme sahiptir” görüşüne yer verildi.
 Çeşitli ülkelerin 22 firmasıyla 131 katılımcının bulun-
duğu ANFAŞ Fresh Antalya 3. Meyve, Sebze, Lojistik ve Tek-
nolojileri Fuarı’nda, başta ceviz ezmesi ve kapari olmak üzere 
Burdur ürünleri büyük ilgi gördü.

 Antalya’da 3 gün süren Fuar’daki stantta, Burdur’un 
tanıtımı gerçekleştirildi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (Bur-
dur TSO) ile Burdur Ticaret Borsası’nın (Burdur TB) organi-
zasyonuyla Burdurlu çok sayıda firmanın ürünün sergilendiği 
standı ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali 
Boğa, patenti alınan ceviz ezmesini tattı ve THY’nin uçakla-
rında da dağıtıldığını öğrenince; “Çok güzel fikir. Ceviz ezmesi 

gerçekten övgüyü hak ediyor” dedi. 
 ANFAŞ Fresh Antalya 3. Meyve, Sebze, Lojis-
tik ve Teknolojileri Fuarı, Antalya Expo Center’da 
yapıldı. Fuara 22’si İtalya, İspanya, Fransa, Po-
lonya, Almanya, Mısır, Şili ve KKTC ile Mısır’dan 
olmak üzere toplam 131 firma katılırken, Burdur 
TSO ve Burdur TB’nin üyesi olduğu Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme Vakfı BAGEV’in standı-
nın bir bölümü Burdur’a ayrıldı. 
 İran, İsrail, Belçika, Şili, Kenya, Makedon-
ya, Hollanda, İspanya, İtalya, Almanya, Sloven-
ya, Polonya, Moldova, Rusya, Ukrayna, Mısır 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen firmalar 
ile Türk firmaları arasında ikili görüşmelerin de 
yapıldığı ve çok sayıda yabancı ziyaretçinin de 
geldiği fuarda, Burdur standında başta ceviz ez-
mesi olmak üzere yoğurt, peynir, kaşar gibi süt 
mamülleri, tahin helvası, makarna, hazır yuf-
ka, mantı gibi mamullerle un, kapari, soda gibi 
ürünler sergilendi. 
 Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği standı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa 
ile Burdurlu Antalya Milletvekili Sadak Badak ile 

birlikte ziyaret etti. Müşteşar Ali Boğa ceviz ezmesinin tadına 
baktı ve çok beğendiğini belirterek THY’nin uçaklarında ceviz 
ezmesi dağıtılmasının çok güzel bir tanıtım olduğunu belirtti.
 Antalya’da 3 gün süren Fuar’daki stantta, Burdur’un 
tanıtımı gerçekleştirildi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (Bur-
dur TSO) ile Burdur Ticaret Borsası’nın (Burdur TB) organi-
zasyonuyla Burdurlu çok sayıda firmanın ürünün sergilendiği 
standı ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali 
Boğa, patenti alınan ceviz ezmesini tattı ve THY’nin uçakla-
rında da dağıtıldığını öğrenince; “Çok güzel fikir. Ceviz ezmesi 
gerçekten övgüyü hak ediyor” dedi. 
 ANFAŞ Fresh Antalya 3. Meyve, Sebze, Lojistik ve 
Teknolojileri Fuarı, Antalya Expo Center’da yapıldı. Fuara 22’si 
İtalya, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya, Mısır, Şili ve KKTC 
ile Mısır’dan olmak üzere toplam 131 firma katılırken, Burdur 
TSO ve Burdur TB’nin üyesi olduğu Batı Akdeniz Ekonomisini 
Geliştirme Vakfı BAGEV’in standının bir bölümü Burdur’a ay-
rıldı. 
 İran, İsrail, Belçika, Şili, Kenya, Makedonya, Hollan-
da, İspanya, İtalya, Almanya, Slovenya, Polonya, Moldova, 
Rusya, Ukrayna, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen 
firmalar ile Türk firmaları arasında ikili görüşmelerin de yapıl-
dığı ve çok sayıda yabancı ziyaretçinin de geldiği fuarda, Bur-
dur standında başta ceviz ezmesi olmak üzere yoğurt, peynir, 
kaşar gibi süt mamülleri, tahin helvası, makarna, hazır yufka, 
mantı gibi mamullerle un, kapari, soda gibi ürünler sergilen-
di. 
 Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği standı Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa ile Burdurlu Antalya 
Milletvekili Sadak Badak ile birlikte ziyaret etti. Müşteşar Ali 
Boğa ceviz ezmesinin tadına baktı ve çok beğendiğini belir-
terek THY’nin uçaklarında ceviz ezmesi dağıtılmasının çok 
güzel bir tanıtım olduğunu belirtti.

 Fuar, Almanya, Ukrayna, Hollanda, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Fransa, Polonya, 
Avusturya, Beyaz Rusya ve Fransa ana hedef ülkeler olarak 
belirlendi ve Alman-Türk Ticaret Odası, Türk-İngiliz Ticaret 
Odası, Türk-İsviçre Ticaret Odası, BAE-Türk İş Konseyi ile bir-
likte yürütülen çalışmalar sonunda uluslararası boyut kazan-
dı. Çok sayıda yabancı ziyaretçinin de geldiği fuarda BAGEV’in 
standında Burdur için ayrılan bölümde, başta ceviz ezmesi 
olmak üzere yoğurt, peynir, kaşar gibi süt mamulleri, tahin 
helvası, makarna, hazır yufka, mantı gibi mamullerle un, ka-
pari, soda gibi ürünler sergilendi.◄

            BAGEV’DEN AÇIKLAMA

            BURDUR TANITIMI

    ULUSLARARASI BOYUT

            TANITIM
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‘Yönetim 
başarı örneği’ 
de sergileyen 
Eurodrip Burdur 
Damla Sulama 
Fabrikası, 
Krize rağmen 
kapasiteyi katladı

 

 Sadık Çelikel yönetimindeki Burdur Eurodrip damla 
sulama plastik boru fabrikası, hızlı yükselişini sürdürerek, kri-
ze rağmen üretim ve kapasitesini yaklaşık üçe katladı.

 Son yıllardaki üretim-pazarlama performansıyla 
Burdur’un önde gelen sanayi kuruluşlarından biri haline ge-
len Eurodrip Damla Sulama San.Tic.AŞ. kalite, talep artışı ve 
kapasite gelişimiyle de  yönetimde başarı örneği oldu.

 

 Dünyanın çeşitli ülkelerinde üretim yapan altı fabri-
kadan biri olan Burdur Eurodrip’in, 2008’de en başarılı fab-
rika olarak seçildiğini belirten Fabrika Müdürü Sadık Çelikel, 
“Türkiye’de sulanan arazilerin, 2007’ye kadar ancak yüzde 
bir kadarının damla sulama ile sulandığı halde, son yıllarda 
bu oranın hızla arttığını, gelen taleplerden ve yaptığımız ince-
lemelerden anlıyoruz.” dedi.

 Çelikel, damla sulamanın faydaları konusunda şun-
ları söyledi: “Sudan yüzde 30-50, enerjiden yüzde 30-50, iş-
çilikten yüzde 70, gübreden yüzde 30-50, ilaçtan yüzde 50 
tasarruf sağlanırken; verimde ise, yüzde 30-50 artış elde edi-
liyor. Bu yöntem, çoraklaşmayı önlüyor ve doğal su kaynakla-
rını da koruyor.”

KRİZE
RAĞMEN
K APASİTEYİ
K ATLADI

 TARIMSAL	SANAYİ
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Vergi	ve	Mükellef	Verileriyle

Burdur’da	Ekonomik	Seyir 

Ahmet CAN
Burdur TSO Basın Danışmanı

İnsan ve toplum hayatının asrımızda öne çıkan cephesi 
ekonomidir. Ekonominin önemi ise; sosyal, siyasal, askeri 
hedeflerden kaynaklanmaktadır. Ekonomiye verilen öne-

min ciddiyeti ise; tecrübi ve akademik bilgilerin ışığında, ehil 
kadroların plan ve yönetiminde ve demokratik siyasi iradenin 
kontrolünde bir işleyişin sağlanıp, sağlanamadığı ile yakın-
dan ilgilidir. 
 Böyle bir işleyişin önemli bir adımı, muhakkak ki, 
ekonominin dünden-yarına takip ettiği seyrin istatistik veri-
leriyle tespiti ve değerlendirilmesidir. Doğru ve düzenli elde 
edilen verilerle yapılan sağlıklı değerlendirmeler, ekonominin 
yol haritasını da doğru bir şekilde ortaya çıkarır. 
 İnsan ve toplum hayatı kompleks bir yapıya sahiptir 
ve daima bir şey bir şeyle ilgilidir. Bu nedenle, ekonomik ve-
rilerin doğru yorumlanabilmesi de yan ve detay istatistiklere 
bağlıdır.
 Toplantıların Gerçeği  
 İlimizde ve bölge hareketlerine baktığımızda, toplan-

tıdan toplantıya koşan protokol ve sivil toplum hareketleri gö-
rüyoruz. Geriye dönüp değerlendirdiğimizde ise; bu toplantı 
trafiği yoğunluğunda harcanan zaman ve emekle mütenasip 
sonuçlar alınamadığını, çıplak gözle dahi görmek mümkün-
dür. 
 Burada, ‘Öyleyse eksiklik nerde?’sorusu ortaya çık-
maktadır. Bunun cevabı ise, yukarıda ifade ettiğimiz formü-
lasyon anlayışı ve işleyişindeki eksiklikte yatmaktadır ki; bu 
eksiklik Burdur’umuzda sağlıklı, düzenli, sistemli veri temin-
takip birimlerinin olmadığı gerçeğidir.
 Bu Nedenle  
 Bu nedenle, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve Basın 
Danışmanlığı birimi olarak, bir ek görev yüklenmek suretiyle, 
ulaşabildiğimiz ve yetişebildiğimiz çok yönlü sosyoekonomik 
alan verileri elde etmeye çalışacak ve bunları; Burdur kamuo-
yuna sunacağız.
 İşte bu çalışmaların ilki olarak elde edip, grafikleştir-
diğimiz istatistik verileri aşağıdadır:
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Sayılan Problemler : Firma Sayısı: Sorun sayan firma (%): 
Öz sermaye eksikliği 190 95
Nitelikli eleman eksikliği 179 89
Finansal enstrüman eksikliği 123 82
Dış ticaret yapamamak 24 16
Girişimcilik 17 11
Altyapı eksikliği 85 57
AR-GE eksikliği 12 8

Türkiye	Teknik	Elemanlar	Vakfı

TÜTEV’İN	
KOBİ	ANKETİ	
SONUÇLARI:

TÜTEV’DEN
İŞ	GARANTİLİ	
MESLEK	KURSU

 ►Yüz binlerce kişi iş ararken çalıştıracak eleman 
bulamayan sektörlerin varlığı şüphesiz mühim bir toplumsal 
problem. Her yıl meslek liselerinden mezun olan binlerce 
genç iş bulamamaktan şikâyetçi. Yakın zamanda Koç Holding 
tarafından başlatılan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” 
kampanyası öğrencileri bu okullara teşvik etmeyi planlasa da 
arkası gelmediği için etkileri beklenen seviyede olmadı. Türki-
ye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) bu alanda yeni bir projeye 
imza atmaya hazırlanıyor. Vakıf, meslek lisesi mezunlarına iş 
garantili mesleki eğitim kursları verecek. 
 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) yıllar-
dır nitelikli teknik eleman sıkıntısı yaşıyor. KOBİ’lerin büyük 
işletmeler gibi insan kaynakları organizasyonlarıyla ihtiyaç 
duydukları elemanları yetiştirme şansları yok gibi. Hal böyle 
olunca bu eksikliğin bedelini en fazla onlar ödüyor.
 Teknik elemanlar arasında mesleki dayanışma sağ-
lamayı hedefleyen TÜTEV, bu soruna çare arayan bir sivil top-

İşsiz meslek lisesi 
mezunları ile eleman 
sıkıntısı çeken sektörleri 
buluşturacak TÜTEV 
projesi, bu alanda 
atılması gereken 
kapsamlı adımlara 
örnek teşkil ediyor

lum kuruluşu. 1991’de kurulan vakıf, bünyesinde bulunan 
Sürekli Eğitim Merkezi’nde (TÜSEM) yabancı dilden teknik çi-
zime kadar birçok alanda nitelikli teknik eleman yetiştirmeye 
yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de Mesleki 
Teknik Eğitim Projesi. Vakfın Ostim Şubesi tarafından hazır-
lanan projenin sorumlusu ve TÜTEV Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar İskender, meslek lisesinden mezun olmuş; ancak iş 
bulamamış kişileri iş sahibi yapmayı, nitelikli eleman sıkıntısı 
çeken KOBİ’lere de iş gücü sağlamayı düşündüklerini söylü-
yor.
 TÜTEV, projesiyle işsizlik sorununa çare olmayı 
planlarken bir başka toplumsal sorunu da göz ardı etmiyor. 
Eğitime tabi tutulacakların yarısı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı yetiştirme yurtlarından 
seçilecek. Vakfın Genel Başkanı İdris Aydın, SHÇEK ile ortak 
yürütülecek projeyi 17 ildeki şubeleri ve SHÇEK kurumları ile 
işbirliği içinde Türkiye geneline yaymayı düşündüklerini ifade 
ediyor.◄

 ANKET
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HAZIRLAYAN: Ahmet CAN

Meslek seçimi, insan hayatının 
en önemli ve en önem-
semesi gereken 

konuların başında gelir. 
Çünkü mesleğimiz, haya-
tımızın bir parçasıdır. Her 
yerde bizimle beraberdir. 
Oto tamircisi isek, misafir-
likte olsun, gezilerimizde 
olsun bizimle sohbetlerin, 
ya da bizden istenecek yar-
dımların konusu hep oto 
tamirciliği olacaktır. Mes-
leğimizin konularından 
ve sorularından bıkma-
yacak bir bütünleşme-
yi sağlayabilmeliyiz. 
Bu da mesleğinizi 
sevmenize ve mi-
zacınızla uyuma 
bağlıdır. 
 B u n d a n 
dolayı meslek se-
çimi çok önemli-
dir. Tabii ki, haya-
tımızın en önemli 
kararlarından biri 
olan bu konu-
da, günün moda 
meslekleri ölçü 
a l ı n m a m a l ı d ı r. 
Mesleğin maddi geti-
rileri de birinci planda 
baz alınmamalıdır. 
 ÖYLEYSE HANGİ MESLEĞİ 
SEÇMELİYİM? 
 Öncelikle, kendimizi tanımak 
ve kişilik özelliklerimizi tanılamak zo-
rundayız. Kişiliğimiz hangi mesleğe 
yatkındır. Mesela çok sinirli, sabırsız, 
tingoz bir yapıya sahipsek; sürekli in-
san ilişkilerine dayanan “Tezgahtar-
lık”, “satış elemanı” vb. meslekler bize 
göre değildir. Bundan sonraki aşama, 
meslekleri çok yönlü olarak tanımak-
tır. Meslekleri olumlu-olumsuz, artısı 
ve eksisiyle tanımalıyız. Sonuç olarak; 
kendi kişiliğimize, yeteneklerimize ve 
ilgi alanımıza en uygun olan mesleği 
belirlemeliyiz.

        BUNUN BAZI AŞAMALARI VARDIR
 Nelerden Hoşlanıyorum ve 
neleri yaparken çok çabuk usanmıyo-
rum?
 Bu soruyu sormak kadar, bunu 
doğru cevabı verebilmek de önemlidir. 
Mesela; sadece çocuklardan hoşlan-
mak, öğretmen olmak veya çocuk 

doktor olmak için tek başına 
yeterli olmadığı gibi, 

bilgisayarla uzun süre 
vakit geçirmek ve 

bilgisayar oyun-
larından hoş-
lanmak da, bil-
gisayarcı olmak 
için tek başına 
yeterli değildir. 
Hoşlandığınız 

insanların mes-
lekleri de çoğu za-
man hoşunuza gider. 

Bunun kişiliğiniz-
le uyuşma-

s ı n a 
da dik-
kat etmelisi-
niz. Dolayısıyla 
kendi hoşlandığınız şey-
ler olmalıdır.
Hoşlandığımız şeyler daha çok 
becerebildiğimiz ve yeteneğimizin 
olduğu  alanlardır. Bu nedenle, 
yeteneklerimizi de iyi tanımalıyız.
 En yetenekli olduğum alanlar 
hangileridir?
 Seçilen mesleğin gerektirdiği 
beceriler, bizim de yeteneklerimizin en 
fazla görüldüğü alanlarla örtüşmelidir. 
Mesela; doğramacı, kaynakçı, kaporta-

cı vb. meslekler için el becerilerimizin 
kuvvetli olması gerekir. 
 Bazen çevremizdeki insanlar 
bizi, dıştan daha iyi tanımlayabilir; on-
lara kulak vermek de faydalı olabilir.
 Bundan sonraki bir aşama; 
mesela, “Sanayici olmalıyım ama 
hangi alan?” alt sorusunun cevabını 
aramak olmalıdır. Hatta onun da alt 
grupları olabilir.Hayattan ve meslekten 
beklentilerim nelerdir?  
 Kişinin hayattan ve mesleki 
çabalarından beklentilerinin neler ol-
duğunu, olması gerektiğini tespit et-
mesi de meslek seçimini etkileyen bir 
konudur. Bir şeyler üretme, kazanç 

d ü z e y i , 
l i d e r l i k 

ö z e l l i ğ i , 
sosyal sta-

tü, ün sahibi 
olma, düzenli 

yaşam, deği-
şim gibi konu-

lardan hangi-
sinin en önemli 
olduğu, kişi ta-
rafından, doğru 

tanımlanmalıdır. 
Mesleki beklentile-
riniz, ilgileriniz ve 
yetenekleriniz aza-
mi derecede uyuşu-
yorsa, işte o zaman 
en uygun ve    en 

başarılı olabileceği-
niz mesleği seçmiş olursunuz. 
 
 Bazı meslekler çok az kaza-
nıyor gibi görünebilir. Oysa yaptığınız 
işi en iyi yaparsanız, göründüğünden 
çok fazla kazanç sağlayabilir. Bazı 
mesleklerden umulan gelir düzeyi elde 
edilemeyebilir; ancak kendinizi, çok 
kazançlı mesleklerden daha iyi hisse-
debilirsiniz ve bu sizin için paradan 
daha önemli olabilir.◄

MESLEK
 SEÇİMİ
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Prof .Dr.İsa 
KAYACAN’ın 
22.01.2009 tarihli 
Ankara Mektubu:

Burdur	TSO’nun	
Faaliyetleri-
Hedefleri

 Kısa adı Burdur TSO olan, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası’nca biri biri ardına yayınlanan kitap, dergi ve bülten-
lerin getirdikleri dikkat çekiyor.Bunlardan bir yenisi:
 2005-2008 Faaliyetlerimiz-Hedeflerimiz adının ta-
şıyıcısı.206 sayfayla şekillenmiş.
 Kitap serisinin 2’ncisi olan “2005-2008 
Faaliyetlerimiz-Hedeflerimiz” Burdur Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (Burdur TSO) Meclis Başkanı Feyzi Oktay ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Keyik imzalarını taşıyor.
 Kitap TSO’nun basın Danışmanı Ahmet Can tara-
fından yazılmış, hazırlanmış.
 Girişin bir yerinde; “28 kişiden oluşan yönetim fe-
dakarlık sınırlarını zorlayarak özverili çalışmalar yapmıştır. 
Yaklaşık dört yıllık çalışmalarımızın örnek bir dönem olması  
nedeniyle, Odamız ve ilimiz tarihine de kaynak teşkil ede-
cek bu kesitin kronolojik faaliyet raporu niteliğinde kitaplaş-
tırılmasının yararlı olacağını düşündük” deniyor.
 Burdur TSO’da üst düzeyde görev alanlarda, TSO 
bünyesinde görev yapanlar, fotoğraflarıyla biyografileriyle 
zenginleştirilen bir görüntü tablosu ortaya koymuştur.
 Sonraki sayfalara baktığımızda; Burdur TSO’nun 
kalite politikasında, sürekli gelişen kütüphaneden, alınan 
ödüllerden (görüntü olarak) TSO Meclisinden, Meclis çalış-
malarından, grup çalışmalarından, bölgesel kurulu BAGEV 
çalışmalarından söz ediliyor, bu çalışmalardan örnekler ve-
riliyor.
 Ve bir başlık.Sayfa: 49 “Asırlık Oda arşivini yenile-
dik” Temmuz 2008 tarihli.Buranın girişi: Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odasının çürümeye yüz tutmuş, asırlık dosyalarını 
elden geçirerek, arşivini yeniledik.
 Kuruluşu Cumhuriyet’ten önceye dayanan Bur-
dur Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1900’lerden kalan adeta 
çürümeye yüz tutan arşivleri, Oda Başkanı Yusuf Keyik’in 
talimatıyla tek tek elden geçirildi. Yaklaşık 3 ay süren arşiv 
çalışmalarında, Odanın bodrum katındaki arşiv odasında 
bulunan 5 bine yakın dosya tek tek elden geçirildi. Üye dos-
yaları içerisinde Ticaret Sicilleri gazeteleri, sicil evrakları, 
defter ve tasdik belgeleri bulunuyor.” Şeklinde noktalanıyor 
efendim.
 Bence, çalışmaların en önemli bölümü veya bölüm-
lerinden biri olarak görülebilir bu düzenleme. Düzenlenen, 
eğitim, konferans. Panel şeklindeki toplantılar, yurt içi mes-
lek inceleme gezileri, merkez ve ilçelere yapılan mesleki 
ziyaretler, Isparta ile ortak işbirliği çalışmaları, vergi ödül 
törenleri teker teker sayfalara aktarılmış, fotoğraflarla zen-
ginleştirilmiş.
 Sayfa 124’deki başlık:”Burdur’a yapılacak her tür-
lü yatırım çalışmalarına rehberlik ettik etmeye de devam 
ediyoruz”.
 Bu arada, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın basın-
yayın faaliyetleri de oldukça dikkat çeken boyutlara ulaştığı 
görülüyor.
 Ekonomik gündemle yola çıkılan çalışmalar yanın-
da sosyal gündemlere de duyarlılık gösterilmiş.

 Tebriklerimi, sevgi ve saygılarımı 
 sunuyorum.

 ►Konu hakkında bir açıklama yapanBurdur Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK “Son yıllarda 
esnaf ve ticaret erbabımızın içine düştüğü ekonomik güç-
lükler, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerimizin yaşam savaşı vermesi-
ne neden oldu. Yerel ekonomileri ayakta tutan, istihdam 
yaratan esnaf ve ticaret erbabımız son yıllarda yaşanan 
krizler nedeniyle güçlükler yaşıyor. Yasa gereği odalara 
ödenmesi gereken aidatlara ilişkin son yıllarda oluşan 
ödeme güçlüğü, özellikle üyelerimizin belge taleplerinde 
sıkıntı yaşamalarına neden oluyordu. Zorda kalmış üye-
lerimizin Oda aidat borçlan nedeniyle bankalardan kredi 
kullanma ya da çeşitli ihalelere katılma hususlarında Oda-
mızdan belge   istediklerinde karşılaşılan bu sorun üyele-
rimiz kadar bizleri de son  derece  rahatsız ediyordu. 28 
Şubat 2009 tarih 27155 mükerrer sayılı resmi gazetede 
yayımlanan, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı TOBB ile 
Odalar ve Borsalar Kanununa eklenen geçici 16. Madde 
de; ‘Üyelerin Oda ve Borsalara, Oda ve Borsaların da Bir-
liğe ödenmiş Aidat Boçlarına ait gecikme zamlarının ta-
mamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde üyelerin Oda ve Borsaların Birliğe olan Aidat 
Borçlarının tamamının ödenmesi halinde bu borçlara ait 
gecikme zamları silinir hükmüne binaen; Üyelerimizin Oda 
Aidat Borçlarını 28.02.2009-28.08.2009 tarihleri arasın-
da tamamını ödemesi halinde gecikme zamsız alınacaktır. 
Yalnız bu af; 2009 yılında (Haziran ve Ekim aylarında eşit 
iki taksitte) üyelerden tahsil edilecek aidatları  kapsama-
maktadır. Aidat borçlarına ait tahakkuk eden faizin affı, 
kısmen de olsa üyelerimize olumlu katkısı olacak bir uy-
gulamadır. Bu önemli fırsattan 28.02.2009-28.08.2009 
tarihleri arasında üyelerimizin en üst düzeyde istifade et-
melerini  bekliyoruz dedi.◄

Oda Aidat Borçları, 28.02.2009-28.08.2009 
tarihleri arasında tamamının ödenmesi 
halinde gecikme zamsız alınacaktır.

‘
’

ÜYELERİMİZE	ODA	
AİDAT	BORÇLARI	
GECİKME	ZAMMI	AFFI

DUYURU BASINDAN
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